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วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง
   CHO จะเป็นผู้นำ ในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยี   

ระดับโลกเข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์  
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อลูกค้า 

ด้วยจิตวิญญาณที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยมีเป้าหมายจะนำ สินค้าคุณภาพภายใต้ Brand CHO สู่ระดับสากล

ด้วยความภาคภูมิใจและสร้างความสุขแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างเสริมอำ นาจ
การแข่งขัน สู่การเป็นผู้นำ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย

พันธกิจ
•	 การสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ	CHO	
 และพัฒนาบุคลากร
•	 ขยายการรับรู้	และความตระหนักใน	Brand	พร้อมทั้ง
 สร้างความเชื่อมั่น ให้กับ Brand CHO
•	 ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มีความปลอดภัย	
 เพื่อความยั่งยืน
•	 สร้างความสุขต่อผู้ร่วมงาน	และผู้ที่เกี่ยวข้อง
•	 ศึกษาค้นคว้า	และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง
•	 มีความเป็นเลิศด้านการเงิน	และการตลาด
•	 ได้รับรางวัลด้านคุณภาพ	และได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ	 	
	 อย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้รับสิทธิบัตรไม่น้อยกว่า	5	เรื่องต่อปี
•	 สร้างอัตลักษณ์คนพันธุ์	CHO	



เอกลักษณ์

C  =  Creativity to drive innovative developments 
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรม และส่งเสริมความคิดใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา

H  =  High Performance Organization under Good Governance
องค์กรสมรรถนะสูง มีระบบการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 

O  =  One of a kind and identity of “CHO” species 
มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตามนิยาม คนพันธุ์ CHO

อัตลักษณ์

"แกร่ง กล้า ต่าง"      
"STRONG, BRAVE AND DIFFERENT"
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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

คนพันธุ ์CHO แกร่ง กลา้ ตา่ง ตอ่ไป

 คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบ้ริหารและพนักงานขอขอบคุณผูถ้ือ
หุ้นทีใ่ห้ความไวว้างใจในการลงทุนใน CHO ดว้ยดีเสมอมา และสัญญา
วา่เราจะมุง่มัน่ทำางานเพื่อความเจริญกา้วหนา้ของบริษัทฯ ตอ่ไปและ
จะตรวจสอบควบคุมตน้ทุนคา่ใช้จ่ายอยา่งรัดกุมให้เป็นประโยชนก์ับ
บริษัทฯ อยา่งทีสุ่ด

(นางเพ็ญพิมล  เวศยว์รุตม)์
ประธานคณะกรรมการบริษัท

 ตามแผนการดำาเนินงานของ CHO มีแผนการเจริญ
เติบโต ตามการพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑต์า่งๆ ลว่งหนา้ 10 
ปี คือจากปี 2013 ถึง ปี 2023 โดย CHO ไดม้ีการทบทวนแผน
ทุกๆ ปี และทำาการปรับแผนให้เป็นปัจจุบัน ตามแนวทางทีว่างไว ้
CHO กำาลังเดินทางไปสูธุ่รกิจระบบราง โดยไดเ้ขา้ยื่นซองประมูล
โครงการขอนแกน่พัฒนาเมือง ในการนำาระบบรถไฟฟ้ารางเบา 
และการพัฒนาพื้นทีร่อบๆ เสน้ทาง 2 โครงการ คือ โครงการที ่1 
เป็นการกอ่สร้างติดตัง้ระบบ และโครงการที ่2 เป็นการปรับการ
บริการระบบการบริหารโครงการ 

ตามทีท่ราบแลว้วา่ ระบบรางทีม่ีการพัฒนาไดถู้กกำาหนดให้เป็น
นโยบายระดับประเทศ และจะมีสว่นในการพัฒนาระบบขนสง่
มวลชนในประเทศไทย รวมทัง้พัฒนาธุรกิจทีเ่กีย่วขอ้งกับระบบราง
ไปอยา่งกวา้งขวาง โดย  CHO จะมีสว่นร่วม และขยายธุรกิจบริษัท
เขา้ไปในระบบรางดว้ย
 
ในขณะเดียวกันธุรกิจทีเ่ป็นธุรกิจหลักของ CHO แบง่เป็น 3 กลุม่ 
คือ 
 1. สินคา้มาตรฐาน ก็ยังพัฒนาร่วมกับลูกคา้ และมีคำาสัง่
ซื้อเขา้มาอยา่งสม่ำาเสมอ โดยบริษัทยังเนน้กลุม่มาตรฐานทีม่ีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์ให้เหมาะสมกับงาน
 2. สินคา้ออกแบบพิเศษ ในกลุม่ธุรกิจการบิน ปี 2561 
ยังไมม่ีแผนในการขยายสนามบิน แต ่CHO ยังมีคำาสัง่ซื้อจากการ
ทดแทนสินคา้เกา่ และเพิม่ในสว่นลูกคา้ใหม ่ทำาให้คำาสัง่ซื้อยังเขา้
มาอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้สินคา้ทีม่ีการออกแบบพิเศษยังไดร้ับความ
สนใจจากลูกคา้ รวมทัง้ CHO ไดม้ีแผนขยายไปสูลู่กคา้ใหม่ๆ
ตลอด ทำาให้ปี 2561 ยังคงเป็นปีแห่งการเจริญเติบโต รวมทัง้การ
เขา้ประมูลโครงการตา่งๆ
 3. งานบริหารโครงการและงานบริการ ตัง้แตปี่ 2559 
CHO ไดเ้นน้การขยายงานสว่นนีม้าโดยตลอด จะเห็นไดจ้ากงาน
โครงการทีเ่ราไดร้ับคำาสัง่ซื้อ และนโยบายในการขยายศูนยซ่์อม 
เพื่อให้บริษัทมีรายไดต้ามโครงการทีม่ีระยะเวลามากกวา่ 1 ปี

อีกทัง้ CHO มีแผนลว่งหนา้จนถึงปี 2566 ในการขยายกิจการและ
ผลิตภัณฑต์า่งๆ โดยเฉพาะการขยายศูนยซ่์อม 24 ชัง่โมง ทีจ่ะ
ทำาให้โครงการสร้างรายไดข้อง CHO มัน่คงขึ้น
คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานมีความมุง่มัน่ในการ
พัฒนา และการขยายงานอยา่งตอ่เนื่อง และยังเป็นนโยบายในการ
ดำาเนินงานทีจ่ะกระทำาตอ่ไป เพื่อให้ CHO มีความมัน่คงทางรายได ้
และมีกำาไร เพื่อประโยชนก์ับผูถ้ือหุ้น และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ตอ่ไป

ทัง้นี ้ดิฉัน ในนามประธานคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ
พนักงาน คนพันธุ ์CHO ขอให้คำามัน่ในการมุง่มัน่ทำางานอยา่งเขม้
แข็ง โปร่งใส มีการพัฒนาในสิง่ทีด่ี ตรวจสอบได ้และคงคุณสมบัติ
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผลการดำาเนินงานของ CHO ในไตรมาสที ่2 ถึง ไตรมาสที ่4 เป็นทีน่า่พอใจ เริม่เห็นวา่มีกำาไรขึ้นมาอยา่งตอ่เนื่อง และ
ในปี 2561 CHO ไดร้ับคำาสัง่ซื้อจากลูกคา้ทัง้ในประเทศ และลูกคา้ตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงงานประมูลที ่CHO ได้
รับความไวว้างใจจากหนว่ยงานราชการ ในหลายๆ หนว่ยงาน ทำาให้เรามีงานสะสมในมือมากกวา่ 4,000 ลา้นบาท ถือวา่
เป็นยอดทีสู่งทีสุ่ดตัง้แตเ่ปิดการดำาเนินงานมา

ตลาดสง่ออกของบริษัทฯ ยังมีโอกาสทีส่ดใส เนื่องจากเราไดม้ีเขตการขายใหมท่ีอ่ยูใ่นอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต ้
ซึ่งก็จะเป็นตลาดของการบิน ซึ่งเกีย่วขอ้งกับสินคา้ของ CHO โดยตรง

เราประสบความสำาเร็จในการสร้างสินคา้ใหมจ่ากนวัตกรรมราง ทีพ่วกเราสร้างขึ้น เช่น  โครงการ SMART CITY BUS 
ซึ่งปัจจุบันก็ไดเ้ริม่แพร่หลายไปตามจังหวัดตา่งๆ อีกดว้ย โดยในปี 2561 จะเริม่ทีจ่ังหวัดเชียงใหม่

ในปลายปี 2560 ซึ่งเหมือนเช่นทุกปีทีผ่า่นมา เราไดม้ีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ซึ่งเราทำาตอ่เนื่องกัน
มากวา่ 4 ปี โดยมีชื่อแผนยุทธศาสตร์ CHO 2023 ซึ่งเป็นแผนทีน่ำาพาบริษัทไปสู ่ บรรษัทภิบาลทีม่ีการเจริญเติบโตอยา่ง
ยัง่ยืน โดยแผนดังกลา่วไดม้ีกลยุทธท์ัง้ระยะ สัน้ กลาง ยาว และไมไ่ดเ้นน้เฉพาะการเติบโตของบริษัทเทา่นัน้ แตย่ังเนน้ถึง
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอ้มดว้ย เรายืนยันวา่เราจะดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ CHO 2023 แกร่ง กลา้ ตา่ง 
อยา่งเคร่งครัด ซึ่งจะนำาพาทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ผูถ้ือหุ้น พนักงาน คูค่า้ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทุกกลุม่ ไปสูเ่ป้าหมายที่
เกิดประโยชนส์ูงสุดร่วมกัน   

    
            
(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)
กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   



1. 
นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม ์ 

- ประธานคณะกรรมการบริษัท

2. 
นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย  
- กรรมการบริษัท  
- กรรมการผู้มีอำ นาจลงนามผูกพันบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

6. 
นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการผู้มีอำ นาจลงนามผูกพันบริษัท
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

7. 
นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย  
- กรรมการบริษัท
- กรรมการกำ กับดูแลกิจการบริหารความเสี่ยง   
  สรรหาและกำ หนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหาร

7621

คณะกรรม  ก ารบร ิ ษ ั ท 



3. 
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ  
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. 
นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล  
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานคณะกรรมการกำ กับดูแลกิจการ      
  บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำ หนดค่าตอบแทน

5. 
นายอาษา ประทีปเสน 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการกำ กับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง   
  สรรหา และกำ หนดค่าตอบแทน

3 45

คณะกรรม  ก ารบร ิ ษ ั ท 
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คณะผู้บริหาร

1

2

3

1. นายสุรเดช   ทวีแสงสกุลไทย  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาวอัศนา  ทวีแสงสกุลไทย   
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

3. นางสมนึก    แสงอินทร์    
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

4. นายนิติธร    ดีอำ ไพ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน

5. นายประสบสุข  บุญขวัญ   
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -
การพัฒนาธุรกิจในประเทศ

6. Mr.Seven Markus Gaber   
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การตลาดต่างประเทศ

7. นายนพรัตน์    แสงสว่าง   
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การผลิต

8. นายอภิชัย    ชุมศรี   
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ความเสี่ยง

9. นายนิรุติ     สุมงคล   
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ออกแบบวิศวกรรม

10. นายผดุงเดช     เอื้อสุขกุล   
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - 
การพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

11. นายบำ รุง     ชินสมบัติ   
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - งานบริการ

12. นายศักรินทร์     อุ่นนิ่ม   
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การตลาดในประเทศ

13. นายฉัตรชัย กันตวิรุฒ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ด้านศักยภาพองค์กร

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13



12

ประวัติคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์
ประธานคณะกรรมการบริษัท

แตง่ตัง้เมื่อ : วันที ่14 พฤศจิกายน 2555 
อายุ : 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 
•	 อนุปริญญา คณะบัญชี กรุงเทพการการบัญชีวิทยาลัย
•	 ประกาศนียบัตร สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการไทย 
•	 Director Accreditation Program (DAP) SET/2012
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : 0.028%
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรส 
และบุตรทีย่ังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ประสบการณก์ารทำางาน:
2556 - ปัจจุบัน :  ประธานคณะกรรมการบริษัท
      บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน:
2532 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท 
    บางกอก ซีทีวี. อินเตอร์เทรด จำากัด 
2510 – ปัจจุบัน : หุ้นสว่นผูจ้ัดการ  
    ห้างหุ้นสว่นจำากัด ตัง้ฮัว่ซิงนครปฐม 

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำ นาจลงนามผูกพันบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

แตง่ตัง้เมื่อ : วันที ่18 พฤศจิกายน 2537
อายุ: 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 
•	 อนุปริญญา วิศวกรรมยานยนต ์Yomiuri Rikosem College 

ประเทศญีปุ่่ น
•	 คณะบริหารธุรกิจ Sanno University ประเทศญีปุ่่ น
•	 ประกาศนียบัตร สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการไทย
      •  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่82/2010
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : 37.840%
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรส
และบุตรทีย่ังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี 

ประสบการณก์ารทำางาน :
2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
  กรรมการผูจ้ัดการใหญแ่ละประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร
2558 - ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
     บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน:
2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำากัด
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เคเคทีที โฮลดิง้ จำากัด
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมคา้ ทีเอสพี-ซีทีวี 
2558 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ  
              บริษัท ขอนแกน่พัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำากัด
2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ  กิจการร่วมคา้ เจวีซีซี
2555 - ปัจจุบัน : คณะบดีฝ่ายบริหาร 
              วิทยาลัยปกครองทอ้งถิน่ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
2539 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอพีเอส มัสติ-เทรด จำากัด
2533 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ขอนแกน่ ช.ทวี (1993) จำากัด
2520 - ปัจจุบัน : กรรมการ ห้างหุ้นสว่นจำากัด ขอนแกน่ ช.ทวี

2533 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทวีแสงไทย จำากัด
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

แตง่ตัง้เมื่อ : วันที ่12 ตุลาคม 2555
อายุ: 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
•	 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ การเงินและ

การพัฒนา Fordham University New York, USA
•	 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Southeastern University
•	 ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ Fordham University 

New York, USA
•	 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
•	 คณะนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (2 ปี) มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 
•	 ประกาศนียบัตร สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการไทย 
 • Director Certification Program (DCP)   
    รุ่นที ่28/2003
 • Strategy and Policy Development By IOD
 • Audit Committee Program (ACP) By IOD
 • Role of the Chairman Program (RCP) By IOD
 • Role of the Compensation Committee (RCC)  
    By IOD
 • Financial Statement for Directors (FSD) By  
    IOD
 • Monitoring the System of Internal Control  
    and Risk Management (MIR) By IOD
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting  
    (MFR) By IOD
 • หลักสูตรผูบ้ริหารระดับสูง รัฐวิสาหกิจ (PDI) รุ่นที ่2  
    จากสถาบันพระปกเกลา้
 • How New Foreign Bribery Laws Affect   
    Companies in Thailand By IOD

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ : ไมม่ี

ประสบการณก์ารทำางาน :
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 
    และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    
      บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน:
2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ
              บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)จำากัด  
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำากัด
2556 – ปัจจุบัน : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  มหาวิทยาลัยรังสิต
2550 – ปัจจุบัน : คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทสื่อเสรีเพื่อการปฏิรูป จำากัด 
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นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำ กับดูแลกิจการ 
บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำ หนดค่าตอบแทน

แตง่ตัง้เมื่อ : วันที ่26 กุมภาพันธ ์2556
อายุ: 53 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 
•	 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)        

สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ( นิดา้ )
•	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง (การสอบบัญชี)   

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)    

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•	 ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย (CPA)
•	 ผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)            
•	 CFO Certification Program    

สภาวิชาชีพบัญชีวุฒิบัตรกฎหมายภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง
•	 ประกาศนียบัตร สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการไทย
      • How to develop Risk Management ( HRP)   
          รุ่นที ่07/2015
      • Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่174/2013
      • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่2/2004 
      • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่20/2004
•	 อบรมสัมมนากับ IOD และ SET
      • Collective  Action Coalition  Against Corruption (CAC)
      • CG Forum 1 – 4/2014
      • CGR Scorecard Workshop
      • Research  Alliance Dialogue on Corporate   
         Governance 2014
      • R-ACF 1/2016 By IOD
      • Ethical Leadership program (ELP) 3/2016

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ : ไมม่ี

ประสบการณก์ารทำางาน :
2557 – ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
 บริหารความเสีย่ง  สรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน
   บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
     บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น: 
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
       ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
                บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
                บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จำากัด (มหาชน)

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน: 
2557 – ปัจจุบัน : กรรมการผูจ้ัดการ
                บริษัท สมาร์ทคอนซัลต้ิง แอนด ์เซอร์วิสเซส จำากัด

 



15
รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

นายอาษา ประทีปเสน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ กับดูแลกิจการบริหารความเสี่ยง 
สรรหา และกำ หนดค่าตอบแทน

แตง่ตัง้เมื่อ :  วันที ่12 ตุลาคม  2555
อายุ: 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : 
•	 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขา System Engineering 

Brunel University, United Kingdom
•	 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี
•	 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี
•	 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขา การคลัง 
       มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•	 ประกาศนียบัตร สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการไทย
       • Monitoring fraud risk management ( MFM)   
 รุ่นที ่8/2012
       • Monitoring the quality of financial report ( MFR)  
 รุ่นที ่15/2012 
       • Monitoring the system of internal control and risk  
 management ( MIR) รุ่นที ่13/2012
       • Monitoring the internal audit function ( MIA)   
 รุ่นที ่13/2012
       • Audit committee program ( ACP ) รุ่นที ่39/2012
       • Understanding fundamental financial statement  
 รุ่นที ่11/2007 
       • Finance for Non-finance-director ( FND ) รุ่นที ่ 
 37/2007
       • Director certification program ( DCP) รุ่นที ่94/2007

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ : ไมม่ี

ประสบการณก์ารทำางาน : 
2557 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ บริหาร 
    ความเสีย่ง  สรรหาแลกำาหนดคา่ตอบแทน
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน:
2557 - ปัจจุบัน : ศาสตราจารย ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
    พระจอมเกลา้ธนบุรี
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นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

แตง่ตัง้เมื่อ : วันที ่15 สิงหาคม 2538
อายุ: 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษา :
•	 ปริญญาตรีคณะมนุษยศ์าสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•	 ประกาศนียบัตร สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการไทย
      • Director Accreditation Program (DAP) SET/2012
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : 3.326%
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรส
และบุตรทีย่ังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ประสบการณก์ารทำางาน :
2538 – ปัจจุบัน: กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
  รองกรรมการผูจ้ัดการใหญอ่าวุโส
  บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน:
2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ  บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำากัด
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมคา้ ทีเอสพี-ซีทีวี
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมคา้ เจวีซีอี 
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมคา้ เลคิเซ่แอนด ์ช.ทวี
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมคา้ เจวีซีเคเค
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมคา้ เจวีโอพีวี
2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท ์จำากัด
2535 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด ์บัส จำากัด

นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการบริษัท
กรรมการกำ กับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง 
สรรหา และกำ หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร

แตง่ตัง้เมื่อ : วันที ่12 ตุลาคม 2555
อายุ: 39 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 
• ปริญญาโท Management, Brunel University
• ปริญญาตรี Economics, Rissho University
• ประกาศนียบัตร สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการไทย
       • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่82/2010
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรส
และบุตรทีย่ังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

 

ประสบการณก์ารทำางาน :
2557- ปัจจุบัน : คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
บริหารความเสีย่ง  สรรหาและกำาหนดกำาหนดคา่ตอบแทน
     บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร 
     บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน :
2560 - ปัจจุบัน : ห้างหุ้นสว่นจำากัด โรงสีทวีแสงไทยหนองเรือ
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ / ผูจ้ัดการทัว่ไป
                         บริษัท รวมทวี ขอนแกน่ จำากัด 
2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ 
                        บริษัท รวม ทวีมอเตอร์เซลล ์จำากัด
2527 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ช.รวมทวี 
                        ลิสซิง่แอนดเ์รียลเอสเตท จำากัด
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

นางสมนึก แสงอินทร์
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

แตง่ตัง้เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2557
อายุ: 58 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 
•	 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
•	 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี   

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•	 Director Accreditation Program (DAP)   

รุ่นที ่SEC/2013
•	 Company Secretary Program (CSP) รุ่นที2่0/2006
•	 Code of Conduct by SET 2007
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : 0.006  %
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ : ไมม่ี

ประสบการณก์ารทำางาน :
2557 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่
     บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร 
                บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน:
2557 – ปัจจุบัน : อาจารยพ์ิเศษ 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายนิติธร  ดีอำ ไพ
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน
เลขาคณะกรรมการกำ กับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง 
สรรหาและกำ หนดค่าตอบแทน

แตง่ตัง้เมื่อ : 3 เมษายน 2557
อายุ: 48  ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 
•	 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   

(การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•	 ปริญญาตรี ( บช.บ.) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
•	 Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่192/ 

2014
•	 Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที ่3/2014
•	 Anti-Corruption The Practical Guide ACPG 23/2015
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : 0.0006  %
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ : ไมม่ี

ประสบการณก์ารทำางาน :
2557 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร 
    รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร-การเงิน
    บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน : เลขาคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
    บริหารความเสีย่ง สรรหาและกำาหนด   
    คา่ตอบแทน บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน:
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร และเหรัญญิก
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ 
    เอ็ม เอ ไอ
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นายประสบสุข  บุญขวัญ
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-พัฒนาธุรกิจในประเทศ

แตง่ตัง้เมื่อ : 1 มิถุนายน 2554
อายุ: 50  ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 
•	 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : 0.001  %
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ : ไมม่ี

ประสบการณก์ารทำางาน :
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร-พัฒนาธุรกิจ 
    ในประเทศ บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน:
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำากัด

Mr.Sven Markus Gaber
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การตลาดต่างประเทศ

แตง่ตัง้เมื่อ : 1 มิถุนายน 2554
อายุ: 50 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 
•	 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรม

เครื่องกล สถาบัน DAA-THCHNIKUM GEMEINNU-
ETZIGE GMBH

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ : ไมม่ี

ประสบการณก์ารทำางาน :
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน
2554 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร-การตลาด
    ตา่งประเทศ บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน: ไมม่ี
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

นายนพรัตน์ แสงสว่าง
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การผลิต

แตง่ตัง้เมื่อ : 1 มิถุนายน 2554
อายุ: 50 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 
•	 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•	 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา้ธนบุรี
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : 0.011 %
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ : ไมม่ี

ประสบการณก์ารทำางาน :
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
2554 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร-การผลิต
บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน:
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมคา้ เจวีซีเคเค
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมคา้ เจวีโอพีวี 
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมคา้ เจวีซีซี
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บริษัท ขอนแกน่ ช.ทวี (1993) จำากัด
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ  
    บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท ์จำากัด

นายอภิชัย  ชุมศรี
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ความเสี่ยง

แตง่ตัง้เมื่อ : 4 มิถุนายน 2556
อายุ: 49 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 
•	 ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมเชื่อมประกอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแกน่

•	 ประกาศนียบัตร MINI MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา

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

•	 กลยุทธการบริหารความเสีย่ง  จัดโดยสถาบันเพิม่ผลผลิต
แห่งชาติ 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : 0.005  %
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ : ไมม่ี

ประสบการณก์ารทำางาน  :
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร ความเสีย่ง
    บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน: ไมม่ี
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นายนิรุติ  สุมงคล
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ออกแบบวิศวกรรม

แตง่ตัง้เมื่อ : 4 มิถุนายน 2556
อายุ: 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 
•	 ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

วิชาเอกครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   
(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาไฟฟ้ากำาลัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน่

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : 0.015 %
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ : 0.003%

ประสบการณก์ารทำางาน :
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร 
    บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร ออกแบบ 
    วิศวกรรม บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน: ไมม่ี

นายผดุงเดช เอื้อสุขกุล
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

แตง่ตัง้เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2558
อายุ: 46 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 
•	 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : 0.0006  %
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ : 0.028%

ประสบการณก์ารทำางาน :
2558 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหนา้ที ่
    บริหาร-พัฒนาธุรกิจตา่งประเทศ 
    บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน: ไมม่ี
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

นายบำ รุง  ชินสมบัติ
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร–งานบริการ

แตง่ตัง้เมื่อ : 21 กรกฎาคม  2558
อายุ: 64 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 
•	 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์    สาขาการเงินการคลัง

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ : ไมม่ี

ประสบการณก์ารทำางาน :
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร  
    รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร-งานบริการ 
    บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน: ไมม่ี

นายศักรินทร์ อุ่นนิ่ม
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร–การตลาดในประเทศ

แตง่ตัง้เมื่อ : 21 กรกฎาคม  2558
อายุ: 48 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 
•	 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
•	 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : 0.010  %
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ : ไมม่ี

ประสบการณก์ารทำางาน :
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร     
    รองประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหาร-การตลาดในประเทศ  
    บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน: ไมม่ี
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นางสาวยิ่งหทัย  ปอนพังงา
เลขานุการบริษัท

แตง่ตัง้เมื่อ : 1 มิถุนายน 2554
อายุ: 42 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 
•	 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
•	 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•	 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่

SEC/2013
•	 Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที ่26/2013
•	 Company Secretary Program (CSP) รุ่นที4่8/2012
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : 0.017  %
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ : ไมม่ี

ประสบการณก์ารทำางาน :
2556 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท
2556 - ปัจจุบัน : เลขานุการ กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่  
    และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร
2556 – ปัจจุบัน : หัวหนา้พิธีการ นำาเขา้-สง่ออก
     บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน: ไมม่ี

นายฉัตรชัย  กันตวิรุฒ
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร–ด้านศักยภาพองค์กร

แตง่ตัง้เมื่อ: วันที ่1 มกราคม  2559
อายุ: 38 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 
•	 ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหการ   มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแกน่

•	 TQA Criteria รุ่น 2/2559 และ รุ่น 9/2557 โดย ftpi
•	 TQA Application Report Writing รุ่น 4/2559 และ รุ่น 

3/2557โดย ftpi
•	 TQA Internal Organization assessment รุ่น 3/2559 

โดย ftpi
•	 TLS8001-2010 รุ่น 4/2555 By Department of La-

bour protection and Welfare Ministry of Labour
•	 Risk-based thinking for ISO 9001:2015 2015 By 

TUV nord
•	 QMS ISO 9001:2015 Requirement Interpretation 

2016 By TUV nord
•	 QMS Internal audit for ISO 9001:2015 2016 By 

TUV nord
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท : 0.0002  %
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ : ไมม่ี

ประสบการณก์ารทำางาน :
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหนา้ที ่
    บริหาร-ดา้นศักยภาพองคก์ร

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน:  ไมม่ี
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ CHO บริษัท
ย่อย

บริษัทที่เกี่ยวข้องข้องกัน

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

กรรมการ
นางเพ็ญพิมล  เวศยว์รุตม ์ X / /

นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย /, XX / / / / / / / / / / / / /

นางสาวอัศนา  ทวีแสงสกุลไทย /, // / / / / / / / /

นายศิริวัฒน ์ ทวีแสงสกุลไทย /, // / / / /

นายอนุสรณ ์ ธรรมใจ /

นายอาษา  ประทีปเสน /

นายชัชวาล  เตรียมวิจารณก์ุล /

ผู้บริหารระดับสูง
นางสมนึก แสงอินทร์ //

นายนิติธร  ดีอำาไพ //

นายประสบสุข บุญขวัญ // /

Mr.Sven Markus Gaber //

นายนพรัตน ์ แสงสวา่ง // / / / / /

นายอภิชัย  ชุมศรี //

นายนิรุติ  สุมงคล //

นายผดุงเดช เอื้อสุขกุล //

นายบำารุง  ชินสมบัติ //

นายศักรินทร์ อุ่นนิม่ //

นายฉัตรชัย  กันตวิรุฒ //

เลขานุการบริษัท
นางสาวยิง่หทัย  ปอนพังงา

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

บริษัทยอ่ย
 1. บจ. ช.ทวี เทอร์โมเทค

บริษัททีเ่กีย่วขอ้งกัน
1. บจ.ขอนแกน่ ช.ทวี (1993)
2. บจ.วอลแลพทรัคแอนด ์บัส
3. ห้างหุ้นสว่นจำากัด ขอนแกน่ ช.ทวี
4. บจ.ช.รวมทวี ลิสซิง่แอนดเ์รียลเอสเตท 
5. บจ.ทวีแสงไทย 
6. บจ.บางกอก ซีทีวี.อินเตอร์เทรด  
7.  บจ.รวมทวี ขอนแกน่
8.  บจ.รวมทวีมอเตอร์เซลล์
9.  บจ.เอพีเอสมัสติ-เทรด
10. บจ.โอเจ ดีเวลอปเมนท์
11. หจก. ตัง้ฮัว่ซิงนครปฐม 
12. บจ. ขอนแกน่พัฒนาเมือง (เคเคทีที) 
13. กิจการร่วมคา้ เจวีซีซี
14. กิจการร่วมคา้ ทีเอสพี-ซีทีวี
15. กิจการร่วมคา้ เจวีซีอี
16. กิจการร่วมคา้ เลคิเซ่แอนด ์ช.ทวี
17. กิจการร่วมคา้ เจวีซีเคเค
18. กิจการร่วมคา้ เจวีโอพีวี
19. ห้างหุ้นสว่นจำากัด โรงสีทวีแสงไทย  
หนองเรือ
20. บริษัท เคเคทีที โฮลดิง้ จำากัด



โครงสร้างการจัดการ 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

โครงสรางการจดัการ 

 
 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ CSR ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 1 คณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 คน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ตําแหน่ง 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการ 
2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 
3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 
7. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 

   โดยมีนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย  
   ลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท 
 ข้อจํากัดอํานาจของกรรมการ : ไม่มี 
 
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

  รายชื่อ  ตําแหน่ง 
1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ซึ่ง
จบการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

โดยมีนางอัปสร สุริยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  มี คณะกรรมการฯ  จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ตําแหน่ง 
1. นายชัชวาล     เตรียมวิจารณ์กุล ประธานคณะกรรมการ 
2. นายอาษา      ประทีปเสน กรรมการ 
3. นายศิริวัฒน์    ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 
โดยมี นายนิติธร    ดีอําไพ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

สถิติการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ปี 2558-2560 
รายช่ือคณะกรรมการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
กํากับดูแล
กิจการฯ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
กํากับดูแล
กิจการฯ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
กํากับดูแล
กิจการฯ 

1. นางเพ็ญพมิล   เวศย์วรุตม ์ 12/13 -- -- 6/6 -- -- 6/6 -- -- 
2. นายสรุเดช      ทวีแสงสกลุไทย 12/13 -- -- 6/6 -- -- 6/6 -- -- 
3. นายอนุสรณ์    ธรรมใจ 13/13 11/11 -- 6/6 9/9 -- 6/6 9/9 -- 
4. นายชัชวาล     เตรียมวจิารณ์กลุ 13/13 11/11 5/5 6/6 9/9 5/5 6/6 9/9 5/5 
5. นายอาษา       ประทีปเสน 11/13 9/11 5/5 6/6 9/9 5/5 6/6 9/9 5/5 
6. นางสาวอัศนา  ทวีแสงสกลุไทย 11/13 -- -- 6/6 -- -- 5/6 -- -- 
7. นายศิริวัฒน์    ทวีแสงสกลุไทย 7/13 -- 5/5 6/6 -- 5/5 6/6 -- 5/5 
 
1.4 คณะกรรมการบริหาร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร จํานวน 14 คน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ตําแหน่ง 
1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริหาร 
3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริหาร 
4. นางสมนึก          แสงอินทร์ กรรมการบริหาร 
5. นายนิติธร          ดีอําไพ กรรมการบริหาร 
6. นายประสบสุข บุญขวัญ กรรมการบริหาร 
7. Mr.Sven Markus Gaber กรรมการบริหาร 
8. นายนพรัตน์ แสงสว่าง กรรมการบริหาร 
9. นายอภิชัย ชุมศรี กรรมการบริหาร 
10. นายนิรุติ สุมงคล กรรมการบริหาร 
11. นายผดุงเดช        เอ้ือสุขกุล กรรมการบริหาร 
12. นายบํารุง           ชินสมบัติ กรรมการบริหาร 
13. นายศักรินทร์       อุ่นนิ่ม กรรมการบริหาร  
14. นายฉัตรชัย         กันตวิรุฒ กรรมการบริหาร 
โดยมี นางสาวธัญญภัสร์  น้อยประชา  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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2 ผูบริหาร 

 คณะผู้บริหารของบริษัท   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จํานวน 13 คน ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3 เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังนางสาวยิ่งหทัย  ปอนพังงา  ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ี
ประสานงานจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังจัดทําและรอบรวมรายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยเลขานุการบริษัทท่ีคณะกรรมการ
แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ท่ีคณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท  
 
 
 

4 คณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility)  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจํานวนคณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility) ดังต่อไปน้ี 
1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย  กรรมการผู้จัดการใหญ่  ประธานคณะกรรมการ 
    และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางสมนึก แสงอินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธาน 
3. นายศิริวัฒน์    ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริหาร กรรมการ 
4. นายอภิชัย        ชุมศรี               รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ความเสี่ยง    กรรมการ 
5. นายนพรัตน์ แสงสว่าง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การผลิต กรรมการ 
6. นายประสบสุข บุญขวัญ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร –  กรรมการ 
    พัฒนาธุรกิจในประเทศ 

รายชื่อ ตําแหน่ง 
1. นายสุรเดช        ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางสาวอัศนา     ทวีแสงสกุลไทย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
3. นางสมนึก          แสงอินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. นายนิติธร          ดีอําไพ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – การเงิน 
5. นายประสบสุข    บุญขวัญ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – พัฒนาธุรกิจในประเทศ 
6. Mr.Sven Markus  Gaber รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - การตลาดต่างประเทศ 
7. นายนพรัตน์       แสงสว่าง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – การผลิต 
8. นายอภิชัย         ชุมศรี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – ความเสี่ยง 
9. นายนิรุติ           สุมงคล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – ออกแบบวิศวกรรม 
10. นายผดุงเดช       เอ้ือสุขกุล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – การพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 
11. นายบํารุง          ชินสมบัติ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – งานบริการ 
12. นายศักรินทร์      อุ่นนิ่ม รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – การตลาดในประเทศ 
13. นายฉัตรชัย        กันตวิรุฒ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – ด้านศักยภาพองค์กร 
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7. นายนิรุติ         สุมงคล  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร –  กรรมการ 
    ออกแบบวิศวกรรม 
8. นายผาด         พิมรินทร์     ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ       กรรมการ และประธานฝ่ายกิจกรรม

สังคมและชุมชน 
9. นายวิญญู        อินทร์โก ผู้จัดการแผนกขายในประเทศ กรรมการ และประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
10. นายประวิทย์    สระภูมิ ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย กรรมการ และประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
11.  นายกิตต์ิพิสิธ   ญาณกิตตินุกูล ผู้จัดการทีมงาน โครงการ E-Ticket กรรมการ และประธานฝ่าย  

    HAPPY WORK PLACE 
12. นางสาววณิชยา  จันทร์โสม          ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก QMR                  เป็นเลขานุการ CSR    
     และทีมทํางานอีกกว่า 30 คน  

 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ CSR 
1. รับนโยบาย วางแผน กําหนดงบประมาณ และกํากับดูแล การทํากิจกรรม CSR ตามแผนงาน 
2. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคณะทํางานแต่ละฝ่าย เสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แต่งต้ัง 
3. กําหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการทํา CSR ในแต่ละฝ่าย 
4. ควบคุมและติดตามผลการทํางาน CSR ในแต่ละฝ่าย 
5. ตรวจสอบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน CSR 
6. ออกระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับ CSR ในฝ่ายต่างๆ 
7. ตรวจสอบผลลัพธ์และจัดทําตัวชี้วัดตามเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยมาตรฐานการทํา CSR สากล 

 
 

5 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติหลักการในการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการคณะต่างๆ ดังนี้  

5.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ  

 เบี้ยประชุม : แต่ท้ังนี้ไม่เกิน 1,700,000 บาท แบ่งเป็นดังนี้ 
-  ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทต่อการประชุม 
-  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ    10,000 บาทต่อการประชุม 

 
 ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ :   
 ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ : ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็น

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

(บาท) ปี 2560 
คณะกรรมการบริษัท -ไม่มี- 
คณะกรรมการตรวจสอบ  390,000 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน -ไม่มี- 

 

 ค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) : เงินโบนัสสําหรับคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2560 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติไว้ไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้อํานาจประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่
กรรมการแต่ละคน 

  

ข) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหา และกําหนด
ค่าตอบแทน 
 เบี้ยประชุม : (ไม่รวมผู้ท่ีดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท) 

- ประธานคณะอนุกรรมการ   10,000 บาทต่อการประชุม 
- กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการ    8,000 บาทต่อการประชุม 

 
สรุปค่าตอบแทนกรรมการปี 2559-2560 

รายช่ือคณะกรรมการ ปี 2559 ปี 2560 
กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

ฯ 

เงินโบนัส
กรรมการ 

รวม กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

ฯ 

เงินโบนัส
กรรมการ 

รวม 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 75,000 -- -- 100,000 175,000 75,000 -- -- -- 75,000 
2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 60,000 -- -- 105,000 165,000 60,000 -- -- -- 60,000 
3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 60,000 112,500 -- 126,000 298,500 60,000 112,500 -- -- 172,500 
4. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 60,000 90,000 50,000 135,000 335,000 60,000 90,000 50,000 -- 200,000 
5. นายอาษา ประทีปเสน 60,000 90,000 40,000 108,000 298,000 60,000 90,000 40,000 -- 190,000 
6. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 60,000 -- -- 81,000 141,000 50,000 -- -- -- 50,000 
7. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 60,000 -- 40,000 59,000 159,000 60,000 -- 40,000 -- 100,000 

 
ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลประโยชน์การออกจากงาน เป็นต้น (ไม่รวมค่าตอบแทนท่ีได้รับในฐานะกรรมการ) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน 14 12.45 14 14.42 13 14.83 
โบนัส 14 1.31 13 0.95 11 0.93 
สวัสดิการ อาท ิเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน เป็นต้น 

 

14 0.60 14 0.84 11 0.17 

รวม 14 14.36 14 16.21 13 15.93 
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5.2 ค่าตอบแทนอื่น 
(ก) ค่าตอบแทนอ่ืนของคณะกรรมการ 
  - การประกันภัยความเสี่ยงของกรรมการวงเงิน 50 ล้านบาท    
(ข) ค่าตอบแทนอ่ืนของคณะอนุกรรมการ 
  - ไม่มี – 
(ค) ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
 เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ : บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 โดย

บริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพสําหรับผู้บริหาร 13 ราย รวมท้ังสิ้น 0.00 บาท เน่ืองจากผู้บริหารสมัครเป็นสมาชิกเฉพาะสหกรณ์ออม
ทรัพย์ 

 เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ : บริษัทฯ ได้จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือเป็นสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่ปี 
2547 โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนคงท่ีของแต่ละช่วงของเงินเดือนประมาณร้อยละ 0.10 โดยในปี 2560 
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สําหรับผู้บริหาร 13 ราย รวมท้ังสิ้น 84,000 บาท (ข้อมูลแสดง
รวมในตารางค่าตอบแทนผู้บริหารแล้ว) 

 ผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงินของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คือรถประจําตําแหน่ง 1 คัน และพนักงานขับรถ 
จํานวน 1 คน 

 

6 บุคลากร 

 
6.1 จํานวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ในปี 2558-2560 บริษัทมีจํานวนบุคลากรตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
 จํานวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 
1. พนักงานประจํา    

- ฝ่ายการเงิน และบริหารเงิน 12 20 20 
- ฝ่ายการตลาดในประเทศ 14 9 15 
- ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 5 7 6 
- ฝ่ายท่ัวไป 287 192 207 
- ฝ่ายการผลิต 338 440 442 
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 4 3 

2. พนักงานรายวัน -- -- -- 
รวม 660 672 693 

 
 
 
 
 
 
 



32

6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน 
     (หน่วย : ล้านบาท) 

ค่าตอบแทนของพนักงานประจํา ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 
ในรูปเงินเดือน ค่าทํางานล่วงเวลา โบนัส คอมมิชช่ัน/1 
และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

155.02 156.12 182.57 

รวม 155.02 156.12 182.57 
หมายเหตุ : /1 = บริษัทมีข้อกําหนดในการจ่ายค่าคอมมิชช่ัน ให้พนักงานฝ่ายขายทุกคน โดยวิธีการคํานวณจะข้ึนกับข้อตกลงท่ี

ทําไว้กับ บริษัท ซ่ึงบริษัทฯ จะจ่ายค่าคอมมิชช่ันเข้าบัญชีเงินเดือนให้ทุกงวดสิ้นเดือน  
 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 
บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะแก่พนักงานมากกว่าท่ีกฎหมายกําหนด และสอดคล้องกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจ 

เช่น โบนัส ค่าคอมมิชชั่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการรักษาพยาบาล สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานท่ีพิการ ประกันชีวิต
กลุ่ม ชุดทํางาน  ประกันสังคม ห้องแพทย์ ช่วยเหลือเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย ข้าวกลางวันแจกฟรี สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทสมทบให้ 
100% เป็นต้น 

 
6.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการส่งเสริม และการให้
ความรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และจัดส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังหน่วยงานราชการและเอกชน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงภายใต้การ
ควบคุมดูแล และคําแนะนําจากผู้บังคับบัญชา โดยในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการเวียนการทํางานของบุคลากรในแต่
ละโครงการ เพ่ือให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้เรียนรู้งานที่หลากหลายและกว้างมากขึ้น อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมทักษะความรู้ และความ
ชํานาญในการทํางานให้กับบุคลากรของบริษัทฯ อีกด้วย  

 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการท่ีเข้าใหม่ต้องมีการปฐมนิเทศ ประกอบด้วยการเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเก่ียวกับ

ลักษณะธุรกิจ ข้อมูลธุรกิจ การดําเนินงานของบริษัทฯ กฎระเบียบ และได้รับคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการประกอบด้วย คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท รายงานประจําปี  คู่มือข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน/นโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นและคู่มืออ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรรมการ        

                                                          
 
 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงทุกคนเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบตลอดจน บทบาท 
และหน้าท่ีของกรรมการบริษัท ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณ รวมท้ังพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ โดยหลักสูตรเบื้องต้นท่ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมสัมมนา
เป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซ่ึงได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รวมท้ังหลักสูตรเฉพาะจาก
สถาบันต่างๆ ท้ังนี้ เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ  ซ่ึงในปี 2560 นี้ มีกรรมการเข้าอบรม/สัมมนาหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันอ่ืนๆ ดังน้ี 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

 กรรมการบริษัท ตําแหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี 2560 

1. นางสมนึก  แสงอินทร์ กรรมการบริหาร   IR Preparation for Road shows 
การกําหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทํา
บัญชี (สมุห์บัญชี) 

2. นายนิติธร  ดีอําไพ กรรมการบริหาร  Can Do Attitude 
 Business Model Meeting 

 
รวมจํานวน 2 คน ตามลําดับ จากทั้งหมด 19 คน (คณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร) อีกท้ังบริษัทฯ ยังได้

ดําเนินการสมัครสมาชิก IOD ให้กรรมการ เพ่ือประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสาร และเพ่ิมเติมความรู้ รวมท้ังบริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
อบรมท้ังภายในและภายนอกเพ่ิมเติมดังนี้  
                                                                                                                         (ช่ังโมง : คน) 

จํานวนชั่วโมงการฝึกอบรม 
ภายนอก – ภายในบริษัท (เฉลี่ยตอ่คนต่อปี) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ผู้บริหารระดับสูง 31.36 55.33 11.58 
ระดับผู้จดัการแผนก 50.76 72.36 23.63 
ระดับพนักงาน 12.61 18.35 7.70 

รวม 94.73 146.04 42.91 
  
 
 นอกจากน้ี บริษัทยังให้ความสําคัญกับการสร้างขวัญ และกําลังใจให้กับบุคลากรของบริษัท โดยการพิจารณาปรับปรุง
การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมภายนอก และภายในบริษัทฯ 
รวม 3.23 ล้านบาท รายละเอียดเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย 3 ปี ตามข้อมูลในตารางข้างล่างน้ี 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ค่าตอบแทนของพนักงานประจํา ปี 2558 ปี 2559 ป ี2560 

ค่าฝึกอบรมภายนอก - ภายในบรษิทั 13.61 21.94 3.23 
รวม 13.61 21.94 3.23 

 



 การกํากับดูแลกิจการ 

1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  
 

 คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (The Principles of Good 
Corporate Governance) โดยกําหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดําเนินธุรกิจบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ และเพ่ิมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี
บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยง  

รวมท้ังการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการสื่อสารข้อมูล
เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับท่ัวท้ังองค์กร และบุคคลท่ัวไปได้รับทราบ  เพ่ือ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี พร้อมท้ังมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอในปี 
2560 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดท่ีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น   
 บริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และคํานึงถึงเร่ืองจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารง
ไว้ซ่ึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ กลุ่ม ซ่ึงมีสาระสําคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้ 
 
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆ คนอย่างเท่าเทียม โดยไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ และได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
สร้างความม่ันใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้   

1) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบถึงความคืบหน้าการดําเนินงานของกิจการอย่างสมํ่าเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทราบโดยตรง หรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ 

2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเลือกใช้ และจัดเตรียมสถานท่ีท่ีสามารถเดินทางไปได้สะดวก ในท่ีประชุมเปิด
โอกาสให้ซักถาม ตอบคําถาม บันทึกข้อซักถาม การอํานวยความสะดวกเรื่องการมอบฉันทะ รวมถึงเลือกวันและ
เวลาที่เหมาะสม 

3) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ
สําหรับการพิจารณา ท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 
วัน หรือ 14 วัน ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ ตามที่กฎหมายกําหนด และกําหนดให้มีความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้ถือหุ้นในทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงกําหนดให้มี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสําคัญๆ หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

4) ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของ
บริษัท การดําเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมท้ังการต้ังคําถามใดๆ 
ต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดํารงตําแหน่งเฉพาะ
เร่ืองต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามต่างๆ ท้ังนี้ ประธานกรรมการหรือประธานท่ี
ประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือ
แสดงความเหน็ และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี 

การกำ กับดูแลกิจการ
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 การกํากับดูแลกิจการ 

1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  
 

 คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (The Principles of Good 
Corporate Governance) โดยกําหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดําเนินธุรกิจบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ และเพ่ิมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี
บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยง  

รวมท้ังการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการสื่อสารข้อมูล
เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับท่ัวท้ังองค์กร และบุคคลท่ัวไปได้รับทราบ  เพ่ือ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี พร้อมท้ังมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอในปี 
2560 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดท่ีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น   
 บริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และคํานึงถึงเร่ืองจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารง
ไว้ซ่ึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ กลุ่ม ซ่ึงมีสาระสําคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้ 
 
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆ คนอย่างเท่าเทียม โดยไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ และได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
สร้างความม่ันใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี   

1) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบถึงความคืบหน้าการดําเนินงานของกิจการอย่างสมํ่าเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทราบโดยตรง หรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ 

2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเลือกใช้ และจัดเตรียมสถานท่ีท่ีสามารถเดินทางไปได้สะดวก ในท่ีประชุมเปิด
โอกาสให้ซักถาม ตอบคําถาม บันทึกข้อซักถาม การอํานวยความสะดวกเรื่องการมอบฉันทะ รวมถึงเลือกวันและ
เวลาที่เหมาะสม 

3) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ
สําหรับการพิจารณา ท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 
วัน หรือ 14 วัน ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ ตามที่กฎหมายกําหนด และกําหนดให้มีความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้ถือหุ้นในทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงกําหนดให้มี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสําคัญๆ หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

4) ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของ
บริษัท การดําเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมท้ังการต้ังคําถามใดๆ 
ต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานท่ีประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดํารงตําแหน่งเฉพาะ
เร่ืองต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามต่างๆ ท้ังน้ี ประธานกรรมการหรือประธานท่ี
ประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือ
แสดงความเหน็ และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี 
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5) หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีก่อนตลาด
หลักทรัพย์ฯ เปิดทําการซ้ือขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดย
มีเนื้อหาท่ีประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจงคะแนนนับทุกๆ วาระ 
และข้อซักถาม หรือข้อคิดเห็นท่ีสําคัญ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดส่งไปยังตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 

 

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบอํานาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

คัดเลือกเป็นผู้รับมอบอํานาจในการประชุมผู้ถือหุ้น และลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้เอง 

2) กรณีท่ีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพ่ือขอเสนอให้เพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และมี
ความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะอํานวยความสะดวก
ในการนําเสนอวาระดังกล่าวเข้าท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดําเนินการแจ้งเพ่ิมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน
ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ 

3) กรณีท่ีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายังบริษัทฯ พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และหนังสือ
แสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะพิจารณาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการบริษัทตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในแต่ละปี 
และนําเสนอเข้าท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพ่ือพิจารณาลงมติต่อไป 

4) บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยกําหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานใน
หัวข้อจริยธรรม ซ่ึงได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ 

5) บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสําคัญอันมีผลต่อการลงทุน 
โดยบริษัทฯ จะแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เปิดทําการซ้ือขายหลักทรัพย์รอบถัดไป กรรมการและผู้บริหารบริษัทจึงไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์
แห่งตน อีกท้ังกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งท่ีมีการซ้ือหรือขาย
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 

6) กําหนดหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารในการงดซ้ือ ขาย และโอนหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบ
การเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังประกาศอย่างน้อย 3 วัน รวมถึงการรายงานการถือหลักทรัพย์ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกครั้งไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

7) กําหนดหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซ้ือขาย    
 
 
 
 



37
รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

 
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

 บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้กําหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพ่ือให้เกิดความ
ม่ันใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า ตลอดจน
สังคมจะได้รับการดูแล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้สามารถดําเนินกิจการ
ต่อไปได้ด้วยดี มีความม่ันคงโดยตอบแทนผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพ่ือสร้างความสําเร็จในระยะยาว โดยบริษัทมีแนว
ทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

1) ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
2) การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาท่ีตกลงกัน 
3) เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการ 
4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหน้ีท่ีให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท 
5) ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพ่ือทําลายคู่แข่งทางการค้า 
6) มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมท้ังให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพ่ือเกื้อกูลสังคม

ในวาระและโอกาสที่เหมาะสม 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอ่ืนๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขท่ี
กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการ
ดําเนินธุรกิจ คือ 

1) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จํานวนครั้งของการ
ประชุมและจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา 

2) เปิดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
3) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังรูปแบบ หรือลักษณะของ

ค่าตอบแทน 
4) รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

 
 ท้ังนี้ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 
 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ท่ี
เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกําหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมท้ังดูแลให้มีกระบวนการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการ
ดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ 
 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จํานวน 2 คน และกรรมการบริษัทท่ี
ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จํานวน 5 คน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจํานวน 3 คน ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้ง
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คณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งต้ัง คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และดํารงตําแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับ
จากวันท่ีได้รับแต่งต้ัง โดยได้กําหนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

การประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ได้รับผลการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน(Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies - CGR) ประจําปี 2560 ในระดับดีเลิศ (Excellent) ซ่ึงจัดทําโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) และมีสรุปผลการสํารวจของปี 2557-2560 ดังนี้ 

 
ปี 

ผลการสํารวจ (%) 
คะแนนของ CHO จัดอยู่ในระดับ คะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ 
2560 90% ดีเลิศ  

 
80% 

2559 89% ดีมาก   
  

78% 

2558 87% ดีมาก    
 

75%  

2557 66% ดีพอใช้   
 

72% 

                
 

การประเมินคณุภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ 96 

คะแนน จัดอยู่ในระดับดีเย่ียม ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจําปี 2560 ซ่ึง
จัดทําโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และมีสรุปผลการประเมินฯ ของปี 2557-2560 ดังน้ี  

 
ปี 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

คะแนนของ CHO จัดอยู่ในระดับ คะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

2560 96 ดีเยี่ยม 91.97 
2559 100 ดีเย่ียม 91.62 
2558 100 ดีเย่ียม 92.68 
2557 90.13 ดีเย่ียม 91.35 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

ผลการปฏิบัตทิี่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 ตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ยกเว้นเรื่องต่อไปน้ี 

รายการท่ียังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล 
1. คณะกรรมการของบริษัท ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 

25 ของหุ้นท้ังหมด 
ธุรกิจของบริษัทฯ  จําเป็น ต้องอาศัยบุคลากรท่ี มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อนําพาบริษัทฯ ให้ประสบ
ผลสําเร็จ  

2. บริ ษัทไม่ ได้กํ าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
กรรมการในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการลงคะแนน
แบบสะสม (Cumulative Voting) 

บริษัทฯ ได้กําหนดวิธีการลงคะแนนแบบ หุ้นหนึ่งมีหน่ึงเสียง  
(1 Share : 1 Vote) เน่ืองจากปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท 
 

3. บริษัทฯ ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนเฉพาะของ 
CEO แต่จะเปิดเผยรวมอยู่กับค่าตอบแทนของกรรมการ 
และผู้บริหารท้ังคณะ 

องค์กรมีขนาดเล็ก และข้อมูลยังไม่มีผลกระทบกับการบริหาร
จัดการ 

4. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ  
มีประสบการณ์ในธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถ
ให้ความเห็นกับคณะกรรมการและผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 

 
 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนําเสนอขออนุมัติจาก
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังน้ี  

1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน  
2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพใน

การปฏิบัติหน้าท่ีให้กับบริษัทได้ 
3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ 
4) เป็นอัตราท่ีเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน 

 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจํากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเป็น โดย
ประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะส่งเสริม ให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการ
ประชุม เพื่อท่ีจะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสําคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัทฯ กําหนดให้มี
การประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และตามความจําเป็น โดยมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าตลอดท้ังปี และ
นําส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วัน ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งกําหนดให้กรรมการมีหน้าท่ีต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจําเป็น 
นอกจากน้ีบริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง และครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
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 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงิน

รวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ท้ังนี้ รายงานทางการเงิน
ดังกล่าวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และเป็นท่ี
ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ รวมท้ังได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทํา และดูแลให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 บริษัทได้กําหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เม่ือ
เริ่มดํารงตําแหน่ง และทุกคร้ังเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนเสียรวมท้ังรายงานเป็นประจําทุกปี ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทซ่ึงกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดย
ปี 2560 บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการ
บริษัทเพ่ือรวบรวมและทําสรุปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยนําเรื่องเข้าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเม่ือการประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
ผลงานและปัญหา ซ่ึงผลการประเมินนั้น คณะกรรมการจะได้ทําการวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพื่อกําหนดมาตรการในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการต่อไป  
 
 

 การจัดทํารายงานความย่ังยืนประจําปี 2560 
 บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน (Sustainable Report) ประจําปี 2560 เพ่ือเผยแพร่และรายงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560  โดยมุ่งเน้นให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม  โดยอธิบายถึงการกํากับดูแลกิจการท่ีมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ และเพื่อมุ่งไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Learning Organization) การจัดวางโครงสร้างของคณะกรรมการจึงมีการเชื่อมโยงและ
สามารถถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากคณะกรรมการบริษัท ลงมาถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารโดยตรง ท้ังนี้
รูปแบบของการจัดการความย่ังยืนขององค์กรด้าน CSR  จะเน้นความมีส่วนร่วมของบุคลากรท้ังองค์กร  
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2 คณะกรรมการชุดยอย 

            โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร (แต่งตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555) และ 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน (แต่งตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2557) มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของกรรมการดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

2.1 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 คน ประกอบด้วย  

รายชื่อ ตําแหน่ง 
1. นางเพ็ญพิมล   เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการ 
2. นายสุรเดช      ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 
3. นายอนุสรณ์    ธรรมใจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายชัชวาล     เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายอาษา       ประทีปเสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวอัศนา  ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 
7. นายศิริวัฒน์    ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 

   โดยมีนายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย  
   ลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท 
 ข้อจํากัดอํานาจของกรรมการ : ไม่มี 
 
      ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจําปี 
3. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 

และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับตําแหน่ง
กรรมการ ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ 

4. พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ต่อไป 

5. พิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริหาร โดยเลือกจาก ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการของบริษัท พร้อมท้ังกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

6. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซ่ึงมีอํานาจผูกพันบริษัท ได้ 
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7. แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได้ 

8. พิจารณาอนุมัติการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้
ถือหุ้น ท้ังนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

9. พิจารณาอนุมัติการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัตจิากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ ในการ
พิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เม่ือเห็นได้ว่าบริษัท มีกําไรพอสมควรท่ีจะทําเช่นนั้น และ
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

11. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะท่ีถือในบริษัท ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกครั้ง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เม่ือมีกรณีดังต่อไปน้ี 
 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ท่ีบริษัทฯ ทําข้ึนระหว่างรอบปีบัญชี 
 ถือหุ้นในบริษัทฯ 

12. กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัทย่อยได้
ไม่เกิน 5 บริษัท 

13.  กรรมการต้องมีจิตสานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณและนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่นของบริษัทฯ พร้อมท้ังส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับให้ปฎิบัติตาม เพ่ือลดความเส่ียงด้านการทุจริตและการใช้อา
นาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมท้ังป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย 

 

 ท้ังนี้ กําหนดให้กรรมการหรือบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อ่ืนใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
 

 นอกจากน้ัน ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่สําคัญ 
 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีสําคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทุนกัน 

 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 
 การอื่นใดท่ีได้กําหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น 
อาทิ รายการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น 
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วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ 
 กรรมการบริษัทมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ของปีท่ีได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและ
แต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้ 
 
 ท้ังนี้ การมอบอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือ
มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สําหรับท้ังบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 
 
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 
รายชื่อ ตําแหน่ง 

1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ซ่ึงจบ
การศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต       
(การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 โดยมีนางอัปสร สุริยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท กําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดังนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท กําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงการดํารงความอิสระให้ผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงาน 

5. สอบทานเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
7. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการตรวจสอบ แผนงาน อัตรากําลัง และงบประมาณ

ประจําปี 
8. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบ มอบหมายงาน

และรวมถึงการดํารงไว้ซ่ึงความอิสระให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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9. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดและคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
เช่น  
- ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและข้อกําหนดของบริษัทตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม     

ข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ 
- ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
- ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 
- ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด เช่น บท

รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 
10. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงรายงาน

ดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 11.  พิจารณาข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือการทุจริตตามท่ีได้รับแจ้งจากบุคคลภายในองค์กรและภายนอกตาม

กระบวนการ การรับแจ้งเบาะแส (Whistle – blower hotline) รวมถึงกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก 
 

วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และดํารงตําแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันท่ีได้รับ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในท่ีนี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นของปีท่ีได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอช่ือ
และแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้ 
 
 

2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  (คณะกรรมการฯ) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มี คณะกรรมการฯ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย  
รายชื่อ ตําแหน่ง 

1. นายชัชวาล     เตรียมวิจารณ์กุล ประธานคณะกรรมการ 
2. นายอาษา      ประทีปเสน กรรมการ 
3. นายศิริวัฒน์    ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 
โดยมี นายนิติธร    ดีอําไพ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ 
1.1. นําเสนอแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of 

Business Ethics) ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
1.2. ติดตาม และกํากับดูแล เพ่ือให้ม่ันใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม

ธุรกิจท่ีกลุ่มบริษัทฯ กําหนด 
1.3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้

สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือ ข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือ หน่วยงานทางการท่ีเกี่ยวข้อง 
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

1.4. พิจารณานําเสนอข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ 

1.5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให้เป็นท่ีเข้าใจโดยท่ัวถึงในทุกระดับ และส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

1.6. พิจารณาแต่งตั้ง และกําหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะทํางานชุดย่อย เพ่ือทําหน้าท่ีสนับสนุนงานการ
กํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม 

1.7. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

 2.การบริหารความเสี่ยง 

2.1. พิจารณาสอบทานและนําเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2.2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

รับทราบ 
2.3. กํากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้กลุ่มบริษัทฯ มี

ระบบการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพทั่วท้ังองค์กร และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 
2.4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามความเสี่ยงท่ีมีสาระสําคัญ และดําเนินการเพื่อให้ม่ันใจว่า กลุ่มบริษัท

ฯมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 
2.5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน

เพ่ือให้ม่ันใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังการนําระบบการ
บริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วท้ังองค์กร 

2.6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญอย่างสม่ําเสมอ ให้คําแนะนําและ
คําปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือ หน่วยงาน 
และ/หรือ คณะทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 

2.7. พิจารณาแต่งตั้ง บุคลากรเพ่ิมเติม หรือทดแทนในหน่วยงาน และ/หรือ คณะทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
ตามความเหมาะสม รวมท้ังกําหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ 

2.8. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสีย่งตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
  

 3. การสรรหา 

3.1 กําหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ 
จํานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

3.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสม ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ และ/
หรือ เม่ือมีตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง และ/หรือ เม่ือมีการแต่งต้ังกรรมการบริษัทเพ่ิมเติมเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

3.3 ปฏิบัติการอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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 4. การกําหนดค่าตอบแทน 

4.1. จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

4.2. กําหนดค่าตอบแทนที่จําเป็น และเหมาะสมท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ใน
แต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทใน
ธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

4.3. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือนําไปกําหนด
ค่าตอบแทน โดยเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้กรรมการท่ีเป็นกรรมการบริหารจะไม่
ส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4.4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีให้คําชี้แจง ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

4.5. รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปขีองบริษัทฯ 

4.6. ปฏิบัติการอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
2.4 คณะกรรมการบริหาร 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร จํานวน 14 คน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ตําแหน่ง 
1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริหาร 
3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริหาร 
4. นางสมนึก          แสงอินทร์ กรรมการบริหาร 
5. นายนิติธร          ดีอําไพ กรรมการบริหาร 
6. นายประสบสุข    บุญขวัญ กรรมการบริหาร 
7. Mr.Sven Markus Gaber กรรมการบริหาร 
8. นายนพรัตน ์      แสงสว่าง กรรมการบริหาร 
9. นายอภิชัย         ชุมศรี กรรมการบริหาร 
10. นายนิรุติ           สุมงคล กรรมการบริหาร 
11. นายผดุงเดช       เอ้ือสุขกุล กรรมการบริหาร 
12. นายบํารุง          ชินสมบัติ กรรมการบริหาร 
13. นายศักรินทร์      อุ่นนิ่ม  กรรมการบริหาร 
14. นายฉัตรชัย        กันตวิรุฒ กรรมการบริหาร  
โดยมี นางสาวธัญญภัสร์  น้อยประชา  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หลายเหตุ : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 12/2559 เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 มีมติแต่งตั้งนายฉัตรชัย กันตวิรุฒ และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในท่ีประชุม ครั้งท่ี  1/2560 เมื่อวัน ท่ี 20 มกราคม 2560 โดยมีผลให้ เป็น
กรรมการบริหารเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2560 แทนนายทศพล ผลิตาภรณ์ ท่ีพ้นจากตําแหน่งเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 โดย
การลาออกจากบริษัท 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

      ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของ

บริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
2. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
3. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
4. ควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และ

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ 
5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชําระหรือการใช้จ่ายเงินเพ่ือ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานต่างๆ ตามผัง
อํานาจอนุมัติ 

6. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมท้ังเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การ
ว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอํานาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน 

7. กํากับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งต้ังหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนกระทําการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหาร
สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจน้ันๆ ได้ 

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
9. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะท่ีถือในบริษัท ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารเป็นประจําทุกครั้ง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เม่ือมีกรณีดังต่อไปน้ี 
 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ท่ีบริษัทฯ ทําข้ึนระหว่างรอบปีบัญชี 
 ถือหุ้นในบริษัทฯ 

 
 ท้ังนี้ การมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กําหนดให้รายการท่ีกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซ่ึงมี
ส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซ่ึงการอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว
อาจต้องดําเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
พ.ศ.2546 
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2.5 คณะผูบ้รหิาร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จํานวน 13 คน ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 
   ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. กําหนดและเสนอกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท 
2. ดําเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
3. แสวงโอกาสทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมท้ังธุรกิจใหม่ท่ีมีความเป็นไปได้ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
4. ดําเนินการและปฏิบัติภารกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
5. สั่งการ ออกระเบียบ / ประกาศ / บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย 
6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชําระหรือการใช้จ่ายเงินเพ่ือ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานต่างๆ ตามผัง
อํานาจอนุมัติ 

7. ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 
8. ดูแลการทํางานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลท่ี

ดีในการดําเนินธุรกิจ 
9. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กร 
10. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนําเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจําปี เพ่ือนําเสนอ

ให้แก่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
 

 ท้ังนี้ การมอบอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอํานาจ
ท่ีทําให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้
เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด) ทํากับบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

รายชื่อ ตําแหน่ง 
1. นายสุรเดช        ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางสาวอัศนา    ทวีแสงสกุลไทย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
3. นางสมนึก         แสงอินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. นายนิติธร         ดีอําไพ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – การเงิน 
5. นายประสบสุข   บุญขวัญ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – พัฒนาธุรกิจในประเทศ 
6. นายผดุงเดช      เอ้ือสุขกุล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – การพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 
7. Mr.Sven Markus Gaber รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - การตลาดต่างประเทศ 
8. นายศักรินทร์     อุ่นนิ่ม รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – การตลาดในประเทศ 
9. นายนพรัตน์      แสงสว่าง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – การผลิต 
10. นายอภิชัย        ชุมศรี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – ความเสี่ยง 
11. นายนิรุติ          สุมงคล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – ออกแบบวิศวกรรม 
12. นายบํารุง         ชินสมบัติ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – งานบริการ 
13. นายฉัตรชัย       กันตวิรุฒ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – ด้านศักยภาพองค์กร  
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

 
สรุปตารางอํานาจอนุมัติท่ัวไป 

ตําแหน่ง การอนุมัติรับงาน / 
เข้าประมูลงาน 
(บาท / รายการ) 

การอนุมัติเงินลงทนุ 
(บาท / รายการ) 

การอนุมัติค่าใช้จ่ายทั่วไป/2 
(บาท / รายการ) 

คณะกรรมการบริษัท เกินกว่า 1,000,000,000 เกินกว่า 50,000,000  
คณะกรรมการบริหาร 100,000,001 – 

1,000,000,000 
ไม่เกิน 50,000,000 เกินกว่า 2,000,000 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เกิน 100,000,000 ไม่เกิน 20,000,000 ไม่เกิน 2,000,000 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส / รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 

ไม่เกิน 10,000,000 - ไม่มีอํานาจอนุมัติ - 20,000 – 100,000 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เกิน 10,000,000 - ไม่มีอํานาจอนุมัติ - ไม่เกิน 20,000/1 

หมายเหตุ : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติตารางอํานาจอนุมัติท่ัวไปดังกล่าว 
  /1 = มีอํานาจอนุมัติเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของตนเอง 

/2 =ค่าใช้จ่ายท่ัวไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประจํา อาทิ ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าเช่า เป็นต้น และไม่ใช่ค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับงานขายโครงการหรือค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ โดยหากจํานวนเกิน 2 ล้านบาท  

    จะต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารทุกรายการ  
     
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกําหนดงบประมาณรายปีสําหรับแต่ละปี โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร   
ดังนั้น ในกรณีท่ีฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเกินจากงบประมาณท่ีกําหนดไว้ จะต้องมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
จากคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ นั้นในทุกกรณี 
 
 
 

3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

 การคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท   บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ซ่ึงแต่งตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 
21 ธันวาคม 2557  เป็นผู้ทําหน้าท่ีโดยเฉพาะ ท้ังนี้บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะ
ไม่มีการกีดกันทางเพศ ท้ังนี้ ในการดําเนินกิจการนั้น กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  ต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.
2535 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ ท้ังนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคน ต้องไม่มีประวัติกระทําผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันย่ืนคําขอ
อนุญาต รวมท้ังไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ
คณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมท้ังข้อ
พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องท่ีอยู่ระหว่างตัดสิน โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังน้ี 
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษทั 
1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด 

2. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษทัฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี 
2.1. ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 
2.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ท้ังหมดตาม 2.1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
2.3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้อง
ออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ี
อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกน้ันจะมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ 

5. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ี (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

6. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อย
กว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการท่ีตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก

กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตาม
ข้อบังคับในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 
 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. เป็นกรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระ จํานวน 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 คน ให้ดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละคนต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญที่เหมาะสมต่อภารกิจท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้และความสามารถในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน 
4. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เพื่อทําหน้าท่ีปฏิบัติงานในเรื่อง

เกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทํารายงานกิจกรรม และอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมอบหมาย 

 
 

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันท่ีได้รับแต่งต้ัง ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส 
พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้รับแต่งต้ัง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันท่ี
ได้รับแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคุม โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 
 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทท่ีกําหนดไว้ดังนี้ 

1. เป็นกรรมการบริษัทท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนชําระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ให้นับรวมหุ้นท่ีถือ

โดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย (หมายความรวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น) 

6. สามารถปฏิบัติหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (หมายความรวมถึง 
ผู้ท่ีมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ 
ลูกหนี้ หรือผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว 

7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคํานึงถึง
ผลประโยชน์ใดๆ  ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตําแหน่งหน้าท่ีและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึงไม่มี
สถานการณ์ใดๆ ท่ีจะทําให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น 

8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความต้ังใจท่ีจะเพ่ิมพูนความรู้
เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลในการทํางาน 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนด
ค่าตอบแทน (คณะกรรมการฯ ) 

1. คณะกรรมการ ฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดย
กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการส่วนน้อยต้องไม่มี
ตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่  

2. ประธานคณะกรรมการฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงได้รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมของคณะกรรมการฯ 
3. คณะกรรมการ ฯ แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ ฯ อย่างน้อย 1 คน เพ่ือทําหน้าท่ีปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับการ

จัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทํารายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยในตําแหน่งต่อไปน้ีให้ถือเป็นกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ โดยตําแหน่ง ดังนี้ 

(1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(2) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
(3) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(4) รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายต่างๆ 

 ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการบริหารเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสม โดยกรรมการบริหารมีวาระดํารงตําแหน่งได้คราวละ 4 ปี 
 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจาก
บุคคลท่ีอยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่ทําการคัดเลือกเพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งต้ัง กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 4  ปี 
 
 
 

4 การกํากบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทฯ มีการแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้กําหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและ
ใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย 
มีหน้าท่ีดําเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย่อย นอกจากน้ีการทํารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
หรือการทํารายการสําคัญอ่ืนๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทํารายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์
ของบริษัทฯ รวมถึงมีการกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อ
บริษัทฯสามารถตรวจสอบและนํามาจัดทํางบการเงินรวมได้ทันตามกําหนด 
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5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 สําหรับการดูแลเร่ืองการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายท่ี
ค่อนข้างเข้มงวดในการเปิดเผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทางด้านการบัญชี และการเงิน เนื่องด้วยบริษัทฯ ยึด
ม่ันในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซ่ึงบุคลากรของบริษัทฯ ไม่
สามารถนําข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ นอกจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
 สําหรับข้อมูลทางการบัญชี และการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ท่ีสามารถดูข้อมูลได้ต้องเป็นผู้มี
อํานาจ และหน้าท่ี ซ่ึงบริษัทฯ ได้มีการกําหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ใด ท้ังนี้สําหรับข้อมูล
สรุปท้ังหมด และข้อมูลบัญชีการเงินท่ีตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การเงิน โดยจะมีการ
เปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบ และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซ่ึงเป็นขณะเดียวกัน 
หรือหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัททุกคนมีความเคารพ ยึดม่ัน และ
ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด และท่ีผ่านมาไม่พบว่ามีการนําข้อมูลภายในของบริษัท
ฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารแต่อย่างใด 
 บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง 
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.  ตามมาตรา 59 
และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 บริษัทฯ มีข้อกําหนดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับญาติพ่ีน้อง 
การเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอ่ืนใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นใด เป็นต้น ซ่ึงบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 7 วันนับจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลน้ัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ เลขานุการบริษัทจะนําเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบภายใน 7 
วันนับจากได้รับแจ้ง รวมท้ังได้มีข้อกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบทันทีกรณีท่ีบริษัทฯ มีการพิจารณาเข้าทํา
ธุรกรรมใดๆ ก็ตามกับบุคคลเก่ียวข้องของกรรมการ และผู้บริหาร ซ่ึงอาจจะเข้าเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เลขานุการบริษัท แจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อดําเนินการตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 ท้ังนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนข้อกําหนด ข้อบังคับ และกฎระเบียบของ บริษัทฯ  บริษัท
ฯจะดําเนินการลงโทษ ตามที่ได้กําหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บรหิาร 
  กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซ่ึงถือหลักทรัพย์ของบริษัท เม่ือใดก็ตามที่บุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ก็จะต้อง
รายงานตามแบบ 59-2 ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์        ( ก.ล.ต.)  ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันท่ีมีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ และภายใน 30 วัน นับต้ังแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหาร  
บริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการในการแจ้งการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทําหน้าท่ีแจ้งให้
กรรมการและผู้บริหาร ผ่านทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็น
สาระสําคัญเรื่อง “ไม่ซ้ือ หรือขายหุ้นของบริษัท” ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน 
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6 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดบัญชีปี 2558 - 2560 ให้แก่ 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ดังน้ี 
                                                                                               (หน่วย : บาท) 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1. ค่าสอบบัญชีประจําป ี    
1.1. CHO และงบการเงินรวม 1,060,000 1,180,000 1,580,000 
1.2. CTV-TMT 462,000 512,000 605,000 
1.3. TSP-CTV  230,000 230,000 23,000 

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล    
2.1. CHO และงบการเงินรวม 540,000 570,000 765,000 
2.2. CTV-TMT 0 0 0 

 รวมทั้งสิ้น 2,292,000 2,492,000 2,973,000 
รวมเฉพาะบริษัท CHO 1,600,000 1,750,000 2,345,000 

       หมายเหตุ : TSP-CTV คือ กิจการรว่มค้า ทีเอสพี-ซีทีวี 

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) 
- ไม่มี – 
 
 

7 การปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรือ่งอื่นๆ 

 ในช่วงปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดประชุมกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา 
 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมท้ังหมด 6 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังน้ี 

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จํานวนคร้ังการประชุม 
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 6/6 
2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 6/6 
3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 6/6 
4. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 6/6 
5. นายอาษา ประทีปเสน 6/6 
6. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 5/6 
7. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 6/6 
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สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงปีที่ผ่านมา 
 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังหมด 9 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบมีดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จํานวนครั้งการประชุม 
1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 9/9 
2. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 9/9 
3. นายอาษา ประทีปเสน 9/9 

 หมายเหตุ : ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชุมโดยอิสระ ร่วมกบัผู้สอบบัญชี บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คู
เปอร์ส์ เอบีเอเอส จํากัด จํานวน  4 ครั้ง  

 
 
สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
ในช่วงปีที่ผ่านมา 
 ในปี 2560 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการฯ มีการประชุมท้ังหมด 5 คร้ัง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการกํากับดูแลกิจการฯ มีดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จํานวนครั้งการประชุม 
1. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 5/5 
2. นายอาษา ประทีปเสน 5/5 
3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย  5/5 

 
สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารในช่วงปีที่ผ่านมา 

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร
มีดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จํานวนคร้ังการประชุม 
1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 7/13 
2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 11/13 
3. นายศิริวัฒน์        ทวีแสงสกุลไทย 11/13 
4. นางสมนึก          แสงอินทร์ 11/13 
5. นายนิติธร          ดีอําไพ 13/13 
6. นายประสบสุข บุญขวัญ 12/13 
7. Mr.Sven Markus Gaber 11/13 
8. นายนพรัตน์ แสงสว่าง 12/13 
9. นายอภิชัย ชุมศรี 11/13 
10. นายนิรุติ            สุมงคล 13/13 
11. นายผดุงเดช        เอ้ือสุขกุล 8/13 
12. นายบํารุง           ชินสมบัติ 12/13 
13. นายศักรินทร์       อุ่นนิ่ม 12/13 
14. นายฉัตรชัย         กันตวิรุฒ 12/13 

หมายเหตุ :       นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 7 ครั้ง จากท้ังหมด 13 คร้ัง เน่ืองจากติดภารกิจ  
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 การรับเรื่องร้องเรียน  
 บริษัทฯ มีนโยบาย การรับเรื่องร้องเรียน สําหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
สําหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน และภายนอกองค์กร มีการตรวจสอบตามข้ันตอน และบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือรายงานต่อกรรมการตรวจสอบอิสระของบริษัท พิจารณาดําเนินการ โดยมีนโยบายการ
รักษาความลับของผู้ร้องเรียน ไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมท้ังดําเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพ่ือคุ้มครอง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผู้แจ้งร้องเรียนดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบริษัทฯ
มีกระบวนการสอบสวนหากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และหากพบว่าบุคลากร คู่ค้า  หรือลูกค้าของ 
บริษัทฯ ละเมิดข้อกําหนดด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ จะไม่มีการผ่อนผันใดๆ  

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  
กล่องรับเรื่องร้องเรียน  บริษัทฯ ได้ต้ังไว้ในสถานที่เปิดเผย สะดวกต่อการยื่นคําร้องเรียน ที่สํานักงานใหญ่

ของบริษัท 
จดหมาย    ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 265 หมู่ 4  ถนนกลางเมือง  ตําบลเมืองเก่า   
 อําเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000 

อีเมล์ auditcom@cho.co.th 
เว็บไซต์บริษัท www.cho.co.th 

โทรศัพท์ 043-043880-90 ต่อ 1235 
โทรสาร 043-043899 
 บริษัทฯ ได้ดําเนินการติดตามและรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการส่งข้อความคิดเห็น มาโดยตลอด ท้ังนี้

ในปี 2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

 

 

8 กระบวนการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย             
และประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

1. ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และพิจาณาค่าตอบแทน ร่วมกันจัดทําแบบ
ประเมิน วิธีการให้คะแนน เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผล
ประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังน้ี 

0 =  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง หรือไม่มีการดําเนินการในเรื่องนั้น 
1 =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
2 =  เห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
3 =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนั้นดี 
4 =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดําเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเย่ียม 

โดยพิจาณาหัวข้อ และเนื้อหาการประเมินให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และรองรับแผนการขยายตัวใน
อนาคต โดยสอดคล้องตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) เพ่ือนําผลที่ประเมินได้
ไปใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอก และกําหนด
วิธีการประเมิน กระบวนการประเมิน โดยในปี 2560 ได้กําหนดให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินผลกการ
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ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นชอบ 

2. เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการฯ จัดส่งแบบประเมินท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว  
ให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการฯ  

3. กรรมการบริษัท ทําแบบประเมินผล และส่งคืนให้เลขาคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการฯ 
4. กรรมการอิสระ ทําแบบประเมิน ประชุมให้ความเห็นร่วมกัน ในการประเมินประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และส่งผลประเมิน

ให้เลขาคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการฯ 
5. เลขาคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการฯ เป็นผู้สรุปวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ 
6. เลขาคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการฯ นําสรุปวิเคราะห์ผลการประเมิน และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไป

จัดทําแผนเพื่อกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท และปรับปรุงการปฏิบัติงาน    
 
 

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษัทรายบุคคล  
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

หัวข้อการประเมิน คณะกรรมการ
ทั้งคณะ 

คณะกรรมการ
ชุดย่อย 

กรรมการบริษัท
รายบุคคล 

ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ / / / x 
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ / / / x 
การประชุมของคณะกรรมการ / / / X 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ / X X X 
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร / X X X 
การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร / X X / 
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ X X X / 
ความสัมพันธ์กับภายนอก X X X / 
การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคคลากร X X X / 
การวางแผนทางการเงิน X X X / 
การวางแผน และกระบวนการสืบทอดตําแหน่ง X X X / 
นวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ และบริการ และการ
สร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมในองค์กร 

X X X / 

ความเป็นผู้นํา X X X / 
การกําหนดกลยุทธ์  X X X / 
ผลการดําเนินงาน และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ X X X / 
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ X X X / 
คุณลักษณะส่วนตัว X X X / 

7. หมายเหตุ :    / =  หัวข้อท่ีมีการประเมิน                    X =  หัวข้อท่ีไม่ได้ประเมิน   
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9 การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท ประจําป 2560 

 ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ครั้งท่ี 1/2561 
เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2561 กรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแบบประเมินของคณะกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งให้
คณะกรรมการบริษัททุกท่านทราบ และจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประจําปี 2560 

คะแนนเฉลี่     4.65  คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5.00) 
คะแนนตามหัวข้อประเมิน  ค่าเฉลี่ย 
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ      4.50  
2) บทบาท/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการ      4.30  
3) การประชุมของคณะกรรมการ      5.00  
4) การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ      4.30  
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร      5.00  
6) การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร      4.80  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการแบบรายบุคคล ประจําปี 2560 

กรรมการบริษัทรายบุคคล 
คะแนนเฉลี่ย     4.11 คะแนน  (จากคะแนนเต็ม 5.00) 
คะแนนตามหัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ       4.06  
2) บทบาท/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการ       4.20  
3) การประชุมของกรรมการ       4.06  

 
 

10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ครั้งท่ี 1/2561 
เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแบบประเมินของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) สรุปผลการประเมิน ดังน้ี 

ผลการประเมินของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประจําปี 2560 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ประเมินโดยคณะกรรมการกํากับดูแลฯ 3 ท่าน 

คะแนนเฉลี่ย      4.31 คะแนน  (จากคะแนนเต็ม 5.00) 
คะแนนตามหัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 
1) ผลการดําเนินงาน และการปฏิบัติตามกลยุทธ์       3.00  
2) นวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ และบริการ และการสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมใน

องค์กร       4.00  
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3) การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร       4.00  
4) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ       5.00  
5) ความสัมพันธ์กับภายนอก       5.00  
6) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคคลากร       4.00  
7) การวางแผนทางการเงิน       4.00  
8) การวางแผน และกระบวนการสืบทอดตําแหน่ง       3.00  
9) ความเป็นผู้นํา       5.00  
10) การกําหนดกลยุทธ ์       5.00  
11) ผลการดําเนินงาน และการปฏิบัติตามกลยุทธ์       4.00  
12) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ       5.00  
13) คุณลักษณะส่วนตัว       5.00  

 
 

11 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย  

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2560 โดยสรุปดังนี้ 
  การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบมีเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การทําหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดทําและทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม  และมีลักษณะท่ี
สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมทั่วไป เอ้ือต่อการทําหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน ในสาระสําคัญต่างๆ 

ครอบคลุมในส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
หมวดท่ี 1 การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ในรอบปีท่ีผ่านมาทาง

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีส่งผลกระทบท่ีสําคัญ รายการที่ไม่ใช่รายการปกติซ่ึงมีนัยสําคัญเกิดขึ้น 
และรายการในรายงานทางการเงนิท่ีควรให้ความสําคัญเป็นพิเศษ 

หมวดท่ี 2 สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมี
ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ในรอบปีท่ีผ่านมาทางบริษัทฯ ไม่มี การใช้บริการจาก
หน่วยงานภายนอกเป็นผู้บริการด้านการตรวจสอบภายใน  และยังไม่มีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ 5 ป ี

หมวดท่ี 3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาทางบริษัทฯ ไม่มีกรณี การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง การได้รับแจ้งพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าอาจมีการกระทําอัน
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เป็นการทุจริตจากผู้สอบบัญชี  รวมถึงการรวมรวบประเด็นท้ังหมดที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควร
สงสัยและสอบทานได้ว่าได้รายงานผลการตรวจสอบภายในเบื้องต้นสําหรับทุกประเด็น 

หมวดที่ 4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 
ในระหว่างปีทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก่ียวกับการรับบริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน 

หมวดที่ 5 การพิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ท้ังนี้เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีกรณีท่ีมีความเห็นแย้งกับคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองการทํา
รายการที่เก่ียวโยงกัน และการสอบทานรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้บันทึกความเห็นของคณะ
กรรมกตรวจสอบ 

หมวดท่ี 6 การจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซ่ึง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กําหนดใน
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

  
 

 
 
 
 
  

 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ประจําปี 2560 โดยสรุปดังนี ้
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการเป็นประจําทุกปี โดยใช้แบบ

ประเมินจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ฝ่ายจัดการร่วมกับคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความ
เสี่ยง สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท ปรับปรุงหัวข้อ เน้ือหา และจัดทําแบบประเมินให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 
โดยเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นชอบ และใช้แบบประเมินดังนี้  

1) ประเมินตนเองของกรรมการบริษัทท้ังคณะ 
2) ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล 
3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

3.1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3.2. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารบริษัทระดับสูง 
 
ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ครั้งท่ี 1/2561 

เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแบบประเมินของคณะกรรมการกํากับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คะแนนเฉลี่ย            4.91 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5.00) 
คะแนนตามหัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ     5.00          
2) บทบาท/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการ     4.72 

3) การประชุมของคณะกรรมการ     5.00  
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กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบ และจัดทําแบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
ประจําปี 2560 ดังนี้ 

 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

คะแนนเฉลี่ย      4.65 คะแนน  (จากคะแนนเต็ม 5.00) 
คะแนนตามหัวข้อประเมิน          ค่าเฉลี่ย 
1) โครงสร้างและคณุสมบัติของกรรมการ              4.20  
2) บทบาท/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการ              4.75  
3) การประชุมของคณะกรรมการ              5.00  

 
 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ประจําปี 2560 โดยสรุปดังนี้ 

 
1. หมวดงานหลัก ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ งานเชิงพัฒนาคุณภาพ (น้ําหนักร้อยละ 60) 

ประเมินผลโดยพิจารณาจากความสําเร็จของงานทีร่ับผิดชอบรวมไปถึงงานเชิงพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิผลของ
งานที่ได้รับมอบหมาย โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย 93.57 คะแนน เฉลี่ยร้อยละ 56.14 

2. หมวดดัชนีชี้วัดผลความสําเร็จของงาน (KPI) (น้ําหนักร้อยละ10) 
ประเมินผลโดยพิจารณาจากดัชนชีี้วัดผลความสําเร็จของงานโดยได้รับคะแนนเฉล่ียที่ 92.53 คะแนน เฉลี่ยร้อยละ 
9.25 

3. หมวดพฤติกรรมสรรถนะ สนองนโยบายบริษัทฯ การทํางานเป็นทีม จิตบริการ และงานระบบคุณภาพ (น้ําหนักร้อย
ละ30) ประเมินผลโดยพิจารณาจากความสามารถในการสนองนโยบายบริษัทการทํางานเป็นทีม จิตบริการ และงาน
ระบบคุณภาพ โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 94.58 คะแนน เฉลี่ยร้อยละ 28.37 
สรุปผล  

 รวมผลการประเมิน และการปฏิบัติงานโดยวัดจากผลการประเมินท้ังหมด 3 หมวดพบว่าหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
คือหมวดพฤติกรรมสมรรถนะท่ี 94.58 คะแนน และหมวดท่ีได้รับคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือหมวดดัชนีชี้วัดผลความสําเร็จของงาน
ได้รับเฉลี่ยท่ี 92.53 คะแนน ท้ังนี้คะแนนรวมเฉล่ียของผลการปฏิบัติงานระดับผู้บริหารหลังจากทําการถ่วงน้ําหนักแล้วพบว่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 93.77 คะแนน 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

ขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทัว่ไป ณ 31 ธันวาคม 2560 
 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
ชื่อย่อหลักทรัพย์                       

: 
: 

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000027 
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพ่ือการพาณิชย์  

ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง รวมท้ังผลิตและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ  สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น  รถบรรทุก  รถพ่วง รถบัส  รถ
ลําเลียงอาหารสําหรับเครื่องบิน  รถไฟ  รถดับเพลิง รถกู้ภัย  รถหุ้มเกราะ รถลําเลียงพล 
บริหารโครงการสร้างเรือรบหลวง เป็นต้น  

ทุนจดทะเบียน 
(ณ 31 ธันวาคม 2560) 

: 295,735,443.25 บาท  
(สองร้อยเก้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทย่ีสิบห้าสตางค์)  

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 
(ณ 31 ธันวาคม 2560) 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
หุ้นบุริมสิทธิ 

:   
 
: 
:   

295,735,443.25 บาท  
(สองร้อยเก้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทย่ีสิบห้าสตางค์)  
หุ้นสามัญ 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
ไม่มี  

โทรศัพท์ : 043-043-880-90 
โทรสาร : 043-043-899 
เว็บไซต์ (URL) : www.cho.co.th 

   
 

บริษัทย่อย : บริษัท ช.ทวี เทอรโมเทค จํากัด  
เลขทะเบียนบริษัท : 0405548000302 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกไฟเบอร์กลาส นํ้าหนักเบา 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ่และโรงงาน : เลขท่ี 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น  

จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ : 043-043-877-78 
โทรสาร : 043-043-879 
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ที่ต้ังสํานักงานสาขา 1 (กรุงเทพฯ) : เลขท่ี 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
  โทรศัพท์ 0-2973-4382-4     โทรสาร 0-2973-4385 
   
ที่ต้ังสํานักงานสาขา 2 (ชลบุรี) : เลขท่ี 66/5 หมู่ 2 ตําบลโป่ง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
  โทรศัพท์ 038-227-378        โทรสาร 038-227-378 
   
ที่ต้ังสํานักงานสาขา 3 
(พระนครศรีอยุธยา) 

: 
 

เลขท่ี 62 หมู่ 2 ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
โทรศัพท์  035-257085        โทรสาร 035-257086 

   
ที่ต้ังสํานักงานสาขา 4 
(แหลมฉบัง  ชลบุรี) 

: 37/30 หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
โทรศัพท์  033-005131        โทรสาร 033-005132  

   
 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ 
โทรสาร 
อีเมล 

 
: 
: 
: 

 
043-043-880-90 ต่อ 1120 
043-043-879 
ir@cho.co.th 

   
 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่ต้ังสํานักงาน : เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 02-0099999 
โทรสาร 
เว็บไซต์ (URL) 

: 
:   

02-0099476 
www.tsd.co.th 

 
 

  

บริษัทผู้สอบบัญชี : บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105541040328 
ผู้สอบบัญชี – บริษัทฯ 
และบริษัทย่อย 

: นายสุดวิณ  ปัญญาวงศ์ขันติ             ทะเบียนเลขท่ี 3534 
นางอนุทัย   ภูมิสุรกุล                      ทะเบียนเลขที่ 3873 
นายวิเชียร   กิ่งมนตรี                      ทะเบียนเลขที่ 3977 

ที่ต้ังสํานักงาน : 179/74-80  อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15  ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ   
เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120 

โทรศัพท์ : 02-3441000, 02-8245000 
โทรสาร : 02-2865050 
เว็บไซต์ (URL) : www.pwc.com/th  
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

การวิจัยและพัฒนา 

 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยตระหนักถึงความสําคัญ

ของการพัฒนาเทคโนโลยี และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย มีรูปแบบท่ีทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าอย่างสมบูรณ์ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความรวดเร็ว มีความแม่นยําย่ิงข้ึน โดยให้ความสําคัญกับการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบไอที (IT) ในการทํางานตามแผนงานท่ีวางไว้ในแต่ละข้ันตอน ตั้งแต่เริ่มร่างชิ้นงานจนกระท่ังส่งมอบ
สินค้าให้แก่ลูกค้า รวมไปถึงการให้คําแนะนํา และบํารุงรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Remote service) ดังนั้นถึงแม้สินค้าของ
บริษัทฯ จะถูกนําไปใช้งานยังต่างประเทศก็สามารถได้รับการบํารุงรักษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัทได้โดยตรง 

การวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบตัวถังรูปแบบต่างๆ ให้
เหมาะสมกับประเภทงานขนส่งเฉพาะ ตามความต้องการของลูกค้าและเหมาะสมกับแชสซีรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงท่ีลูกค้า
เลือกใช้ รวมทั้งพัฒนาด้านเทคโนโลยีและงานระบบวิศวกรรมต่างๆ เพ่ือให้สินค้าสามารถใช้งานได้สะดวกมากย่ิงข้ึน มีความ
แข็งแกร่งทนทานในขณะท่ียังสามารถรับน้ําหนักได้มากท่ีสุด ง่ายต่อการบังคับควบคุมเพ่ือความคล่องแคล่วในการขนส่งทุกสภาพ
ถนน มีความเหมาะสมและทนต่อทุกสภาพอากาศในประเทศที่ลูกค้านําสินค้าไปใช้งาน 

บริษัทฯ ไม่หยุดย้ังในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืองานระบบวิศวกรรมต่างๆ โดยทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ได้
ออกแบบนวัตกรรมสินค้ารูปแบบใหม่ และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยทุกผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ ออกแบบหรือเป็นผู้
คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว จะดําเนินการขอขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้รับอนุสิทธิบัตรมาแล้ว 92 รายการ 
นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 10 รายการ ท่ีอยู่ระหว่างข้ึนทะเบียนขอรับอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรการประดิษฐ์/
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการวิจัยและพัฒนา รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบินแอร์บัส A380 ซ่ึงปัจจุบันนับว่าเป็น
เครื่องบินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยร่วมกับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการออกแบบโครงสร้างแบบ Fabricate X-Frame โดยใช้วัสดุ High-Tensile Grade ท่ีมีความแข็งแรงและมีน้ําหนัก
เบา ทําให้สามารถปรับระดับความสูงของโครงสร้างได้สูงสุด 9 เมตร และได้มีการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติสําหรับควบคุม
เสถียรภาพและทิศทางการส่งอาหารแบบ 6 ทิศทาง เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและลดเวลาในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้บริษัทฯ ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความรวดเร็วข้ึน ทําให้ลดระยะเวลาในการผลิตลง ซ่ึงเกิดจากการท่ีทีมงาน
ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลิตและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ศึกษาวิจัยในโครงการ Routine to Research (R2R) เริ่มต้ังแต่ปี 2557 เป็น
ต้นไป โดยการส่งเสริมให้พนักงานคิดคน้วิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยทํางานให้สะดวกรวดเร็วและประหยัดท้ัง
ต้นทุนและเวลา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเป็นการฝึกการวางแผน จัดเตรียม กําหนดขั้นตอน ได้อย่างเป็นระบบมากข้ึน 
รวมถึงมีการสลับปรับเปลี่ยนข้ันตอนการผลิตให้เหมาะสมและช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตโดยรวมได้ ในขณะที่ยังคง
รักษามาตรฐานการผลิต การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพได้ตามเกณฑ์กําหนดมาตรฐานสากลต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ได้รับการรับรอง 
ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001, CE Mark, IATA เป็นต้น 

นอกจากจะให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังให้
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรทุกฝ่ายงาน โดยจัดให้มีการอบรม
บุคลากรท้ังการอบรมภายในบริษัท โดยบุคลากรของบริษัทเอง ซ่ึงมีประสบการณ์การทํางานมานาน เชี่ยวชาญ และปรับปรุง
พัฒนางาน รวมท้ังการรวบรวมความรู้ในด้านต่างๆ ฝึกสอนและปรับให้เป็นครูช่างของบริษัท เพื่อเพ่ิมความภาคภูมิใจในงานอาชีพ
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มากขึ้น และการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญหรือสถาบันชั้นนําภายนอกอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ วิทยาการใหม่ๆ 
ทันสมัยให้กับบุคลากรของบริษัท 

 
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ปี 2558-2560 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพฒันา 3.18 3.05 0.018 
รวม 3.18 3.05 0.018 

 
 

         ทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาจํานวน 92 รายการ เพ่ิมข้ึนจากปี 
2559 จํานวน 15 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ 

 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

และออกแบบผลิตภัณฑ์ 
วันท่ีได้รับ วันหมดอายุ 

1 ชุดกลไกลการเปิดปิดผนังด้านข้างรถบรรทุก 03 ก.ย. 2553 24 ส.ค. 2557 
2 ชุดประกับยึดคานเสริม 18 ม.ค. 2554 07 ก.ค. 2559 
3 ชุดเพ่ิมความยาวคานขวางแบบปรับได้ 18 ม.ค. 2554 19 ก.ค. 2559 
4 ชุดบันไดขึ้นหลังคาตู้ 28 มี.ค. 2554 19 ก.ค. 2559 
5 ชุดบันไดลิงขึ้นหลังคารถ 28 มี.ค. 2554 19 ก.ค. 2559 
6 บันไดขึ้นลงรถ 26 ธ.ค. 2554 21 ก.ย. 2560 
7 อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างรถบรรทุก 12 ก.ย. 2555 19 ต.ค. 2560 
8 โครงหลังคาสะพานเทียบเคร่ืองบินของรถขนส่งเสบียงขึ้นเคร่ืองบิน 04 ม.ค. 2556 19 ต.ค. 2560 
9 โครงสร้างขาค้าํยันของรถขนส่งเสบียงขึ้นเคร่ืองบิน 04 ม.ค. 2556 19 ต.ค. 2560 
10 ชุดต่อความยาวช่วงท้ายแชสซีส์ 04 ม.ค. 2556 19 ต.ค. 2560 
11 อุปกรณ์กําหนดตําแหน่งการวางของตู้สินค้า 19 ก.ค. 2556 19 ต.ค. 2560 
12 ชุดติดต้ังขาค้ํายันท้ายรถขนส่งเสบียงขึ้นเคร่ืองบิน 7 เม.ย. 2558 19 ต.ค. 2560 
13 สลักล็อค 19 พ.ค. 2558 13 มี.ค. 2564 
14 กระบอกลมเร่งเครื่องยนต ์ 19 พ.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 
15 ชิ้นส่วนโครงรถบรรทุก 19 พ.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 
16 ชุดลูกล้อรางเลื่อน 15 มิ.ย. 2558 29 พ.ย. 2564 
17 สะพานทางลาดท้ายรถบรรทุก                             21 ก.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 
18 รอกบังคับสลิง 21 ก.ค. 2558 06 ก.พ. 2564 
19 อุปกรณ์ปลดล็อคกระบะบรรทุก 21 ก.ค. 2558 21 ก.ย.2564 
20 กรอบบานเลื่อนประตู 11 มิ.ย. 2558 21 ก.ย. 2564 
21 ชิ้นส่วนประกอบเครื่องอัด 28 ก.ค. 2558 15 ธ.ค. 2563 
22 อุปกรณ์ลากรถ 18 มิ.ย. 2558 29 พ.ย. 2564 
23 ชั้นวางของ 19 ต.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 
24 ฝาปิดถังเก็บน้ํา 19 ต.ค. 2558 13 มี.ค. 2564 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

ลําดับ 
 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
และออกแบบผลิตภัณฑ์ 

วันท่ีได้รับ วันหมดอายุ 

25 หน้าตัดโลหะ 19 ต.ค. 2558 15 ธ.ค. 2563 
26 หน้าตัดโลหะ 19 ต.ค. 2558 15 ธ.ค. 2563 
27 บันไดข้างสําหรับยานพาหนะ 19 ต.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 
28 หน้าตัดโลหะ 19-ต.ค. 2558 15 ธ.ค. 2563 
29 ลูกล้อรางเลื่อน 08 ต.ค. 2558 08 ม.ค. 2565 
30 ลูกล้อรางเลื่อน 08 ต.ค. 2558 08 ม.ค. 2565 
31 หน้าตัดโลหะ 06 พ.ย. 2558 08 ธ.ค. 2563 
32 ชุดหน้าตัดโลหะ 09 ธ.ค. 2558 15 ธ.ค. 2563 
33 ชิ้นส่วนรถบรรทุก 09 ธ.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 
34 บันได 09 ธ.ค. 2558 13 มี.ค. 2564 
35 อุกกรณ์กั้นทางเข้าออก 08 ม.ค. 2559 12 ธ.ค. 2564 
36 อุปกรณ์ล็อคฝาท้ายกระบะรถบรรทุก 14 ม.ค. 2559 10 พ.ย.2563 
37 ชิ้นส่วนโครงรถบรรทุก 14 ม.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
38 อุปกรณ์ยกถังขยะ 14 ม.ค. 2559 26 ธ.ค. 2563 
39 โครงรถบรรทุก 14 ม.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
40 อุปกรณ์ขยายความกว้างสําหรับรถบรรทุก 14 ม.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
41 ชิ้นส่วนโครงรถบรรทุก 14 ม.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
42 โครงรถบรรทุก 14 ม.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
43 บันไดสําหรับยานพาหนะ 14 ม.ค. 2559 10 เม.ย. 2564 
44 อุปกรณ์ยึดยางอะไหล่ 29 ม.ค. 2559 14 ก.ย. 2563 
45 อุกปกรณ์จับชิ้นงาน 29 ม.ค. 2559 10 พ.ย. 2563 
46 อุปกรณ์ล็อคฝาท้ายกระบะรถบรรทุก 29 ม.ค. 2559 10 พ.ย. 2563 
47 อุปกรณ์ปรับต้ังแรงบิดของสปริง 29 ม.ค. 2559 10 เม.ย. 2564 
48 อุปกรณ์ปิด-เปิดประตูสําหรับยานพาหนะ 29 ม.ค. 2559 10 พ.ย. 2563 
49 อุปกรณ์ล็อคฝาท้ายกระบะรถบรรทุก 29 ม.ค. 2559 14 ก.ย. 2563 
50 อุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่ 29 ม.ค. 2559 10 พ.ย. 2563 
51 อุปกรณ์ล็อคฝาข้างกระบะรถบรรทุก 29 ม.ค. 2559 14 ก.ย. 2563 
52 อุปกรณ์ล็อค 29 ม.ค. 2559 10 พ.ย. 2563 
53 อุปกรณ์ยึดลูกล้อต้ังสายพาน 30 มี.ค. 2559 06 ก.พ. 2564 
54 อุปกรณ์ล็อคฝาท้ายกระบะรถบรรทุก 10 มี.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
55 อุปกรณ์ล็อคฝาท้ายกระบะรถบรรทุก 10 มี.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
56 อุปกรณ์หนุนล้อรถยนต์ 10 มี.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
57 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ยึดเพลาสําหรับรถบรรทุก 10 มี.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
58 สลักล็อค 10 มี.ค. 2559 26 พ.ย. 2563 
59 อุปกรณ์หนุนล้อรถยนต์ 10 มี.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
60 คานรองรับตู้ของรถบรรทุก 05 เม.ย. 2559 19 ต.ค. 2564 
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ลําดับ 
 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
และออกแบบผลิตภัณฑ์ 

วันท่ีได้รับ วันหมดอายุ 

61 ชิ้นส่วนเสริมโครงรถบรรทุกตู้สินค้า 05 เม.ย. 2559 19 ต.ค. 2564 
62 สะพานลําเลียงสัมภาระ 05 เม.ย. 2559 19 ต.ค. 2564 
63 โครงลิ้นชักสําหรับยานพาหนะ 05 เม.ย. 2559 19 ต.ค. 2564 
64 อุปกรณ์ยึดจับหมอนหนุนล้อยานพาหนะ 18 เม.ย. 2559 19 ต.ค. 2564 
65 ชุดยึดพร้อมกระบอกไฮดรอลิกสําหรับรถบรรทุก     08 พ.ค. 2559 07 ธ.ค. 2564 
66 ชุดรถยนต์   03 พ.ค. 2559 15 ส.ค. 2563 
67 ชิ้นส่วนขาค้ํายัน 03 มิ.ย. 2559 08 ม.ค. 2565 
68 ชิ้นส่วนขาค้ํายัน 13 มิ.ย. 2559 29 พ.ย. 2564 
69 ชิ้นส่วนโครงรถบรรทุก 13 มิ.ย. 2559 14 ก.ย. 2563 
70 ชิ้นส่วนโครงรถบรรทุก 09 มิ.ย. 2559 26 ก.ย. 2563 
71 คันโยกควบคุมการเปิด-ปิด 09 มิ.ย. 2559 10 เม.ย. 2564 
72 บันไดข้างสําหรับยานพาหนะ 09 มิ.ย. 2559 10 เม.ย. 2564 
73 โครงรถพ่วงสําหรับบรรทุก 09 มิ.ย.2559 21 ก.พ. 2564 
74 ชิ้นส่วนโครงสร้างลิฟท์ 09 มิ.ย. 2559 09 พ.ย. 2564 
75 ชิ้นส่วนโครงสร้างลิฟต์ 09 มิ.ย. 2559 09 พ.ย. 2564 
76 อุปกรณ์สวิทซ์ควบคุมของขาค้ํายัน 07 เม.ย. 2559 13 มี.ค. 2564 
77 อุปกรณ์ช่วยรับน้ําหนักสําหรับรถบรรทุก 27 ก.ย. 2559 06 ก.พ. 2564 
78 อุปกรณ์ช่วยรับน้ําหนักสําหรับรถบรรทุก 27 ก.ย. 2559 06 ก.พ. 2564 
79 กระบะบรรทุก 27 ก.ย. 2559 06 ก.ย. 2564 
80 กรอบประตูตู้บรรทุกสินค้า 27 ก.ย. 2559 06 ก.ย. 2564 
81 ชิ้นส่วนโครงสร้างลิฟท์ 27 ก.ย. 2559 06 ก.ย. 2564 
82 แท่นยึดกระบอกไฮดรอลิก 27 ก.ย. 2559 09 พ.ย. 2564 
83 โครงรองรับหัวเก๋งรถบรรทุก 27 ก.ย. 2559 09 ธ.ค. 2564 
84 สะพานสําหรับส่งของเข้าเคร่ืองบิน 27 ก.ย. 2559 07 ธ.ค. 2564 
85 อุปกรณ์กลไกพับราวกันตก 27 ก.ย. 2559 07 ธ.ค. 2564 
86 ชิ้นส่วนตู้บรรทุกสินค้า  27 ก.ย. 2559 07 ธ.ค. 2564 
87 กันชนสําหรับยานพาหนะ 11 ส.ค. 2559 29 พ.ย. 2564  
88 อุปกรณ์ช่วยรับน้ําหนักสําหรับรถบรรทุก 14 ก.ค. 2559 06 ก.พ. 2564  
89 คันโยกชุดควบคุมระบบไฮดรอลิค 24 พ.ย. 2559 21 ก.ย. 2564  
90 แท่นติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมบนยานพาหนะ 09 ก.ย. 2559 13 มี.ค. 2564  
91 ชิ้นส่วนโครงรถบรรทุก 01 ส.ค. 2560 26 พ.ย. 2568  
92 บันได สําหรับยานพาหนะ 07 ส.ค. 2560 17 ธ.ค. 2568  

หมายเหตุ : ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บรษิัทอยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและ/หรอืสิทธิบตัรอีก 10 รายการ 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

  โครงการในอนาคต 
 บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตเพื่อรองรับแผนขยายรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต ดังนี้ 

โครงการ เงินลงทุน ระยะเวลาโครงการ 
(ตัวเลขประมาณ)  

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ     
1.) โครงการโรงผลิตรถบัส 45  ล้านบาท ปี 2559-2561 
2.) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบออโตเมชั่น   

2.1 หุ่นยนต์ช่วยงานในโรงงานอุตสาหกรรม 15.00-20.00 ล้านบาท ปี 2555-2562 
 

3.) โครงการขยายศูนย์ซ่อม One Stop Service 
ทั่วประเทศรวม 8 ศูนย์ 

     (ต้นปี 2560 เปิดดําเนินงานแล้ว 1 ศูนย์) 

480 ล้านบาท ปี 2560-2562 

4) โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น  600 ล้านบาท ปี 2561-2564 
โครงการในอนาคตของบริษัทย่อย     
1.) โรงงานใกล้กรุงเทพฯ 50.00 ล้านบาท ปี 2561-2562 
 

             

1. โครงการผลิตรถบัส 
ผลิตรถโดยสารปรับอากาศจํานวนท่ีนั่งไม่น้อยกว่า 30 ท่ีนั่งโดยใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เป็นโครงการที่  
บริษัทฯ ได้ ย่ืนขอการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมเลขท่ี 
1528(2)/2554 โดยการผลิตและประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของรถโดยสาร ลดภาระในการนําเข้าจากต่างประเทศทั้งคัน เน้นให้
เกิดการสร้างมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมภายในประเทศ และท้องถ่ินควบคู่กันไป การส่งบุคคลากรเพ่ือศึกษาเรียนรู้
ขั้นตอนการผลิตประกอบอย่างเชี่ยวชาญแล้วนํามาถ่ายทอดเป็น การจัดการความรู้ (KM) ของบริษัทเองในการท่ีจะปรับปรุง
สานต่อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นของตนเองได้ อีกท้ังยังเป็นการลดงบประมาณในการจัดซ้ือจัดหาของภาครัฐท่ีจะนํา
รถโดยสารปรับอากาศมาทดแทนเพื่อบริการประชาชน  ตลอดจนการดูแลบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ลดภาวะความเส่ียงของ
การละท้ิงบริการหลังการขายของผู้จําหน่าย  อีกท้ังยังเป็นการสร้างงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ เช่น 
โรงงานผลิตเบาะ โรงงานผลิตกระจก โรงงานผลิตยาง โรงงานผลิตแบตเตอร่ี และโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์สายไฟฟ้าภายในรถ 
เป็นต้น บริษัทฯ มีความพร้อมท่ีจะดําเนินการได้ทันที หากมีการประมูลและได้รับสัญญาการจ้างงาน  และการขยายโรงงาน
เพ่ือการส่งออก โดยปัจจุบันได้ทําการวิจัย พัฒนา ระบบเช้ือเพลิงให้มีความหลากหลาย เช่น ระบบไฮบริค ระบบไฟฟ้า และ
เริ่มผลิตรถต้นแบบขายให้ลูกค้าแล้วในปี 2559 

 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบออโตเมชั่น  
หุ่นยนต์ช่วยงานในโรงงานอุตสาหกรรม : ได้ดําเนินการเซ็นสัญญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ

แล้วเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ใช้เวลาในการดําเนินงาน 5 ปี ซ่ึงจะได้ต้นแบบหุ่นยนต์ จากนั้นทําการทดสอบ และทดลองใช้
งานในสายการผลิตของบริษัทอีก ประมาณ 5 ปี จนสามารถผลิตเป็นสินค้าออกจําหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ คาดการณ์ว่าจะเริ่มผลิต
เพื่อจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566 วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยงานในโรงงานอุตสาหกรรม ก็เพื่อร่วม
พัฒนาระบบการผลิตสินค้าให้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีท่ีล้ําสมัยในต้นทุนแบบประหยัด ทําให้กําลังการผลิตสูงข้ึน และเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้าของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะออกแบบหุ่นยนต์ช่วยงานในโรงงานอุตสาหกรรมให้สั่งการใช้งานได้ง่าย เน้นกลุ่มลูกค้า
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
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3. โครงการขยายศูนย์ซ่อม สิบล้อ 24 ชั่วโมง by CHO ทั่วประเทศ 

       บริษัทฯ ลงทุนเปิดศูนย์บริการรถบรรทุกแบบ One Stop Service ในชื่อ "สิบล้อ 24 ชั่วโมง by CHO" โดย ได้
ดําเนินการเปิดศูนย์แรกท่ีจังหวัด ชลบุรี และจะเปิดเพิ่มอีก 7 แห่ง ท่ัวประเทศภายในปี 2563 ใช้เงินลงทุนรวม 8 แห่ง ประมาณ 
480 ล้านบาท เพ่ือให้บริการซ่อมแซม บํารุงรักษา เครื่องยนต์ ตัวถัง ระบบไฟฟ้า แบบเต็มระบบ โดยต่อยอดมาจากศูนย์ซ่อม
บริการเดิมของบริษัทฯ ซ่ึงได้เปิดดําเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซ่ึงมีผลการดําเนินการเป็นท่ีน่าพอใจ และผลการสํารวจ
ความต้องการของธุรกิจลอจิสติกส์ ในประเทศว่ามีความต้องการในธุรกิจนี้ บริษัทฯ วางแผนเพิ่มบริการจดทะเบียน ต่อภาษี 
ประกันภัยพร้อมจําหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ตกแต่ง โดยมีทีมช่างมืออาชีพ เคร่ืองมือท่ีทันสมัย พร้อมท้ังระบบการบันทึกข้อมูล
ประวัติการซ่อมแซมท่ีสามารถเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการซ่อมของรถแต่ละคันได้ทุกศูนย์บริการ   
 
4. โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น 
 
บริษัทฯ ดําเนินการย่ืนเสนอราคาโครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น จํานวน 2 โครงการ   

1. โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น โดย บริษัท ขอนแก่น ทรานซิทซิทเต็ม จํากัด เป็นเจ้าของโครงการ (วิสาหกิจของ 5 
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น) ในส่วนงานจ้างเหมา ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาและโครงสร้างพร้อมท้ังการผลิต และ
ติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบาประเภท TRAM และการพัฒนาเมือง โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะ 1)
ระยะเวลาสัญญา 3 ปี หรือตามแผนงาน โดยกิจการร่วมค้า ซีเคเคเอ็ม (Joint Venture Agreement CKKM) 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

 ชื่อ กิจการร่วมค้า ซีเคเคเอ็ม (Joint Venture Agreement CKKM) 
คู่สัญญา/อัตราการร่วมทุน สัดส่วนกิจการร่วมค้า ณ. วันท่ีเสนอราคา 22 ธันวาคม 2560 

1. บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)                               ร้อยละ 49 
2. บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากัด                      ร้อยละ 45 
(โดยมี กลุ่ม ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 97)  
3.บริษัท เคเทค บิลด้ิง คอนแทรคเตอร์ส จํากัด             ร้อยละ 6 
 (โดยมีบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 )  
4. MCC OVERSEAS LIMITED                                 -ยังไม่ลงทุน-  
 (โดยมี China Metallurgical Corporation เป็นบริษัทของรัฐบาลของประเทศจีน  
โดยรัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ) 
 

โดยจะปรับเปล่ียนอัตราการร่วมทุนหลังจากชนะการเสนอราคาในโครงการฯ ดังนี้ 
1. บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)                                ร้อยละ 25 
2. บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากัด                       ร้อยละ 23 
3.บริษัท เคเทค บิลด้ิง คอนแทรคเตอร์ส จํากัด              ร้อยละ 3 
4. MCC OVERSEAS LIMITED                                 ร้อยละ 49 

วัน เดือน ปี ที่จัดต้ังกิจการร่วมค้า 19 ธันวาคม 2560 
 
 

2. โครงการงานจ้างเหมาปฏิบัติการเดินทางรถ โครงการการบํารุงรักษา และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสถานีและส่วน
เกี่ยวเน่ือง (Operation, Maintenance, Service) ระบบขนส่งผู้ โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) ประเภท 
TRAM และการพัฒนาเมือง (Transit Oriented Development) โครงการขอนแก่น  Smart City (ระยะท่ี  1) 
ระยะเวลาสัญญา 30 ปี "เป็นการบริหารโครงการโดยไม่ได้สิทธิในทรัพย์สิน และแบ่งรายได้ กับเจ้าของโครงการ โดย
นิติบุคคลร่วมทํางาน KLRTT (KLRTT Consortium) 

ชื่อผู้ยื่นเสนอ นิติบุคคลร่วมทํางาน KLRTT (KLRTT Consortium) 
คู่สัญญา/อัตราการร่วมทุน 1. บริษัท เคแอลอาร์ที จํากัด 

เป็นบริษัทหลักในการจัดการ รับผิดชอบงานบริหารโครงการระบบขนส่งผู้โดยสาร
รางเบาในสัดส่วน ร้อยละ 60 ของมูลค่าโครงการ 

  (CHO ร่วมลงทุนในบริษัท เคแอลอาร์ที จํากัด  ร้อยละ 49) 
2. บริษัท เทพนคร ขอนแก่นเดินรถ จํากัด    ร้อยละ 40 ของมูลค่าโครงการ 
  (โดยมี บริษัท เคเคทีที โฮลด้ิง จํากัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 96 ) 

วัน เดือน ปี ที่จัดต้ังกิจการร่วมค้า 11 ธันวาคม 2560 
 

โครงการในอนาคตของบริษัทย่อย 
 โครงการสร้างโรงงานผลิตใกล้กับพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ เพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง และสามารถให้ลูกค้าเข้าตรวจสอบสินค้าได้
สะดวก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯและพ้ืนท่ีปริมณฑล บริษัทฯ จึงมีนโยบายแสวงหาและศึกษาข้อมูลในการสร้าง
โรงงานผลิตเพ่ิมในพ้ืนท่ีอ่ืน ซ่ึงผลจากการศึกษาและเพ่ือสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว จึงมีนโยบายในการ
หาพ้ืนท่ีบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 



72

โครงการท่ีบริษัทฯ อยู่ระหว่างดําเนินการนําเสนอหรือเข้าประมูลรับงาน 
 บริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการนําเสนอหรือเข้าประมูลรับงานในโครงการต่างๆ ท้ังของภาครัฐและเอกชน 
สรุปได้ดังนี้ 

โครงการ พันธมิตรทาง
ธุรกิจ 

มูลค่าโครงการ 
(ตัวเลขประมาณ) 

ระยะเวลาโครงการ 
(คาดการณ์) 

โครงการงานซ่อมบํารุงยานยนต์ในอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศที่เป็นผลงานออกแบบของ BAE SYSTEMS 

BAE SYSTEMS ปีละ 100 ล้านบาท ปี 2562-2564 

หมายเหตุ : BAE SYSTEMS เป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก จากประเทศสหราชอาณาจักร (ปัจจุบัน บริษัทฯ 
ผ่านการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) จาก BAE SYSTEMS แล้ว และอยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดเก่ียวกับความร่วมมือทาง
ธุรกิจ)  



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) “CHO”  ได้ผสานเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมระดับสากลเข้ากับการบริหารอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร และทีมงาน ท้ังด้านงาน
วิศวกรรม และด้านการบริหารที่สั่งสมมานาน  ในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังยานยนต์ เพ่ือการพาณิชย์ ตลอดจนสามารถ
ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจรับบริหารโครงการพิเศษด้านการขนส่ง และให้บริการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  อาทิ 
โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งกองทัพเรือ (Offshore Patrol Vessel : OPV) ซ่ึงบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับบริษัท อู่กรุงเทพ 
จํากัด ในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการต่อเรือไทย ให้แข่งขันได้ในระดับ
ภูมิภาค   โครงการบริการงานซ่อมบํารุง และศูนย์ซ่อมรถบรรทุกให้กับ บริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากัด 
(“Linfox”) และโครงการของ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (“Tesco-Lotus”) มากกว่า 1,000 คัน เป็นต้น 

 

วิสัยทัศน์  CHO 2023 แกรง กลา ตาง 
CHO จะเป็นผู้นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ท่ี
เป็นเอกลักษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจต่อลูกค้า ด้วยจิตวิญญาณท่ีรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนํา สินค้า คุณภาพ ภายใต้ Brand CHO สู่ระดับสากล ด้วยความภาคภูมิใจและสร้างความสุขแก่
ผู้ร่วมงาน เพ่ือสร้างเสริมอํานาจการแข่งขัน สู่การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ให้กับประเทศไทย 
 
พันธกิจ 
 การสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ CHO และพัฒนาบุคลากร 
 ขยายการรับรู้ และความตระหนักใน Brand พร้อมทั้งสรา้งความเช่ือมั่นให้กับ Brand CHO 
 ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย เพ่ือความยั่งยืน 
 สร้างความสุขต่อผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเน่ือง 
 มีความเป็นเลิศด้านการเงิน และการตลาด 
 ได้รับรางวัลด้านคุณภาพ และได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งได้รับสิทธิบัตรไม่น้อยกว่า 

5 เรื่องต่อปี 
 สร้างอัตลักษณ์คนพันธ์ุ CHO  
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เอกลักษณ์ 
C    =   Creativity to drive innovative developments 

ความคิดสร้างสรรค ์ ด้านนวัตกรรม และส่งเสริมความคิดใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา    

H    =   High Performance Organization under Good Governance  
องค์กรสมรรถนะสูง มีระบบการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล  

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

อัตลักษณ์        "แกรง กลา ตาง"   "STRONG, BRAVE AND DIFFERENT" 
 

2 ความเปนมาและพฒันาการที่สําคัญ 

 กลุ่มครอบครัวทวีแสงสกุลไทย (หรือ “กลุ่ม ช.ทวี” ) โดย นายชอ ทวีแสงสกุลไทย และนางอุษา  ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้
บุกเบิกธุรกิจรถขนส่งในจังหวัดขอนแก่น และเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจเป็นตัวแทนจําหน่ายรถบรรทุกต้ังแต่ปี 2511 ต่อมาได้ขยายธุรกิจไป
ยังการผลิต และต่อตัวถังรถบัส ในปี 2523 ได้ขยายการผลิต และต่อตัวถังรถพ่วง-กึ่งพ่วง และรถขนส่งประเภทต่างๆ   กลุ่ม ช.ทวี 
ได้พัฒนาเทคโนโลยีรถพ่วง รถเพื่อการพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง และมีความพิถีพิถันในการออกแบบตัวถังรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับ
แชสซีรถบรรทุกของลูกค้าเพ่ือให้ได้โครงสร้างตัวถังบรรทุกท่ีแข็งแกร่งทนทานเหมาะสมกับประเภทของงานขนส่ง ใช้งานได้ในทุก
สภาพถนน และทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ 

 ในรุ่นท่ีสองของกลุ่ม ช.ทวี นําโดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บุตรชายของ นายชอ ทวีแสงสกุลไทย และนางอุษา   ทวี
แสงสกุลไทย ซ่ึงจบการศึกษาด้านวิศวกรรมยานยนต์ และการบริหารธุรกิจ จากประเทศญี่ปุ่น มองเห็นแนวโน้มความต้องการของ
ระบบขนถ่ายสินค้าจํานวนมาก ด้วยรถพ่วงพิเศษขนาดใหญ่ รวมท้ังเล็งเห็นถึงความสําคัญของนวัตกรรมด้านการต่อตัวถังรถบรรทุก
ท่ีอาศัยเทคโนโลยีชั้นนําจากต่างประเทศ ว่าจะมีบทบาทมากย่ิงข้ึนในอุตสาหกรรมรถพ่วง-กึ่งพ่วงในอนาคต จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (“บริษัทฯ” หรือ “CHO”) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทของ
ครอบครัว คือ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากัด (“CTV-1993”) และบริษัทผู้ผลิตตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วงชั้นนําจาก
ประเทศเยอรมนี คือ DOLL Fahrzeugbau GmbH (“DOLL”) เพ่ือประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบตัวถัง และติดต้ังระบบ
วิศวกรรมท่ีเกี่ยวกับตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง และรถขนส่งเพ่ือการพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน  10.00 ล้านบาท โดย CTV-1993 
และกลุ่มผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน และ DOLL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนจด
ทะเบียน 
 ทั้งนี้ CTV-1993 (เดิมชื่อ “บริษัท ช.รวมทวีอินดัสตรี้ จํากัด” และเปลี่ยนชื่อเมื่อ 28 พฤษภาคม 2536) และ DOLL 
(เดิมชื่อ Emil Doll ) มีประสบการณ์ด้านการผลิต และประกอบตัวถังรถเพ่ือการพาณิชย์ มาเป็นเวลานาน ซ่ึงสามารถสรุปได้ ดังนี้  

 CTV-1993 เริ่มธุรกิจผลิต และประกอบตัวถังรถบรรทุก ตัวถังรถบัส และได้พัฒนาเทคโนโลยีการบรรทุกขนส่ง
ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบัน CTV-1993 ไม่ได้ประกอบธุรกิจผลิต และประกอบตัวถังรถ โดย
เปลี่ยนไปประกอบธุรกิจจําหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถบรรทุก 

 DOLL เริ่มธุรกิจผลิต และประกอบตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วงชนิดพิเศษ ตั้งแต่ปี 2465 (สมัยหลังสงครามโลก
ครั้งท่ี 1) ซ่ึง DOLL มีความสามารถในการผลิตรถพ่วงพิเศษสําหรับบรรทุกวัสดุท่ีมีน้ําหนักมาก และมีขนาดใหญ่ 
รวมถึงวัสดุท่ีมีความยาวเป็นพิเศษ ด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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 นอกจากน้ี ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด” (“CTV-
TMT”) ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CHO ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน และนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกห้องเย็นไฟเบอร์
กลาส น้ําหนักเบา สําหรับรถขนส่งสินค้า อาหารสด และแห้ง เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าจนถึงปลายทาง ท้ังด้านรูปร่าง คุณภาพ 
ตลอดจนอุณหภูมิของสินค้า ให้คงอยู่ในสภาพเดียวกันกับก่อนทําการขนส่ง ปัจจุบัน CTV-TMT มีทุนจดทะเบียนและทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ว 20.00 ล้านบาท โดย CHO ถือหุ้นใน CTV-TMT ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซ่ึงเป็นผู้ร่วมก่อต้ังบริษัทฯ และ
ปัจจุบันยังคงเป็นกรรมการ และผู้บริหารหลัก ได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในส่วนท่ี CTV-1993 ถืออยู่ท้ังหมดนับต้ังแต่ปี 2545 
เป็นต้นมา ส่งผลให้กลุ่มทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 93.18 ของทุนจดทะเบียนก่อน การเสนอ
ขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: “IPO”) ในระหว่างวันท่ี 2-7 พฤษภาคม 2556 โดยการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียน และเรียกชําระเพ่ิมจํานวน 50.00 ล้านบาท และนําหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ และ
ต่อมา บริษัทฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทรุ่นท่ี 1 (“CHO-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิด
มูลค่าในวันท่ี 28 ตุลาคม 2556 จํานวน 360 ล้านหน่วย โดยเมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ซ่ึงเป็นวันสุดท้ายในการใช้สิทธิ (มีการใช้
สิทธิ CHO-W1 ท้ังหมด 8 ครั้ง รวมจํานวนใช้สิทธิท้ังหมด 355,575,489 หน่วย) ทําให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุน
จดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวน 295,735,443.25 บาท มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

 

 ในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นมา และพัฒนาการท่ีสําคัญ ดังน้ี 

  เหตุการณ์ที่สาํคัญ 
ปี  

2558 

  บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทในประเทศเยอรมนี เพ่ือนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาระบบอุปกรณ์สําหรับ
ยานยนต์เพื่อการขนส่งท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า และควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ในไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีเหมาะสมสําหรับผู้ประกอบการทุกระดับของประเทศไทย 

 บริษั ทฯ  เป็ นผู้ รับ เหมารถเมล์  NGV บ ริการขนส่ งมวลชน รุ่น ใหม่  KKU Smart Transit ท่ี วิ่ งภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือรับส่งนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป ระยะเวลาสัญญาการจ้างเหมา 5 ปี โดยเริ่ม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2563 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563) 

 บริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ CP ALL และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ท้ัง 3 ฝ่าย ร่วมดําเนินโครงการการพัฒนายานยนต์ และพลังงานทางเลือกใน
ระบบโลจิสติกส์ ซ่ึงเป็นการพัฒนา รถขนส่งเชิงพาณิชย์ขับเคล่ือนพลังงานไฟฟ้าคันแรกของประเทศไทย 

 บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of understanding : 
MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน
การพัฒนานักศึกษา และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคลากรของ CHO เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการ
ศึกษาวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ในด้านการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ ขนส่งมวลชน โล
จิสติกส์ และระบบราง สู่มาตรฐานสากล  

 บริษัทฯ เปิดศูนย์ซ่อมบริการในพื้นท่ีของลูกค้าแห่งใหม่ในภาคใต้ของประเทศไทยที่ อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  

 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2558 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 
ครั้งท่ี 2 จํานวน 44,778,300 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วเม่ือวันท ี่ 3 เมษายน 
2558 จาก 191,365,325 บาท เป็น 202,559,900 บาท ท้ังนี้บริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทุนจํานวน 22,389,150 
บาท เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
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  เหตุการณ์ที่สาํคัญ 
 

 บริษัทฯ เข้าประมูลงานซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน  วงเงิน 
1,784.85 ล้านบาท และสัญญาจ้างซ่อมแซมบํารุงรักษารถโดยสารดังกล่าวระยะเวลา 10 ปี วงเงิน 2,446.35 
ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และในขอบเขตของงาน (TOR) ได้กําหนดเงื่อนไขการ
ซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร โดยมีประกาศจากหน่วยงานรัฐ แจ้งว่าบริษัทฯ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2558 และต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือยกเลิก
การทําสัญญาซ้ือรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) และสัญญาจ้างซ่อมแซมบํารุงรักษารถโดยสารฯ ของ
หน่วยงานภาครัฐเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม  2558   

 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 1 (CHO-
W1) ครั้งท่ี 3 จํานวน 11,268,300 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วเม่ือวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2558 จาก 202,559,900 บาท เป็น 205,376,975 บาท ท้ังนี้บริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทุนจํานวน 
5,634,150 บาท เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 1 (CHO-
W1) ครั้งที่ 4 จํานวน 3,002,800 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 
2558 จาก 205,376,975 บาท เป็น 206,127,675 บาท ท้ังนี้บริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทุนจํานวน 1,501,400 บาท 
เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 
ครั้งท่ี 5 จํานวน 89,402,100 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วเม่ือวันท่ี 7 มกราคม 
2559 จาก 206,127,675 บาท เป็น 228,478,200 บาท ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทุนจํานวน 44,701,050 
บาท เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
 

ปี 
2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 
ครั้งท่ี 6 จํานวน 4,432,100 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 
2559 จาก 228,478,200 บาท เป็น 229,586,225 บาท ท้ังนี้บริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทุนจํานวน 2,216,050 บาท 
เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 บริษัทฯ เซ็นสัญญากับ บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเป็นผู้ผลิตซอร์ฟแวร์ ERP on Cloud ภายใต้ชื่อ
โปรแกรม SAP Business By Design เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 เพ่ือนําระบบมาพัฒนาการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กรได้ดีย่ิงขึ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท เนทติเซนท์ จํากัด เป็นท่ี
ปรึกษาสําหรับงาน Implement ระบบ ERP ด้วยโปรแกรม SAP Business By Design เพ่ือวางระบบให้เข้ากับ
ธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําข้อมูลจากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เชื่อมโยงกันด้วยระบบ ERP เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยํา และรองรับแผนการเปิดศูนย์ซ่อมบํารุงรถเพ่ือ
การพาณิชย์ One Stop Services อีก 8 ศูนย์ท่ัวประเทศ รวมถึงงานขายและงานบริการหลังการขายในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของบริษัทฯ ได้ทุกท่ีท่ัวโลก 

 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท เลเคเซ่ ไลท์ติ้ง จํากัด ได้จัดต้ังกิจการร่วมค้า เลคิเซ่ แอนด์ ช.ทวี เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 
2559 เพ่ือดําเนินธุรกิจติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างหลอด LED 

 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากัด ได้จัดตั้งกิจการร่วมค้า เจวีโอพีวี เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 
2559 เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตบล็อกต่างๆ ของตัวเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) 
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 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทอิสท์อินโนเวชั่น จํากัด ได้จัดตั้งกิจการร่วมค้า เจวีซีอี เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2559 เพื่อ
ดําเนินธุรกิจติดต้ังระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) รถประจําทางโดยสาร และได้จด
ทะเบียนยกเลิกการจัดต้ังเมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2560  

 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากัด ได้จัดต้ังกิจการร่วมค้า เจวีเคเค เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2559 
เพ่ือดําเนินธุรกิจจัดโรงคลุมสําหรับต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV)  

 เปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทจากเดิม บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) เป็น บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เพ่ือให้จดจําได้ง่ายขึ้น  

 บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ชนิดระบุบชื่อผู้ถือ ประเภทไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในชื่อ “หุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2559 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561” จํานวนรวมไม่เกิน 300,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่ารวมทั้งสิ้นจํานวนไม่เกิน 300,000,000 บาท วันท่ีออกหุ้นกู้ตามสัญญานี้หมายถึง วันท่ี 16 มิถุนายน 2559 

 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 1 (CHO-
W1) คร้ังท่ี 7 จํานวน 20,730,850 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วเม่ือวันท่ี 8 
กรกฎาคม 2559 จาก 252,497,031.25 บาท เป็น 258,198,015 บาท ท้ังนี้บริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทุนจํานวน 
10,352,986.49 บาท เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 
ครั้งท่ี 8 (คร้ังสุดท้าย) จํานวน 150,149,713 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วเม่ือวันท่ี 
2 พฤศจิกายน 2559 จาก 258,198,015 บาท เป็น 295,735,443.25 บาท ท้ังนี้บริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทุน
จํานวน 68,167,969.70 บาท เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนารถเกราะล้อยาง สะเทิ้นน้ํา สะเท้ินบก กับบริษัทอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศชั้นนําใน Singapore  
 

 บริษัทฯ ขยายสาขาศูนย์ซ่อมเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 ในชื่อ "สิบล้อ 24 ชั่วโมง 
by CHO" แห่งแรกที่จังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการซ่อมบํารุงรถบรรทุก เคร่ืองยนต์ ตังถัง หางพ่วง ระบบช่วงล่าง 
ระบบไฟฟ้า และจําหน่ายอะไหล่ต่างๆ   

 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 1,237,051.25 บาทจากการตัดจําหน่ายหุ้น
สามัญจํานวน 4,948,205 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล
ประจําปี 2558 และส่วนที่เหลือจากการรองรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 
(CHO-W1)  

 เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
สาขาโลจิสติกส์ สาขาเมคาทรอนิกส์และสาขาออโตเมชัน (ขอนแก่น) ได้มอบวุฒิบัตรและติดดาว 3 ดวง ให้กับ
พนักงานของบริษัทฯ ซ่ึงผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาให้เช่ากับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 
เพ่ือให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) บนรถโดยสารประจําทาง จํานวน 2,600 
คัน ท่ีบริษัทได้ชนะการประมูลมูลค่าโครงการรวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,665,000,000 บาท 

  เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ลงนาม MOU “โครงการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ KTB Digital 
Platform ในโครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ (KHONKAEN Smart City)” ร่วมกับ ธ.กรุงไทย (KTB)  ขอนแก่น
พัฒนาเมือง (KKTT) และจัมป์อัพ (JUMPUP)  เพื่อการสนับสนุนข้อมูลและให้ความร่วมมือระหว่างกันในงาน
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บริหารจัดการทางการเงิน อาทิ ออกบัตร e-Money Card  การรับชําระด้วย QR Code ผ่านอุปกรณ์ Smart 
Device ภายใต้ระบบงานมาตรฐานของ KTB 

 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ตั้งกิจการค้าร่วม (Consortium) กับบริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด 
(มหาชน) ในนาม “กลุ่มร่วมทํางาน SCN-CHO” เพื่อเข้าร่วมเสนอราคาโครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้
เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมซ่อมแซมและบํารุงรักษารถ
โดยสาร และได้ลงนามในสัญญาฯ เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2560 มูลค่าโครงการรวมท้ังสิ้น 4,261 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) แบ่งเป็นรถโดยสารมูลค่า 1,891 ล้านบาท  และว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 
10 ปี รวม 2,370 ล้านบาท 

 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จํากัด เพ่ือเข้าร่วม
ประมูลโครงการขอนแก่นพัฒนาเมืองในอัตราส่วนร้อยละ 49   

 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ เข้าย่ืนประมูลโครงการขอนแก่นพัฒนาเมือง 2 โครงการ โดยกิจการร่วม
ค้า CKKM และโดยนิติบุคคลร่วมทํางาน KLRTT โดยผลประมูลยังไม่กําหนดอย่างชัดเจน 

   
 

 
 

 
 
 

3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด และบริษัท เคแอลอาร์ที 
จํากัด โดยมีโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
                                                          49.00%                                99.99% 
                            
 
 
 
 
 

 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) (CHO) 

ทุนจดทะเบียน 295,735,443.25 บาท 
ทุนชําระแล้ว 295,735,443.25 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท 

 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด (CTV-TMT) 

ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท 
ทุนจดชําระแล้ว 20 ล้านบาท 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาท 

บริษัท เคแอลอาร์ที จํากัด (KLRT) 

ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท 
ทุนจดชําระแล้ว 20 ล้านบาท 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว ้100 บาท 



80

 

 

บริษัทย่อย 
1. ชื่อบริษัท : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด (“CTV-TMT”) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นํ้าหนักเบา 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ่และโรงงาน : เลขท่ี 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4304-3877-78 / 0-4304-3879 
ท่ีตั้งสํานักงานในกรุงเทพฯ : เลขที ่96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2973-4382-84 / 0-2973-4385 
ทุนจดทะเบียน : 20.00 ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว : 20.00 ล้านบาท 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ : 10 บาท ต่อหุ้น 
จํานวนหุ้น : 2,000,000 หุ้น 
รายช่ือกรรมการ : 1) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 

2) นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
3) นายประสบสุข    บุญขวัญ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น : 1) บริษัท ช ทว ีจาํกดั (มหาชน)                        1,999,995 หุ้น    สดัส่วนร้อยละ 99.99 
2) ผู้ถือหุ้นรายย่อยอืน่                                               5 หุ้น    สัดสว่นร้อยละ 0.01 
                รวม                                       2,000,000 หุ้น    สัดส่วนร้อยละ 100.00 

 

 

 
2. ชื่อบริษัท : บริษัท เคแอลอาร์ที จํากัด (KLRT) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ขนส่งสินค้าและกิจการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการขนส่ง 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ่และโรงงาน : เลขท่ี 555/56 หมู่ท่ี 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ / โทรสาร : 061-8230318  
ทุนจดทะเบียน : 20.00 ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว : 20.00 ล้านบาท 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ : 100 บาท ต่อหุ้น 
จํานวนหุ้น : 200,000 หุ้น 
รายช่ือกรรมการ : 1) นายกังวาน  เหล่าวิโรจนกุล 
รายช่ือผู้ถือหุ้น : 1) บริษัท เคเคทีทีโฮลด้ิง จํากัด                           101,997 หุ้น  สัดส่วนร้อยละ 50.9985 

2) บริษัท ช ทวี จาํกดั (มหาชน)                            98,000 หุ้น   สัดส่วนร้อยละ 49.00 
3) ผู้ถือหุ้นรายย่อยอืน่                                               3 หุ้น   สัดส่วนร้อยละ 0.0015 
                รวม 200,000 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่าย และติดต้ังหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
วันท่ีก่อต้ัง : 2 สิงหาคม 2556 
สัดส่วนการร่วมทุน : - บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)                       ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน 

- บริษัท ทีเอสพี เอ็นเนอร์จี้ เซฟไลติ้ง จํากัด          ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน  
เงินร่วมทุน : 20,252,500 บาท 
    

 
ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้า เจวีซีซี 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิต ประกอบ และซ่อมแซมรถโดยสาร ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ 
วันท่ีในหนังสือข้อตกลง 
“กิจการร่วมค้า” 

: 25 มิถุนายน 2556 

สัดส่วนการร่วมทุน : - บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)                       ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน 
- บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี )1993 (  จํากัด                ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน   

ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว  -ไม่ได้ระบุ – 
   

 
ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้า เลคิเซ่ แอนด์ ช.ทวี 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างหลอด LED 
วันท่ีในหนังสือข้อตกลง 
“กิจการร่วมค้า” 

: 9 พฤษภาคม 2559 

สัดส่วนการร่วมทุน : - บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)                       ร้อยละ 10 ของเงินลงทุน 
- บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จํากัด                           ร้อยละ 90 ของเงินลงทุน   

ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว  -ไม่ได้ระบุ - 
   

 
ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้า เจวีซีเคเค 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จัดสร้างโรงคลุมสําหรับต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) 
วันท่ีในหนังสือข้อตกลง 
“กิจการร่วมค้า” 

: 17 มิถุนายน 2559 

สัดส่วนการร่วมทุน : - บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)                       ร้อยละ 60 ของเงินลงทุน 
- บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี )1993 (  จํากัด                ร้อยละ 40 ของเงินลงทุน   

ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว :               -ไม่ได้ระบุ – 
   

 
ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้า เจวีโอพีวี 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตบล็อกต่างๆ ของตัวเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) 
วันท่ีในหนังสือข้อตกลง 
“กิจการร่วมค้า” 

: 19 พฤษภาคม 2559 

สัดส่วนการร่วมทุน : - บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)                         ร้อยละ 50.00  
- บริษัท ช.ทวี (1993) จํากัด                         ร้อยละ 50.00  

ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว  -ไม่ได้ระบุ – 
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ชื่อบริษัท : นิติบุคคลร่วมทํางาน KLRTT 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : โครงการงานจ้างเหมาปฏิบัติการเดินทางรถ โครงการการบํารุงรักษา และการบริหารจัดการ

พ้ืน ท่ีสถานีและส่วน เกี่ ยวเนื่ อง (Operation, Maintenance, Service) ระบบขนส่ง
ผู้โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) 

วันท่ีในหนังสือข้อตกลง 
“กิจการร่วมค้า” 

:  11 ธันวาคม 2560 

สัดส่วนการร่วมทุน : - บริษัท เคแอลอาร์ที จํากัด                            ร้อยละ 60 ของเงินลงทุน 
( เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ) 

- บริษัท เทพนคร ขอนแก่นเดินรถ จํากัด            ร้อยละ 40 ของเงินลงทุน   
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว  -ไม่ได้ระบุ - 
 
 
ชื่อบริษัท : กิจการค้าร่วม “กลุ่มร่วมทํางาน SCN-CHO” 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดําเนินงานในโครงการซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) ให้กับ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 
489 คัน 

วันท่ีในหนังสือข้อตกลง 
“กิจการค้าร่วม” 

:  7 ธันวาคม 2560 

สัดส่วนการร่วมทุน : - บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)                           ร้อยละ 50.00  
- บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)            ร้อยละ 50.00  

ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว : -ไม่ได้ระบุ – 
   

 
ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้า ซีเคเคเอ็ม  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : งานจ้างเหมา ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาและโครงสร้างพร้อมทั้งการผลิต และติดต้ัง

ระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบาประเภท TRAM 
วันท่ีในหนังสือข้อตกลง 
“กิจการร่วมค้า” 

:  19 ธันวาคม 2560 

สัดส่วนการร่วมทุน : - บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)                         รอ้ยละ 49 ของเงินลงทุน 
- บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากัด                ร้อยละ 45 ของเงินลงทุน   
- บริษัท เคเทค บิลด้ิง คอนแทรคเตอร์ส จํากัด     ร้อยละ  6 ของเงินลงทุน 

ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว : -ไม่ได้ระบุ - 
   

 
ชื่อบริษัท : Consortium Agreement For BMTA E-Ticket Project 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : งานโครงการให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์  
วันท่ีในหนังสือข้อตกลง 
“กิจการร่วมค้า” 

:  1 มีนาคม 2560 

สัดส่วนการร่วมทุน : - บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)                         
- Jump Up Co., Ltd.                                    
- MOL Payment Co., Ltd.                               
- Acentech (Thailand) Co., Ltd.                   
- Korea Smart Card Co., Ltd.    

(สัดส่วนการลงทุนไม่ได้ระบุบ)                     
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว  -ไม่ได้ระบุ – 
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  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

4 ความสมัพันธกบักลุมธุรกจิของผูถือหุนใหญ 

 บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ และผลิตตัวถังรถยนต์ เพื่อการพาณิชย์ และอ่ืนๆ ทําให้มีการซื้อ ขาย สินค้ากลุ่มหัวรถ ย่ีห้อ
ต่างๆ ท่ีลูกค้าทําการสั่งซ้ือกับบริษัท และอะไหล่ รวมถึงบริการ เพ่ิมเติมท่ีบริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
บริษัทฯ ในราคาที่มีการเปรียบเทียบแล้ว เหมาะสม ยุติธรรม กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ โดยมีรายละเอียด และ
ความสัมพันธ์ ดังต่อไปน้ี 

 

บริษัททีเ่ก่ียวข้อง 

ช่ือบริษัท : บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จํากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ระดมทุนเพื่อ โครงการพัฒนาในจังหวัดขอนแก่น 
วันท่ีก่อตั้ง : 8 มกราคม 2558 
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว : 200 ล้านบาท / 200 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6.86  

ของทุนจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการดาํเนินธุรกจิแตกต่างกนั แต่อย่างไรกต็ามได้มีการทําสญัญาข้อตกลงกับบริษทัฯ ท่ีจะไม่ทํา
ธุรกจิแข่งขัน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

   
 

ช่ือบริษัท : บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี )1993 (  จํากัด 
(เดิมช่ือ “บริษัท ช.รวมทวีอินดัสตรี้ จํากัด”) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถบรรทุก  
วันท่ีก่อตั้ง : 4 พฤษภาคม 2533 
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว : 325  ล้านบาท / 325 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 2 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษทัดังกลา่ว คือ  

     (1)   นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97.38 ของทุนจดทะเบียน 
     (2)   นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.69 ของทุนจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการดาํเนินธุรกจิแตกต่างกนั แต่อย่างไรกต็ามได้มีการทําสญัญาข้อตกลงกับบริษทัฯ ท่ีจะไม่
ทําธุรกจิแขง่ขัน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

   
 

ช่ือบริษัท : บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จํากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : รับบริการซ่อมแซมเครื่องยนต์ และหัวรถบรรทุกท่ัวไป ปัจจุบันมีบุคลากรจํานวน 17 คน 
วันท่ีก่อตั้ง : 8 กันยายน 2535 
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว : 20 ล้านบาท / 20 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ  1 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  0.50 ของทุนจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นางสาวอัศนา  ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการดาํเนินธุรกจิแตกต่างกนั แต่อย่างไรกต็ามได้มีการทําสญัญาข้อตกลงกับบริษทัฯ ท่ีจะไม่
ทําธุรกจิแขง่ขัน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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ช่ือบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่น ช.ทวี 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายรถยนต์ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ยานพาหนะอื่นทุกชนิด 
วันท่ีก่อตั้ง : 18 พฤษภาคม 2520 
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว : 3 ล้านบาท / 3 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 2 ท่าน เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจํากัดดังกล่าว คือ  

    (1)   นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียน 
    (2)   นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  13.33  ของทุนจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : หยุดดําเนินงาน และอยู่ระหว่างการติดตามหนีจ้ากลูกหน้ี โดยได้ดาํเนินการเลิกกจิการแลว้ 
   

 
ช่ือบริษัท : บริษัท รวมทวีขอนแก่น จํากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายรถยนต์ อะไหล่รถยนต ์และให้บริการซ่อมแซมรถยนต์ 
วันท่ีก่อตั้ง : 6 ตุลาคม 2498 
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว : 287 ล้านบาท / 287 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย  

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.16 ของทุนจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการดาํเนินธุรกจิแตกต่างกนั และเป็นธรุกิจของครอบครวักรรมการ 
   

 
ช่ือบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ค้าปลีกอะไหล่เครื่องยนต์ ตัวแทนจําหน่ายหัวรถ HINO 
วันท่ีก่อตั้ง : 15 สิงหาคม 2510 
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว : 5 ล้านบาท / 5 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม ์เป็นหุ้นส่วน และ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการดาํเนินธุรกจิแตกต่างกนั  
 
 

  

ช่ือบริษัท : บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้เช่าพ้ืนท่ี ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ 
วันท่ีก่อตั้ง : 9 กรกฎาคม 2552 
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว : 10 ล้านบาท / 10 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว  

  คือ นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.99 ของทุนจดทะเบียน  
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการดาํเนินธุรกจิแตกต่างกนั และเป็นธรุกิจของครอบครวักรรมการ 
 



ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
 

บริษัทฯ มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ประกาศกรมขนส่งทางบก จนได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ผลิตรถระดับ 1 ตามประกาศกรมขนส่งทางบก เร่ือง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแชสซี และตัวถังรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 6 (รถพ่วง) 
ลักษณะ 7 (รถก่ึงพ่วง) และลักษณะ 8 (รถก่ึงพ่วงบรรทุกวัสดุยาว) พ.ศ.2553 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ เป็นท่ี
ยอมรับจากลูกค้าท้ังในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทฯ มีวิศวกรท่ีมีความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ สามารถให้
คําแนะนํากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี กอรปกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐาน และมีการควบคุมทุกกระบวนการ
ออกแบบ และการผลิต ตามข้อกําหนดของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 : 2008 จากสถาบัน TUV NORD ประเทศเยอรมัน รวมทั้งผ่านการรับรองต่างๆ ตามมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐานความ
ปลอดภัยของสินค้าท่ีนําเข้า และผลิตเพ่ือจําหน่ายในสหภาพยุโรป (CE Mark)  มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าตามข้อกําหนด
ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่หยุดย้ังในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรืองานระบบวิศวกรรมต่างๆ โดยทีมวิจัย และพัฒนาของ
บริษัทฯ ได้ออกแบบนวัตกรรมสินค้ารูปแบบใหม่ และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทุกผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ ออกแบบหรือ
เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว จะดําเนินการขอข้ึนทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุสิทธิบัตรมาแล้ว 
92 รายการ และอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนขอรับอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จาก
กรมทรัพย์สินทางปัญญาอีก 10 รายการ 

 
 

1 โครงสรางรายไดของบริษัท 
 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ (งบการเงนิรวม) ปี 2558-2560 
ประเภทรายได้ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้ตามสัญญา 972.73 85.13 926.16 87.52 1,390.94 87.71 
รายได้จากการขายและการให้บริการ/1 169.90 14.87 132.08 12.48 194.96 12.29 

รวมรายได้ 1,142.63 100 1,058.24 100 1,585.90 100 
รายได้อ่ืน/2 16.34 1.43 12.10 1.13 9.92 0.62 

รวมรายได้ทั้งหมด 1,158.97  1,070.34  1595.82  
หมายเหต ุ:   /1 - รายไดจ้ากการขาย ประกอบด้วย การขาย spare part  การขายสินค้าตวัอย่าง (รถต้นแบบ)   
      การขายสินค้าในสต๊อก  เป็นต้น 
   /2 - รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าบรหิาร รายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ยรบั และรายได้อื่นๆ 
 
 
 
 



1.  กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (STANDARD PRODUCT) 

รถกระบะดั้มพ์	/	พ่วง

รถกึ่งพ่วงพื้นต่ำ		3	เพลา

รถกึ่งพ่วงตู้ไฟเบอร์

รถกระบะบรรทุกเปิดข้าง รถตู้ไฟเบอร์

รถพ่วงตู้ไฟเบอร์

2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 บริษัทฯ ไดแ้บง่กลุม่ผลิตภัณฑ ์ และ
บริการออกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน (Standard Product)    กลุม่ผลิตภัณฑ์
ออกแบบพิเศษ (Special Design Product) 
และกลุม่บริหารโครงการ และงานบริการ (Pro-
ject Management and Services) โดยมีราย
ละเอียดดังน้ี

1.  กลุม่ผลิตภัณฑม์าตรฐาน (STANDARD 
PRODUCT) กลุม่ผลิตภัณฑม์าตรฐาน หมายถึง 
กลุม่รถบรรทุก รถพว่ง-ก่ึงพว่งท่ัวไป ท่ีลูกคา้ส่ังซ้ือ
เพ่ือนำาไปใช้ขนสง่สินคา้ตามความตอ้งการเฉพาะ 

มีท้ังรถท่ีใช้เพ่ือการบรรทุกสินคา้อยา่งเดียวโดย
ไมต่อ้งการระบบวิศวกรรมท่ีมีเทคโนโลยีมากนัก 
หรือผลิตภัณฑท่ี์ลูกคา้ส่ังผลิตตามแบบมาตรฐาน
ของบริษัทฯ ซ่ึงสามารถสรุปประเภทของรถใน
กลุม่น้ีและคุณสมบัติเบ้ืองตน้ ตามลักษณะการใช้
งานไดดั้งน้ี
1) Truck chassis: หัวรถสำาหรับนำามาประกอบ
กับตัวตู ้หรือพว่งตา่งๆ
2) Full Trailer: รถพว่งท่ีให้Truck chassis ลาก
จูงโดยใช้แขนลากสามารถออกแบบ และผลิตได้
หลายลักษณะ อาทิรถพว่งพ้ืนเรียบ รถพว่งกระบะ
คอกสูง รถพว่งตูบ้รรทุกสำาหรับบรรจุสินคา้แห้ง 
รถพว่งตูบ้รรทุกทำาความเย็นสำาหรับสินคา้แช่แข็ง 
รถพว่งดัมพ ์เป็นตน้

3) Semi-Trailer: รถก่ึงพว่งโดยใช้การลากจูง
แบบใช้หัวลากท่ีติดต้ังจานลากสามารถผลิตได้
หลายลักษณะ อาทิรถก่ึงพว่งแชสซีคอนเทนเนอร์ 
รถก่ึงพว่งพ้ืนเรียบ รถก่ึงพว่งด๊ัมพ ์ รถก่ึงพว่งตู้
บรรทุกสินคา้ เป็นตน้
4) Beverage Truck: เป็นรถสำาหรับใช้ในการ
ขนสง่เคร่ืองด่ืม มีลักษณะพิเศษ คือ สามารถ
บรรจุสินคา้ไดม้ากข้ึน และสามารถเปิดจากดา้น
ขา้งดว้ยระบบไฮดรอลิค ทำาให้งา่ยตอ่การขนถ่าย
สินคา้และ สามารถป้องกันสินคา้จากฝนและฝุ่น
จากขา้งนอก โดยบริษัทฯ ไดรั้บการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจาก Hackney ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตตูอ้ลูมิเนียมรายใหญข่องโลก



88

1.2 งานติดต้ังระบบ NGV (NGV Products : 
NGV)

 บริษัทฯ รับติดตัง้เครื่องยนต ์ NGV และ
ถัง NGV ให้กับรถพว่ง และรถบรรทุกขนสง่
ทุกประเภท ซึ่ งเป็นทางเลือกใหมใ่นการ
ใช้พลังงานที่คุ้มค่ากับสภาวะราคาน้ำามัน
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องตามสถานการณ์ 
อาทิ การติดตัง้ระบบ NGV แบบ 100% 
การติดตัง้ระบบ NGV แบบเชื้อเพลิงร่วม 
เป็นต้น บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งเครื่องยนต์ 
NGV ให้กับรถบัสประจำาทางขององคก์าร
ขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และติดตัง้
ถังสำาหรับบรรทุกแกส๊ NGV ให้กับบริษัท
ขนสง่ทีใ่ห้บริการกับ บริษัท ปตท. จำากัด 
(มหาชน)

1.3 งานขึ้นรูปและประกอบตูโ้ลหะ (Fabri-
cation Works, others : FAB)

 บริษัทฯ มีเคร่ืองตัดเลเซอร์ท่ีทันสมัย และ
เครื่ องจักรในการพับ และเชื่ อมโลหะ 
จึงสามารถทำางานขึ้ นรูป งานเชื่ อมและ
ประกอบตูโ้ลหะ อาทิ ตูอ้ลูมิเนียม เป็นตน้ 
เพ่ือนำาไปติดตัง้บนแชสซีรถบรรทุกหรือรถ
พว่ง-กึ่งพว่ง โดยบริษัทฯ สามารถออกแบบ

และประกอบตู้โลหะให้เหมาะสมกับแชสซี
รถทุกรุ่ น ทุกยี่ ห้ อได้ รวมทั้ งออกแบบ
และพัฒนาการผลิตตู้โครงสร้างอลูมิเนียม
ทนแรงดึงสูง สำาหรับติดตัง้อุปกรณส์ื่อสาร
สำาหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อส่ง
ออก

1.4 งานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Know How)

 
 บริษัทฯ เป็นผู้ ออกแบบคิดค้น

และพัฒนารูปแบบตัวถังรถหลากหลาย
ประเภท โดยเป็นเจ้าของแบบตัวถังรถ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับอนุสิทธิบัตร
แล้วจำานวน 92 รายการ รวมทั้งอยู่ระหว่าง
การขึ้นทะเบียนขอรับอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์ จากกรมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาอีกจำานวน 10 รายการ รวมท้ัง ทีม
งานของบริษัทฯ เป็นผูมี้ประสบการณใ์นการ
ประกอบตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมที่
เกีย่วกับตัวถังรถบรรทุก รถพว่ง-กึ่งพว่ง มา
ยาวนาน บริษัทฯ จึงไดม้ีการให้สิทธิในการ
ใช้แบบผลิตภัณฑ ์ และให้บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสินคา้บางรายการ เช่น 
แบบแชสซีคอนเทนเนอร์, เทคโนโลยีใน
การประกอบตู้ไฟเบอร์กลาสน้ำาหนักเบา 

เป็นตน้ ให้แกลู่กคา้ซึ่งเป็นกลุม่ผูป้ระกอบ
การผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก รถ
พว่ง-กึ่งพว่งในตา่งประเทศ อาทิ ประเทศ
อินเดีย ประเทศเวียดนาม เป็นตน้ โดย
บริษัทฯ จะไดรั้บคา่ถ่ายทอดเทคโนโลยี (คา่ 
Know how Fee หรือคา่ Royalty Fee) 
ตามจำานวนสินค้าที่ลูกค้าผลิตโดยอาศัย
แบบหรือเทคโนโลยีของบริษัทฯซึ่ งอยู่
ระหวา่งเจรจา

งานติดตั้งระบบ	NGV

งานขึ้นรูปและประกอบตู้โลหะ



2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ(Special Design Product)

2. กลุม่ผลิตภัณฑอ์อกแบบพิเศษ 
(Special Design Product)
 กลุม่ผลิตภัณฑอ์อกแบบพิเศษ หมายถึง 
กลุม่รถบรรทุก รถพว่ง-กึ่งพว่ง ทีต่อ้งมีการ
ออกแบบพิเศษตามความต้องการใช้งาน
ของลูกคา้ ผลิตภัณฑท์ีต่อ้งอาศัยเทคโนโลยี
ที่สลับซับซ้อน ต้องการระบบวิศวกรรม
ที่แม่นยำาในการใช้งาน ซึ่งสามารถสรุป
ประเภทของรถในกลุ่มนี้และคุณสมบัติ
เบื้องตน้ ตามลักษณะการใช้งานไดด้ังนี้

2.1รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน 
(Ground Support Equipment : GSE)

เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษสำาหรับใช้ใน
สนามบินที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม
เฉพาะ และใช้เทคโนโลยีระบบวิศวกรรมที่
สลับซับซ้อนและทันสมัย ผลิตภัณฑต์อ้งมี
คุณภาพสูงและผ่านมาตรฐานระดับสากล
ที่ เข้มงวดจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการบิน เช่น องคก์ารการบิน
พลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) สมาคม
ขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA) 
หน่วยงานการท่าอากาศยานของแต่ละ
ประเทศ เป็นตน้ รถสนับสนุนภาคพื้นดิน
ภายในสนามบินนี้ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่
ทำารายไดใ้ห้แกบ่ริษัทฯ ในสัดสว่นสูงสุด

มาตลอดอยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะ รถ
ลำาเลียงอาหารสำาหรับเครื่องบิน (Catering 
Hi-loaders Truck) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑห์ลัก
ทีบ่ริษัทฯ ไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้กลุม่
ธุรกิจครัวการบินทั้งในประเทศและจาก
นานาชาติ บริษัทฯ มีผลิตภัณฑใ์นกลุม่นี้
หลากหลายประเภท อาทิ
1)รถลำาเลียงอาหารสำาหรับเครื่ องบิน 
(Catering Hi-loaders Truck): เป็นรถที่
ใช้ในการลำาเลียงอาหารจากครัวการบินซึ่ง
เป็นหนว่ยบริการภาคพื้นดิน (In-flight 
services) ขึ้นสู่ เครื่องบินเพื่อให้บริการ
แก่ลูกค้าสายการบินจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ 
สามารถพัฒนาแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ 
ใหม่ๆ สำาหรับเครื่ องบินทัง้รุ่นเกา่และ
รุ่นใหม่ให้เหมาะสมกับเครื่ องบินทุกรุ่น
ทุกขนาดได ้ รวมทัง้พัฒนาเทคโนโลยีการ
ประกอบตัวถังและติดตัง้ระบบวิศวกรรมได้
ดว้ยฝืมือของทีมงานวิศวกรคนไทยทัง้หมด
โดยความภูมิใจลา่สุดของบริษัทฯ คือ รถ
ลำาเลียงอาหารสำาหรับเครื่องบินแอร์บัส 
A380  ซึ่งปัจจุบันนับวา่เป็นเครื่องบินที่
มีขนาดใหญท่ีสุ่ดในโลก และตอ้งอาศัย
เทคโนโลยีระบบวิศวกรรมที่ เที่ยงตรง 
แมน่ยำาอยา่งมาก รถลำาเลียงอาหารสำาหรับ
เครื่องบินแอร์บัส A380 คันแรกของบ
ริษัทฯ ไดส้ง่มอบไปยัง Emirates Flight 

Catering ในปี 2549  และมีการผลิตและ
ส่งมอบให้ลูกค้าตลอดมาจนถึงปีปัจจุบัน 
โดยคาดวา่ในอนาคตจะยังมีคำาสัง่ซื้อเขา้มา
อยา่งตอ่เนื่อง
 จุดเด่นของรถลำาเลียงอาหารสำาหรับ
เครื่องบินของบริษัทฯ คือ มีการออกแบบ
ให้ครอบคลุมการใช้งานสำาหรับเครื่องบิน
ทุกขนาด ตัง้แตเ่ล็ก-กลาง-ใหญ ่
 มีการออกแบบที่ทันสมัยมีความเหมาะ
สมกับลักษณะการใช้งาน เช่น แบบ Half 
Cap Hi-loaders แบบ Low Cap Hi-load-
ers แบบ Normal Cap Hi-loaders เป็นตน้ 
มีสมรรถนะความแข็งแรงทนทาน สามารถ
ออกแบบทางวิศวกรรมให้เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศในประเทศทีลู่กคา้นำาไปใช้
งาน เช่น ประเทศในแถบตะวันออกกลาง 
ซึ่งรถลำาเลียงอาหารสำาหรับเครื่องบินจะ
ต้องสามารถรักษาระดับอุณหภูมิและความ
สะอาดของอาหารที่บรรทุกอยู่ภายในได้ 
รถลำาเลียงอาหารสำาหรับเคร่ืองบินของบ
ริษัทฯ ไดร้ับความไวว้างใจจากลูกคา้ใน
เรื่องระบบการทำางานที่เที่ยงตรงและความ
งา่ยในการรักษาความสะอาด สามารถปรับ
ระดับการขึ้นลงไดต้ามความตอ้งการในการ
ใช้งานของเครื่องบินในแตล่ะรุ่น ซึ่งสามารถ
แบง่ออกเป็น 3 ขนาด ดังนี้
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รถลำ เลียงอาหารสำ หรับเคร่ืองบิน
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รุ่น ความยาว ความสูง น้ำ หนักบรรทุก รุ่นเครื่องบิน
(หนว่ย : เมตร) (หนว่ย : เมตร) (หนว่ย : กิโลกรัม)

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

1

1) รุ่นทีม่ีความสูง 6 เมตร อาทิ รุ่น A340  รุ่น B777  
รุ่น B747   รุ่น MD11  รุ่น DC10  รุ่น A310 เป็นตน้

b) X-Cat M 6.5 - 7  6 4,500

1) รุ่นทีม่ีความสูง 6 เมตร อาทิ รุ่น A340  รุ่น B777  
รุ่น B747   รุ่น MD11  รุ่น DC10  รุ่น A310 เป็นตน้
2) รุ่นทีม่ีความสูง 5 เมตร อาทิ รุ่น B767  รุ่น B757 
เป็นตน้

c) X-Cat S
 

4.5 1.2 - 4 2,500

1) รุ่นทีม่ีความสูง 4 เมตร อาทิ รุ่น A321  รุ่น A320

2) รุ่นทีม่ีความสูง 3 เมตร อาทิ รุ่น B727  รุ่น B737  
MD80 เป็นตน้

3) รุ่นทีม่ีความสูง 2 เมตร อาทิ รุ่น F100  รุ่น AVRO 
RJ 70-RL100  รุ่น SAAB SF 340  รุ่น F27 เป็นตน้

4) รุ่นทีม่ีความสูง 1.2 เมตร อาทิ HEIGHT IN ME-
TERS เป็นตน้

หมายเหตุ : /1 = เมื่อวันที ่5 ตุลาคม 2554 บริษัทไดร้ับรางวัลนวัตกรรมยอดเยีย่มจากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สำาหรับการผลิต Catering Hi-loaders Truck รุ่น X-Cat L สำาหรับ Airbus A380



91
รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

2)  รถบันไดขึ้นเครื่องบิน (Passenger 
Stairway) : เป็นรถบันไดสำาหรับใช้ใน
การข้ึน-ลงเคร่ืองบินของผูโ้ดยสารแทนทาง
ขึ้น-ลงแบบงวงช้าง ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ ท่ีมีคุณภาพสูงและผา่นมาตรฐาน
ระดับสากลที่ เข้มงวดจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งกับอุตสาหกรรมการบิน
  
3) รถบันไดกูภั้ย (Rescue Stairs Vehicle) 
: เป็นรถบันไดกูภ้ัย สำาหรับใช้ในการขึ้น-ลง 
เครื่องบินในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งบริษัทฯ ได้
ออกแบบและผลิตรถบันไดกู้ภัยสำาหรับ
เครื่องบินแอร์บัส A380 ดว้ย ในปัจจุบัน
ถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก

4) รถติดตัง้อุปกรณส์นับสนุนภาคพื้นดิน
อื่นๆ : บริษัทฯ รับจ้างออกแบบ และผลิต 
ให้กับสายการบินตา่งๆ อาทิ รถซ่อมบำารุง
เครื่อง รถขนกระเป๋า รถลำาเลียงผูป่้วย รถ
ดูดสิง่ปฏิกูล Water Tank เป็นตน้

เมื่อวันที ่30 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้
ร่วมลงนามสัญญาเป็นพันธมิตรทางการคา้
กับ HANAOKA SHARYO Co.,Ltd. จาก
ประเทศญีปุ่่ น ซึ่งเป็นบริษัททีม่ีชื่อเสียงมา
นานในการผลิตและประกอบรถบริการใช้
งานในสนามบินตา่งๆ ทัว่โลก เช่น รถเข็น
กระเป๋าเดินทาง รถลากกระเป๋า รถลำาเลียง
กระเป๋าขึ้นเครื่องบิน เป็นตน้ เพื่อร่วมเป็น
พันธมิตรในการผลิตและทำาการตลาดใน
กลุม่ผลิตภัณฑ ์Ground Support Equip-
ment ร่วมกัน

รถลำ เลียงผู้ป่วยรถบันไดกู้ภัย

รถบันไดกู้ภัย

รถบันไดขึ้นเครื่องบิน

Mock-Upแบบฝึกขับรถ Catering

รถซ่อมบำ รุง
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2.2 รถดับเพลิงและรถกูภ้ัย (Fire Fighting 
Truck : FFT)
 เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษสำาหรับใช้ใน
การดับเพลิงและกู้ภัยในกรณีที่เกิดเหตุ
อัคคีภัยทั้งในที่ราบและอาคารสูงโดย
บริษัทฯ ไดร้ับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผู้ผลิตรถดับเพลิงและรถกูภั้ยรายใหญข่อง
โลกทางแถบยุโรป รถดับเพลิงและรถกูภ้ัย
ของบริษัทฯ มีจุดเดน่ทีม่ีคุณสมบัติแตกตา่ง
จากผูผ้ลิตรายอื่น อาทิ
1)  รถดับเพลิงและกูภ้ัยสำาหรับอาคารสูง : 
บริษัทฯ ไดอ้อกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตจนสามารถออกแบบรถกู้ภัยที่
มีบันไดสูงสุดไดถ้ึง 53 เมตร โดยมีการ

ผลิตและจำาหนา่ยครัง้แรกเมื่อปี 2553 สง่
มอบให้กับเทศบาลเมืองปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
2) ป๊ัมดูดน้ำาและใบพ ัด: ผล ิตจากว ัสด ุ
อัลลอย ซึ่งมีความทนทานต่อทุกสภาพ
น้ำา สามารถใช้ไดก้ับ น้ำาจืด น้ำาเค็ม และน้ำา
กร่อย
3) แรงดูดน้ำา : สามารถปรับความดันสำาหรับ
ดูดน้ำาไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้
 จากคุณสมบัติที่แตกต่างดังกล่าวขา้งต้น 
ทำาให้ผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ เป็นทีต่อ้งการ
จากกลุม่ลูกคา้ตา่งประเทศ อาทิ บังคลา
เทศ ศรีลังกา เป็นตน้ และกลุม่ลูกคา้ใน
ประเทศ ทั้งหน่วยงานหน่วยงานราชการ 

และรัฐวิสาหกิจ อาทิ องคก์ารบริหารสว่น
ตำาบล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ บริษัท 
ปตท.สผ. จำากัด (มหาชน) เป็นตน้
 รถก ู้ ภ ัย ภายในต ัวรถเป็นแบบตูเ้ก็บ
อุปกรณก์ูภ้ัย พร้อมประตูบานเลื่อนทำาดว้ย
อลูมิเนียมสามารถกันน้ำาได ้ ภายในมีลิน้ชัก
แบบรางเลื่อนทัง้แนวนอนและแนวตัง้ สว่น
ด้านล่างของประตูบานเลื่อนถัดจากห้อง
โดยสารสามารถเปิดออกเป็นบันไดได ้ และ
ภายในตู้เก็บอุปกรณจ์ะมีการติดตัง้อุปกรณ์
กูภ้ัยและอุปกรณช่์วยชีวิตเบื้องตน้ไว้

รถดับเพลิงและกู้ภัยสำ หรับอาคารสูง

รถดับเพลิง

รถกู ้ภ ัย	



2.3 ยานยนตส์ำาหรับกองทัพ (Military 
Products : MILITARY)
 เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษเฉพาะสำาหรับ
การใช้งานในกองทัพเทา่นัน้ ไมว่า่จะเป็น 
กองท ัพบก กองท ัพอากาศ กองทัพเรือ 
บริษัทฯ สามารถออกแบบยานยนตส์ำาหรับ
กองทัพให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
ทีท่างกองทัพตอ้งการ โดยทีผ่า่นมาบริษัทฯ 
ได้รับการว่าจ้างจากกองทัพให้ผลิตและ
ปรับปรุงยานยนตร์ูปแบบตา่งๆ 
อาทิ รถยนตบ์รรทุกขนาดเบา แบบ 50 และ
แบบ 51 (M1) ขับเคลื่อนแบบ 4x4 (หลังคา
ผา้ใบ หลังคาเหล็ก และหลังคาไฟเบอร์) 
ปรับปรุงสภาพรถบรรทุก รุ่น M817 และ
รุ่น  M35A2 รถลำาเลียงพล เป็นตน้

2.4 งานซ่อมบำาร ุงและปรับปรุงรถไฟ 
(Rolling Stock Business : RSB)
 เป็นกลุม่งานรถไฟทีบ่ริษัทฯ ไดเ้ป็นผู้
ออกแบบปรับปรุงตู้รถไฟให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการใช้งาน และความตอ้งการของ
ลูกคา้ โดยในปี 2548 บริษัทฯ ไดร้ับความ
ไวว้างใจจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้
เป็นผูป้รับปรุงตูร้ถไฟจากตูพ้ัดลมชัน้ 3 
เป็นตูแ้อร์ชัน้ 2 จำานวนทัง้สิน้ 20 ตู ้ ซึ่งได้
ส่งมอบให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย
เมื่อปี 2549 เป็นทีเ่รียบร้อยแลว้
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สินค้ากลุ่มป้องกันประเทศ

งานซ่อมบำ รุงและปรับปรุงรถไฟ 
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+

2.5 รถพว่ง และรถกึ่งพว่งพิเศษ (Full 
Trailer/ Special Semi-Trailer : SPC)
     บริษัทฯ สามารถผลิตรถกึ่งพว่ง
ออกแบบพิเศษไดต้ัง้แตข่นาด 5 เพลา 6 
เพลา และรถพว่งขนาด 14 เพลา และ 16 
เพลา เพื่อใช้ในการขนสง่ อาทิ เครื่องจักร
กลหนัก โบกีร้ถไฟ เป็นตน้ หรือใช้เป็น
รถอเนกประสงค ์ บริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตรถ
พว่งพิเศษ 16 เพลา ให้กับการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย เพื่ อบรรทุกชิ้นส่วน
ถนนคอนกรีตสำาเร็จรูป สำาหรับใช้ในการ
ประกอบถนนเป็นทางด่วน ซึ่งถือว่าเป็น
รถพ่วงที่ยาวที่สุดในแถบภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย ์ ดว้ยความยาวกวา่ 24 เมตร (ไม่

รวมแขนลาก) รองรับน้ำาหนักระหวา่ง 100-
160 ตัน/กอ้น โดยระบบการทำางานของ
เพลาทัง้ 16 เพลา มีความสัมพันธก์ับรัศมี
การเลีย้วของหัวรถลาก ทำาให้รถพว่งทีม่ี
ขนาดใหญส่ามารถหักเลีย้วไดง้า่ยขึ้น หาก
มีความจำาเป็นจะต้องเลี้ยวให้มีรัศมีวงเลี้ยว
ทีแ่คบลงหรือกวา้งขึ้น ก็สามารถทำาไดด้ว้ย
การบังคับดว้ยรีโมทคอนโทรล  ระบบไฮ-
ดรอลิค ซึ่งทุกลอ้มีความเป็นอิสระแยกออก
จากกัน นอกจากนีย้ังสามารถปรับระดับ
ความสูงต่ำาของพื้นบรรทุกไดร้ะหวา่ง _ 300 
มิลลิเมตร

รถพ่วงและรถกึ ่งพ่วงพิเศษ 



3. กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ (Project Management and Services) 
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3. กลุม่บริหารโครงการและงานบริการ 
(Project Management and Services)
 กลุ่มบริหารโครงการและงาน
บริการ หมายถึง กลุม่งานบริการพิเศษที่
บริษัทฯ ไดผ้สานเทคโนโลยีดา้นวิศวกรรม
ระดับสากล เขา้กับการบริหารจัดการอยา่ง
มืออาชีพ ด้วยประสบการณ์และความ
เชีย่วชาญของผูบ้ริหารและทีมงาน ท ั้ ง
ด้ านงานว ิศวกรรมและด้านการบริหารที่
สัง่สมมานาน จนบริษัทฯ สามารถนำาเสนอ
บริการด้านการบริหารโครงการขนาดใหญ่
ให้แกลู่กคา้ได ้ บริษัทฯ มีการให้บริการแก่
โครงการตา่งๆ ดังนี้

3.1 โครงการบริหารสร้างเรือตรวจการณ์
ไกลฝ่ัง (Offshore Patrol Vessel : OPV)
 ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง 
(บริษัท ขอนแกน่ ช.ทวี (1993) จำากัด และ 
บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด ์ บัส จำากัด) 
ได้ร่วมกันเขา้รับงานบริหารโครงการสร้าง
เรือตรวจการณไ์กลฝ่ัง (Offshore Patrol 
Vessel: OPV) ของกองทัพเรือ จากบริษัท 
อู่กรุงเทพ จำากัด โดยใช้แบบเรือจาก BAE 
SYSTEMS (ประเทศสหราชอาณาจักร) ซ่ึง

บริษัทฯ รับผิดชอบเป็นท่ีปรึกษา ในสว่น
งานปรับปรุงแบบโครงสร้างเรืองานปรับปรุง
แบบงานระบบไฟฟ้าของเรือจากแรงดัน
ไฟฟ้า 440 โวลต ์ให้ลดเหลือ 380 โวลตแ์ละ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องรับผิดชอบเป็นท่ีปรึกษา
ดา้นงานจัดซ้ือ งานบริหารการเงิน งาน
คลังสินคา้ งานโลจิสติกส ์ งาน IT และงาน
ซ่อมบำารุง (รายละเอียดของโครงการ OPV 
สามารถศึกษาไดจ้ากเว็บไซต ์   www.the-
opv.com) โดยโครงการดังกลา่วใช้ระยะ
เวลา 4 ปี และทำาการสง่มอบเรือตรวจการณ์
ไกลฝ่ังลำาน้ีไดใ้นปี 2556 ซ่ึงนับวา่เป็นเรือ
ตรวจการณไ์กลฝ่ังลำาแรกของประเทศไทย ท่ี
สร้างโดยฝีมือคนไทยให้แกก่องทัพเรือ และ
ปัจจุบันกองทัพเรือได้รับพระราชทานนาม
ช่ือเรือลำาน้ีแลว้วา่ “เรือหลวงกระบ่ี” และใน
ปี 2560 บริษัทฯ ไดรั้บงานบริหารโครงการ
บางสว่น และการกอ่สร้างช้ินสว่นของเรือบาง
รายการคาดวา่จะมีงานบริหารโครงการเรือ
ลำาท่ี 3 ในปี 2562
 บริษัท อู่กรุงเทพ จำากัด ไดรั้บสิทธิจาก BAE 
SYSTEMS ในการนำาแบบเรือไปใช้รับงาน
สร้างเรือตรวจการณไ์กลฝ่ังเพ่ือการพาณิชย์
ไดเ้ป็นเวลา 4 ปี บริษัทฯ จึงมีโอกาสท่ีจะ

รับงานบริหารโครงการสรา้งเรือตรวจการณ์
ไกลฝ่ังเพ่ิมเติมอีก หากทางกองทัพเรือหรือ
บริษัท อู่กรุงเทพ จำากัด มีโครงการท่ีจะ
สร้างเรือลำาใหม่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถการตรวจการณท์างทะเลให้
กับกองทัพเรือ รวมถึงลูกคา้ตา่งประเทศท่ี
ตอ้งการสร้างเรือและว่ าจ้ างให้บริษ ัท อู่
กร ุงเทพ จำากัด สร้ างเร ือตามแบบเรือ
ดังกลา่ว ทัง้น้ี บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ำาสัญญา
ข้อตกลงไม่ทำาธุรกิจแข่งขันกันกับบริษัทฯ 
ดังนัน้ ในอนาคต หากมีการรับงานบริหาร
โครงการลักษณะดังกลา่วอีก บริษัทฯ จะเป็น
ผูรั้บงานบริหารโครงการเพียงบริษัทเดียว
เทา่นัน้

โครงการบริหารสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง
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3.5 โครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อม
ซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร ระยะเวลา 10 ปี กลุ่มร่วมทํางาน SCN-CHO ท่ีร่วมจัดต้ังโดย บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด
(มหาชน) และ บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายและว่าจ้างซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2560 โดยมีค่า
โครงการท้ังโครงการรวมทั้งสิ้น 4,261 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) แบ่งเป็นมูลค่ารถโดยสาร 1,891 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)และงานบริการ 2,370 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 
 

3 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.1 การตลาด 

1) กลยุทธ์ด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Product) 
 บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ีนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(R&D) อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 
 บริษัทฯ มีการให้บริการแบบครบวงจรต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการบริการหลังการขาย โดยให้
ความสําคัญตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าท่ีจะถูกสอบถามโดยละเอียดจากทีมงานฝ่ายขาย และมี
การศึกษาข้อมูลการใช้งานของลูกค้าเพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสามารถประหยัด
ต้นทุนได้ เช่น การออกแบบปรับปรุงตัวถังและตัวตู้รถบนรถเดิมท่ีใช้อยู่ให้มีสภาพเหมือนใหม่ 80% โดยมีต้นทุน 60% มีความ
พิถีพิถันในการออกแบบตัวถังให้เหมาะสมกับแชสซีท่ีลูกค้าเลือกใช้ การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบทุกชิ้นต้องมีคุณภาพ
ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามระบบ ISO 9001:2008 การผลิตใช้ระบบคอมพิวเตอร์ส่งผ่านและ เก็บข้อมูล
ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมร่างชิ้นงานไปจนถึงชิ้นงานเสร็จท่ีมีความสมบูรณ์แบบ ผ่านการทดสอบการใช้งาน  
 การให้บริการหลังการขายและการบํารุงรักษาเป็นอีกส่วนงานท่ีบริษัทฯ เน้นเป็นพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ด้านงานบริการของบริษัทฯ ท่ีว่า “ล้อท่ีหมุนนําเป็นปัจจัยสําคัญในการบริการงานขนส่งของท่าน และเราตระหนักถึงความสําคัญใน
จุดนี้ เราจึงเน้นบริการหลังการขายเป็นพิเศษ เพ่ือท่ีจะให้ล้อทุกล้อของรถบรรทุกของท่านหมุนอยู่เสมอในทุกสถานการณ์” 
  สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ ยังไม่มีความชํานาญในการผลิต หรือมีข้อกําหนดไม่ครบถ้วนตามข้อกําหนดของผู้
ว่าจ้าง บริษัทฯ จะหาพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความชํานาญ และมีศักยภาพในการผลิต ผ่านการทําสัญญาร่วมมือทางธุรกิจ หรือจัดต้ัง
นิติบุคคลข้ึนใหม่ในรูปแบบของกิจการร่วมค้า เพ่ือท่ีจะได้สามารถกําหนดสัดส่วนในการลงทุน วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง อํานาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ระยะเวลาในการดําเนินงานไว้ได้อย่างชัดเจนในแต่ละกรณี เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถ
ตอบสนองความต้องการทุกประการของลูกค้า 

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 บริษัทฯ มีนโยบายการรับงานจากผู้ว่าจ้าง โดยคํานึงถึงความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ก่อนเข้ารับงาน 
การกําหนดราคาสินค้าหรืองานบริการ บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus 
Margin) ต้นทุนท้ังหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการจะประกอบด้วย ต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ ต้นทุนส่วนประกอบ ค่าแรงทางตรงที่
คํานวณจากประมาณการชั่วโมงการผลิตท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางที่ปันส่วนเข้างาน ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดของราคาวัสดุอุปกรณ์ และต้นทุนการรับประกัน เป็นต้น โดยทีมงานฝ่ายวิศวกร
และฝ่ายผลิตจะต้องร่วมกันถอดแบบโครงสร้างของผลิตภัณฑ์โดยละเอียดเพื่อนําไปประกอบในการคํานวณปริมาณวัสดุอุปกรณ์
และชั่วโมงการผลิต กรณีต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่ต้องสั่งซ้ือจากต่างประเทศ จะมีการกําหนดค่าเผื่อเหลือเผื่อ
ขาดสําหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมเข้าไปในการคํานวณต้นทุนด้วย อย่างไรก็ตาม ราคาท่ีเสนอให้แก่ลูกค้า
จะต้องพิจารณาควบคู่กับระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้ และให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดเช่นกัน 

3.2 โครงการบริการงานซ่อมบํารุงและศูนย์ซ่อมสําหรับ Linfox & Tesco-Lotus Project บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก
บริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากัด (“Linfox”) และบริษัท    เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (“Tesco-
Lotus”) ให้เป็นผู้บริหารโครงการบริการงานซ่อมและศูนย์ซ่อมสําหรับรถบรรทุก   รถพ่วง-กึ่งพ่วง ของท้ัง 2 บริษัท โดยบริษัทฯ 
รับผิดชอบงานซ่อมบํารุงเพื่อรักษาสมรรถนะการใช้งาน (PM) ของรถ  โดยมีรถท้ังหมดมากกว่า 2,000 คัน ในพ้ืนที่ศูนย์กระจาย
สินค้าของ Tesco-Lotus ปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมอยู่ใน Distribution Center (DC) จํานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ลําลูกกา ศูนย์วัง
น้อย ศูนย์สามโคก ศูนย์บางบัวทอง และศูนย์ขอนแก่น อีกทั้งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการเพ่ิมรายได้จากงานซ่อมบริการ จึงได้
ทําการเช่าพ้ืนท่ี ท่ีดินประมาณ 4 ไร่ ท่ี อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้ังแต่ปี 2556 เป็นศูนย์ซ่อมหนักสําหรับรถบรรทุก 
ในกรณีประสบอุบัติเหตุต้องซ่อมนาน และรับงานซ่อมบริการจากลูกค้าของบริษัทรายอ่ืน และลูกค้าท่ัวไป ทําให้บริษัทฯ สามารถ
เพ่ิมศักยภาพในการดูแลลูกค้าท่ีศูนย์ซ่อมวังน้อยเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเป็นทําเลใกล้กรุงเทพฯ  ปริมณฑล และเพ่ิมโอกาสในการรับงานซ่อม
บริการเพิ่มขึ้นจากงานของ Linfox และ Tesco-Lotus ปัจจบุันมีลูกค้าหลายรายต้องการท่ีจะทําสัญญา งานซ่อมบํารุงเพื่อรักษา
สมรรถนะการใช้งาน (PM)  กับบริษัทฯ และอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ โดยบริษัทได้รับสัญญาให้เพ่ิมศูนย์บริการซ่อมบํารุง
กับ Tesco-Lotus ใน DC ท่ีทาง Tesco-Lotus เพ่ิมขึ้น และมีจํานวนรถเพียงพอสําหรับการเพิ่มศูนย์บริการซ่อมบํารุงด้วย 

 
 
3.3 โครงการขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(KKU Smart Transit) เป็นโครงการขนส่งมวลชนใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนาม KKU Smart Transit ท่ี
ใช้ระบบ Smart Transit  ผ่าน Electronic, IT ต่างๆ 
และ Application ท่ีสมบูรณ์ ท้ังระบบ ปัจจุบันเป็น
โครงการ Smart Transit ตัวอย่างให้กับหลายองค์กร

เพ่ือศึกษาดูงาน ในเร่ืองการดําเนินการด้าน Smart 
ขนส่งมวลชน 

 
3.4 โครงการบัตรโดยสารอิ เล็คทรอนิคส์พร้อม
อุปกรณ์ (E-Ticket) บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาให้เช่ากับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 
เพื่อติดตั้งและให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) บนรถโดยสารประจําทางของ ขสมก. จํานวน 
2,600 คัน ระยะเวลา 5 ป ี
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

3.5 โครงการซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อม
ซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร ระยะเวลา 10 ปี กลุ่มร่วมทํางาน SCN-CHO ท่ีร่วมจัดต้ังโดย บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด
(มหาชน) และ บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายและว่าจ้างซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2560 โดยมีค่า
โครงการท้ังโครงการรวมทั้งสิ้น 4,261 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) แบ่งเป็นมูลค่ารถโดยสาร 1,891 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)และงานบริการ 2,370 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

 
 

3 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.1 การตลาด 

1) กลยุทธ์ด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Product) 
 บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ีนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(R&D) อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 
 บริษัทฯ มีการให้บริการแบบครบวงจรต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการบริการหลังการขาย โดยให้
ความสําคัญตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าท่ีจะถูกสอบถามโดยละเอียดจากทีมงานฝ่ายขาย และมี
การศึกษาข้อมูลการใช้งานของลูกค้าเพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสามารถประหยัด
ต้นทุนได้ เช่น การออกแบบปรับปรุงตัวถังและตัวตู้รถบนรถเดิมท่ีใช้อยู่ให้มีสภาพเหมือนใหม่ 80% โดยมีต้นทุน 60% มีความ
พิถีพิถันในการออกแบบตัวถังให้เหมาะสมกับแชสซีท่ีลูกค้าเลือกใช้ การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบทุกชิ้นต้องมีคุณภาพ
ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามระบบ ISO 9001:2008 การผลิตใช้ระบบคอมพิวเตอร์ส่งผ่านและ เก็บข้อมูล
ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มร่างชิ้นงานไปจนถึงชิ้นงานเสร็จท่ีมีความสมบูรณ์แบบ ผ่านการทดสอบการใช้งาน  
 การให้บริการหลังการขายและการบํารุงรักษาเป็นอีกส่วนงานท่ีบริษัทฯ เน้นเป็นพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ด้านงานบริการของบริษัทฯ ท่ีว่า “ล้อท่ีหมุนนําเป็นปัจจัยสําคัญในการบริการงานขนส่งของท่าน และเราตระหนักถึงความสําคัญใน
จุดนี้ เราจึงเน้นบริการหลังการขายเป็นพิเศษ เพ่ือท่ีจะให้ล้อทุกล้อของรถบรรทุกของท่านหมุนอยู่เสมอในทุกสถานการณ์” 
  สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ ยังไม่มีความชํานาญในการผลิต หรือมีข้อกําหนดไม่ครบถ้วนตามข้อกําหนดของผู้
ว่าจ้าง บริษัทฯ จะหาพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความชํานาญ และมีศักยภาพในการผลิต ผ่านการทําสัญญาร่วมมือทางธุรกิจ หรือจัดต้ัง
นิติบุคคลข้ึนใหม่ในรูปแบบของกิจการร่วมค้า เพ่ือท่ีจะได้สามารถกําหนดสัดส่วนในการลงทุน วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง อํานาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ระยะเวลาในการดําเนินงานไว้ได้อย่างชัดเจนในแต่ละกรณี เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถ
ตอบสนองความต้องการทุกประการของลูกค้า 

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 บริษัทฯ มีนโยบายการรับงานจากผู้ว่าจ้าง โดยคํานึงถึงความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ก่อนเข้ารับงาน 
การกําหนดราคาสินค้าหรืองานบริการ บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus 
Margin) ต้นทุนท้ังหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการจะประกอบด้วย ต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ ต้นทุนส่วนประกอบ ค่าแรงทางตรงที่
คํานวณจากประมาณการชั่วโมงการผลิตท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางที่ปันส่วนเข้างาน ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดของราคาวัสดุอุปกรณ์ และต้นทุนการรับประกัน เป็นต้น โดยทีมงานฝ่ายวิศวกร
และฝ่ายผลิตจะต้องร่วมกันถอดแบบโครงสร้างของผลิตภัณฑ์โดยละเอียดเพื่อนําไปประกอบในการคํานวณปริมาณวัสดุอุปกรณ์
และชั่วโมงการผลิต กรณีต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่ต้องสั่งซ้ือจากต่างประเทศ จะมีการกําหนดค่าเผื่อเหลือเผื่อ
ขาดสําหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมเข้าไปในการคํานวณต้นทุนด้วย อย่างไรก็ตาม ราคาท่ีเสนอให้แก่ลูกค้า
จะต้องพิจารณาควบคู่กับระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้ และให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดเช่นกัน 
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 ในกรณี มีการสั่งซ้ือหรือสั่งผลิตสินค้าระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย จะมี
นโยบายการกําหนดราคาซ้ือขายระหว่างกันโดยพิจารณาจากต้นทุนท้ังหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการบวกส่วนต่างร้อยละ 5 
เนื่องจากในบางกรณี ลูกค้ามีความต้องการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซ่ึงจะต้องมีการนําตู้ไฟเบอร์กลาสนํ้าหนักเบามาประกอบ
ติดต้ังด้วย หรือลูกค้าสั่งซ้ือตู้ไฟเบอร์กลาสน้ําหนักเบาจากบริษัทย่อยแต่จะต้องมีการประกอบและติดต้ังตู้ไฟเบอร์กลาสน้ําหนักเบา
เชื่อมเข้ากับแชสซีของรถบรรทุกหรือรถพ่วง-กึ่งพ่วง บริษัทย่อยจะทําใบส่ังงานมายังบริษัทฯ ให้เป็นผู้ประกอบและติดต้ังให้ 
 

3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
 บริษัทฯ เน้นการจําหน่ายสินค้าด้วยวิธีการขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรกุจากทีมขายท่ีมี
ประสิทธิภาพผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การเข้าร่วมประมูลงาน และติดต่อผู้ว่าจ้างโดยตรง ซ่ึงปัจจุบันฝ่ายขายของบริษัทฯ แบ่ง
ออกเป็น 4 ทีม ประกอบด้วยทีมงานในประเทศ 3 ทีม และทีมขายต่างประเทศ 1 ทีม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทีมขายในประเทศ 
1.1 ทีมขายสําหรับลูกค้าเอกชน : เป็นทีมขายท่ีทําหน้าท่ีขายตรงให้กับกลุ่มลูกค้าเอกชนในประเทศ โดยมีรูปเเบบการ

ขาย 2 เเบบ คือ 
- ขายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง หรือธุรกิจผลิตเเละจําหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการเลือกที่จะให้บริษัทจัดหา

หัวรถให้ตามความเหมาะสม หรือ ผู้ประกอบการเลือกท่ีจะซ้ือหัวรถมาจากตัวเเทนจําหน่ายรถกระบะบรรทุก
โดยตรง อาทิ MAN, VOLVO, HINO, ISUZU, MITSUBISHI เป็นต้น โดยนํามาให้บริษัทเป็นผู้ผลิตเเละติดต้ัง
ประกอบตัวตู้ หรือรถพ่วงต่างๆ เข้ากับส่วนแชชซีของหัวรถ 

- ขายผ่านบริษัทตัวเเทนจําหน่ายรถกระบะบรรทุก โดยทีมขายจะเข้าไปติดต่อกับตัวเเทนจําหน่ายรถกะบะ
บรรทุกโดยตรง เพ่ือผลิตเเละติดต้ังตัวตู้ หรือพ่วงต่างๆ ให้กับตัวแทนจําหน่าย เม่ือลูกค้าสั่งซ้ือรถกระบะ
บรรทุก พร้อมให้ตัวเเทนจําหน่ายตัวตู้ หรือพ่วงต่างๆ ตัวเเทนจําหน่ายจะส่งงานมายังบริษัทให้เป็นผู้ผลิตเเละ
ติดต้ังอีกทอดหนึ่ง 

1.2 ทีมขายสําหรับลูกค้าหน่วยงานราชการ : เป็นทีมขายท่ีเน้นการขายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการ โดยสินค้าท่ี
จําหน่ายเป็นสินค้าท่ีใช้เฉพาะกิจ อาทิ รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกเสาไฟฟ้า รถขนเคร่ืองจักรกลหนัก 
เป็นต้น 

1.3 ทีมขายเฉพาะโครงการ หรือทีมขายพิเศษ : เน้นการขายสินค้าท่ีใช้เฉพาะโครงการ อาทิ ผลิตรถท่ีใช้ในกองทัพ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ เป็นต้น 

2. ทีมขายต่างประเทศ : เน้นการขายไปยังสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground Support Equipment 
(GSE) สําหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน (Catering Hi-loaders Truck) ซ่ึงจะมี
ขอบเขตการขายไปยังประเทศในโซนเอเชีย และโซนโอเชียนเนีย ตามข้อตกลงการค้า กับ Doll Fahrzeugbau GmbH 
ประเทศเยอรมนี โดยบริษัทฯ จะขายผ่านตัวแทนจําหน่าย (Dealer) ท่ีเข้าประมูลงานของบริษัทลูกค้าในต่างประเทศ 
หรือบริษัทฯ จะจําหน่ายเองโดยตรงไปยังลูกค้าต่างประเทศ โดยมีข้อตกลงว่าจ้าง Dealer เป็นผู้รับผิดชอบงานดูแลซ่อม
บํารุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ท่ีขายในประเทศนั้นๆ ตามช่วงระยะเวลารับประกันของสินค้า ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริการหลังการขายดังกล่าว ท้ังนี้หากบริษัทฯ จะทําการตลาดและเข้าเสนองานหรือร่วมประมูลงาน
กับบริษัทลูกค้าในต่างประเทศโดยตรง จะมีต้นทุนสูงกว่าการขายผ่าน Dealer  ในส่วนค่าใช้จ่ายบริการหลังการขาย โดย
บริษัทฯ ได้เพ่ิมต้นทุนในการคํานวณราคาเสนอขายด้วย  
ซ่ึงในปี 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ดงันี้ 

 ประมาณร้อยละ 7% ของยอดการขายต่างประเทศ มาจากลูกค้าในฝั่งตะวันออกกลาง อาทิ โอมาน 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น 

 ประมาณร้อยละ 22% ของยอดการขายต่างประเทศ มาจากลูกคา้ในกลุ่มเอเชีย อาทิ เกาหลี ฮ่องกง 
ญี่ปุ่น เป็นต้น  
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  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

 ประมาณร้อยละ 15% เป็นสินค้าอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ ขายไปยังทุกประเทศท่ัวโลก อาทิ รถพ่วงและกึ่งพ่วง 
รถออกแบบพิเศษ เป็นต้น 

4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
1. บริษัทฯ เน้นการให้บริการหลังการขายเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัท โดยการให้บริการอย่างใกล้ชิด และสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้บริการหลังการขายกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ เนื่องจากเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี อาทิ การให้คําปรึกษาและการซ่อมบํารุง
เคร่ืองยนต์ด้วยระบบ IT ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Remote service) และการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน เป็น
ต้น อีกทั้งยังเน้นงานบริการหลังการขายอื่น ๆ และมีการติดตามผลทุกๆ 3 เดือน  

2. บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าโดยตรง 
โดยการนําเสนอผ่านสื่อต่างๆ อาทิ นิตยสาร ร่วมงานแสดงสินค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังสื่อทาง
อิเล็คโทรนิคต่างๆ  เป็นต้น รวมถึงการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้าโดยตรง 

3. บริษัทฯ มีการแบ่งกลุ่มสินค้าและทีมงานที่ดูแลอย่างชัดเจน ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าในประเทศ ลูกค้าต่างประเทศ 
ลูกค้าหน่วยงานราชการ และลูกค้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ เป็นต้น ซ่ึงทําให้สามารถดูแลและบริการ รวมท้ัง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 บริษัทฯ ผลิตเเละจําหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าท้ังในประเทศเเละต่างประเทศ โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ทํา
ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจผลิตเเละจําหน่ายสินค้าท่ีมีจุดกระจายสินค้าหลายแห่งท่ัวประเทศ เเละหน่วยงานราชการ อาทิ 
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น โดยในการผลิตสินค้า บริษัทฯ จะผลิตตามคําสั่งซ้ือของลูกค้า 
(Made to Order) โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้ดังน้ี 

1. กลุ่มลูกค้าในประเทศ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ค้าปลีก คือกลุ่มลูกค้าหลักในประเทศ โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นการจําหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน เช่น รถพ่วง-กึ่งพ่วงพิเศษ รถพ่วงดัมพ์-กระบะดัมพ์ รถลาก
จูงพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบชานตํ่า รถพ่วงตู้ไฟเบอร์กลาส รถพ่วงพร้อมระบบหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่พิเศษ 
(Presentation X-Lift) รถขนส่งก๊าซแบบท่อยาว ตู้ห้องเย็น (ผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย) เป็นต้น 

2. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการธุรกิจครัวการบิน (airline 
catering) ผู้ประกอบการธุรกิจบริการภาคพ้ืนดินภายในสนามบิน ผู้ประกอบการธุรกิจการบิน คือกลุ่มลูกค้าหลัก
ต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจําหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground Support 
Equipment (GSE) สําหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลําเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน (Catering Hi-loaders 
Truck) เป็นต้น 

  
 
 
 บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทฯ สามารถสรุปตัวอย่างรายชื่อลูกค้าท้ังในประเทศ
และต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักในอุตสาหกรรมให้ทราบพอสังเขป ดังน้ี 
 
ลําดับ ชื่อลูกค้าในประเทศ สินค้าท่ีขาย 

1 บริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากัด รถตู้ห้องเย็น 
2 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด รถกึ่งพ่วงตู้ผ้าใบ 2 เพลา 
3 กรมสรรพาวุธทหารบก รถบัสโดยสาร 
4 บริษัทฮีโน ่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ํา 2 เพลา 
5 บริษัท มณฑลพัฒนา 1994 จํากัด รถกึ่งพ่วงชานต่ํา 
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ลําดับ ชื่อลูกค้าต่างประเทศ ประเทศ สินค้าท่ีขาย 
1 GLOB AL KOMITED SDN BHD มาเลเซีย รถตรวจการณ์ขนาดเบารุ่น M1 
2 Regal Motors Ltd.  ฮ่องกง รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน 
3 OMAN AIR โอมาน รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน 
4 DARWISH BIN  AHMED & SONS สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน 
5  MORITA CORPORATION  ญี่ปุ่น รถบรรทุก 

 
 
3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรม 
 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ท่ีมียอดจําหน่ายสูงสุดในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท 
Ground Support Equipment (GSE) สําหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลําเลียงอาหารขึ้นเคร่ืองบิน (Catering Hi-loaders 
Truck) รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ประเภทรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ซ่ึงกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์ ดังนั้นในการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 อุตสาหกรรม คือ ธุรกิจการบิน และธุรกิจโลจิ
สติกส์ 
 

 จากข้อมูลสถิติการขนส่งประจําป ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ปรากฎว่าจํานวนรถบรรทุกจดทะเบียน (สะสม) ท่ัว
ประเทศ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,089,621 คัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.21 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจาก
การเพิ่มจํานวนของรถบรรทุกไม่ประจําทาง (รถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของเพ่ือสินจ้างโดยไม่กําหนดเส้นทาง) และจํานวน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก (สะสม) ท่ัวประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวนท้ังสิ้น 381,694 ฉบับ 
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 0.19 
 

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนรถบรรทุกจดทะเบียน (สะสม) ท่ัวประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 
ประเภทรถ จํานวนรถ (คัน) ร้อยละการเปล่ียนแปลง 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 2559/2560 [เพ่ิม (ลด)] 
  รวมรถบรรทุก 1,055,717 1,089,621 3.21 
  แยกเป็น  - ไม่ประจําทาง 274,151 293,167 6.94 
                  - ส่วนบุคคล 781,566 769,454 (1.55) 

         (ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก)  
 

ตารางข้อมูลสถิติจํานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งและจํานวนผู้ประกอบการขนส่ง ท่ัวประเทศ  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

ประเภทรถ  จํานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (ฉบับ)   จํานวนผู้ประกอบการขนส่ง (ราย)  

2559 2560 2559 2560 
รวมรถบรรทุก 380,985 381,694 380,985 381,694 
 แยกเป็น - ไม่ประจําทาง 20,499 24,922 20,499 24,922 
            - ส่วนบุคคล 360,486 356,772 360,486 356,772 

         (ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก) 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

ดังนั้น จากการท่ีจํานวนรถบรรทุกและผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจําทางที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต รวมถึงการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมระหว่างภูมิภาคท่ีทําให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดศูนย์กลางด้านการขนส่ง จะส่งผลให้อุปทาน (demand) 
ในการใช้รถบรรทุกมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะรถบรรทุกไม่ประจําทาง และจะส่งผลต่อกลุ่มธุรกิจการผลิตรถบรรทุก
ขนส่งท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมการผลิตให้ปรับตัวสอดคล้องกับอุปทานท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 
การแข่งขัน 
 กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ถือว่าไม่มีคู่แข่งทางธุรกิจมากนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบเฉพาะโดยบริษัทเอง ซ่ึงมีการจดอนุสิทธิบัตร และอยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ อีกท้ังเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการติดต้ังระบบวิศวกรรมเพ่ือสร้างความ
แตกต่างจากสินค้าท่ีมีการจําหน่ายโดยทั่วไป จึงทําให้มีการแข่งขันทางธุรกิจจํานวนไม่มากนัก โดยจะมีคู่แข่งท่ีผลิตและประกอบ
ตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงท่ีมีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันอยู่บ้าง ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการต่อตัวถังและดัดแปลง
รถบรรทุกภายในประเทศ แต่สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ อาทิ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื่องบิน รถสนับสนุน
ภาคพ้ืนดินภายในสนามบิน รถดับเพลิงและรถกู้ภัย จะมีคู่แข่งซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างประเทศ โดยสามารถสรุปคู่แข่งขันใน
ประเทศและต่างประเทศโดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังน้ี 
 

คู่แข่งขันทางธุรกจิ ประเทศ ประเภทผลติภัณฑ์ 
คู่แข่งขันในประเทศ   

1. บริษัท พนสั แอสเซมบลยี์ จํากัด ไทย รถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง 
2. บริษัท สามมติรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน) ไทย รถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง 
3. บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จํากัด ไทย รถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง 
4. บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จํากัด ไทย รถดับเพลิง-รถกู้ภัย 

คู่แข่งขันต่างประเทศ   
1. Aero Mobiles Pte Ltd. สิงคโปร ์ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื่องบิน / 

รถสนับสนุนภาคพ้ืนดินภายในสนามบิน 
2. Mallaghan Engineering Ltd. ไอร์แลนด ์ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื่องบิน / 

รถสนับสนุนภาคพ้ืนดินภายในสนามบิน 
3. United Motor Work Ltd. มาเลเซีย รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื่องบิน 

 
 
 

4 การจัดหาผลิตภณัฑและบริการ 

ด้านการผลิต 

 บริษัทฯ รับจ้างผลิตตามคําสั่งซ้ือลูกค้าเป็นหลัก (Made to Order) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ โดยใช้
เทคนิคด้านวิศวกรรมท่ีทันสมัย และความเชี่ยวชาญของพนักงานในการออกแบบ ผลิต ประกอบตัวถังและติดต้ังงานระบบ
วิศวกรรมสําหรับรถบรรทุกประเภทต่างๆ โดยบริษัทฯ ใช้ระยะเวลาต้ังแต่ทําสัญญากับลูกค้าจนสามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้
โดยเฉลี่ยประมาณ 120 วัน สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์จากคู่ค้าหลัก
ของบริษัทฯ โดยเฉพาะส่วนที่ต้องสั่งซ้ือและส่งมาจากต่างประเทศ อีกทั้งข้ึนอยู่กับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ท่ีลูกคา้สั่งผลิต 
 บริษัทฯ มีโรงงานต้ังอยู่ท่ีจังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนท่ีในการผลิตบนเนื้อท่ีดินประมาณ 50 ไร่ และมีเครื่องจักรในการ
ผลิตท่ีทันสมัยครบถ้วน ในขั้นตอนการผลิตจะมีการวางแผน และบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มร่างชิ้นงานไปจนถึงชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนในการผลิต ดังนี้ 
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 ขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์ 
1) เม่ือลูกค้าสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขายจะดําเนินการส่งแบบโครงสร้างท่ีลูกค้าเลือก หรือแบบสอบถามความต้องการ

ของลูกค้า (Sale Order Check Sheet) และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไปยังฝ่ายวิศวกรรมออกแบบ เพื่อนําไปถอด
แบบ คํานวณปริมาณวัสดุอุปกรณ์ และคํานวนต้นทุน 

2) เม่ือฝ่ายวิศวกรรมออกแบบถอดแบบและคํานวนต้นทุนเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลับไปยังฝ่ายขายเพื่อคํานวณราคา
และแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อตัดสินใจ 

3) เม่ือลูกค้าตอบตกลงในแบบ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ แล้ว ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบจะแจ้งและส่งแบบโครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์ไปยังฝ่ายผลิตเพ่ือดําเนินการผลิต 

4) ฝ่ายผลิตแจ้งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ในการผลิตไปยังฝ่ายจัดซ้ือเพ่ือดําเนินการสั่งซ้ือวัตถุดิบ และ/
หรือจัดจ้างเหมาสําหรับงานส่วนประกอบหรืองานบริการจากภายนอก 

5) ฝ่ายผลิตเบิกวัตถุดิบจากคลังสินค้าเพ่ือนํามาผลิตชิ้นส่วน / ประกอบตัวถัง / ติดตั้งงานระบบ / งานพ่นทราย
เคลือบสีผลิตภัณฑ์ 

6) เม่ือผลิตเสร็จจะมีการตรวจสอบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ก่อนแจ้งไปยังฝ่ายขายเพ่ือกําหนดวันนัดตรวจสอบและส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 

7) ฝ่ายขายส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า และประสานงานการให้บริการหลังการขาย 
 
 
 

แผนภาพขัน้ตอนการจัดหาผลติภัณฑห์รอืบรกิาร 
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 ขัน้ตอนในการผลิต 
1) ผูจั้ดการฝ่ายผลิต และวิศวกรผูค้วบคุม ตรวจสอบรายละเอียดงาน และขอ้กําหนดอื่นที่จําเป็นในการ

ผลิต 
2) เจ้าหนา้ทีธุ่รการตัง้รหัสงานลงในใบรับคําสัง่ซ้ือและเปิดรหัสงานในระบบบัญชี 
3) วิศวกรควบคุมจัดทําแผนการผลิตโดยอ้างอิงขอ้มูลจากรายละเอียดแบบสอบถามความต้องการของ

ลูกคา้ 
4) วิศวกรควบคุม และเจ้าหนา้ที่ธุรการ จัดเตรียมแบบสัง่งานการผลิต จากฝ่ายวิศวกรรม จัดทําใบสัง่งาน

ของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
5) วิศวกรควบคุมดําเนินการผลิตตามกระบวนการทีไ่ดว้างแผนการผลิต หากมีการแกไ้ขให้ทําการปรับ

แผนทุกๆ 1ครัง้ / 2 สัปดาห์ 
6) จัดทํารายงานการผลิตประจําวัน และ/หรือจัดทํารายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด (Non 

Conforming Report) ในกรณีที่พบ พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบในรายงานการตรวจสอบ (Inspection 
Sheet) 

7) ทําการตรวจสอบขัน้สุดทา้ยกอ่นส่งมอบงาน 
8)  

แผนภาพขัน้ตอนการผลิต 
 

 
 

 เกณฑ์ในการพิจารณารับงานของบริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ก่อนรับงานเพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะประเมินศักยภาพของลูกค้าหน่วยงานเอกชนจากข้อมูล
พ้ืนฐาน อาทิ ฐานะทางการเงิน ความน่าเชื่อถือในตัวผู้บริหาร และประวัติการดําเนินธุรกิจ เป็นต้น แต่สําหรับงานของหน่วยงาน
ราชการ จะมีความเส่ียงเกี่ยวกับการรับชําระเงินค่อนข้างน้อย เน่ืองจากหน่วยงานราชการได้รับการอนุมัติงบประมาณมาจาก
ภาครัฐเรียบร้อยแล้ว แต่อาจจะมีอัตรากําไรน้อยกว่างานของเอกชน  ส่วนงานท่ีได้รับจากหน่วยงานเอกชน อาจมีความเสี่ยงจาก
การได้รับชําระเงินล่าช้าหรือได้รับชําระเงินไม่ครบถ้วนตามสัญญา แต่จะมีอัตรากําไรที่เป็นไปตามนโยบายท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ 
ท้ังนี้ นอกจากการประเมินศักยภาพทางการเงิน และความน่าเชื่อถือของลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังพิจารณาความพร้อมของบริษัทฯ 
เองด้วย อาทิ ปริมาณงานระหว่างทําและงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ จํานวนบุคลากร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ และเงินทุนหมุนเวียน เป็น
ต้น เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ลูกค้า ว่าการดําเนินงานจะแล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญา 
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ด้านการจัดซ้ือ 
 ปัจจุบันบริษัทฯ มีฝ่ายจัดซ้ือรวมท้ังหมดจํานวน 9 คน แบ่งเป็นฝ่ายจัดซ้ือในประเทศจํานวน 8 คน และฝ่ายจัดซ้ือ
ต่างประเทศจํานวน 1 คน การจัดซ้ือวัตถุดิบ บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อมูลฝ่ายวิศวกรรมออกแบบต้นทุน ท่ีได้สรุปปริมาณวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ในการผลิต เพ่ือตรวจสอบกับข้อมูลในคลังสินค้าว่ามีวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวหรือไม่ หรือมีจํานวนเพียงพอต่อการ
ใช้งานหรือไม่ จากนั้นจึงทําการสอบราคาจากคูค่้าท่ีอยู่ในทะเบียนรายชื่อคู่ค้าของบริษัทฯ เพ่ือสรุปการสั่งซ้ือและกําหนดวันจัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์มายังบริษัทฯ ต่อไป 
 บริษัทฯ สามารถแบ่งกลุ่มคู่ค้าท่ีเป็นท้ังผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจําหน่าย แบ่งออกเป็นคู่ค้าในประเทศและคู่ค้าต่างประเทศ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 คู่ค้าในประเทศ : บริษัทฯ จะติดต่อซ้ือวัสดุอุปกรณ์จากกลุ่มคู่ค้าในประเทศสําหรับวัสดุอุปกรณ์ท่ีสามารถ
จัดซ้ือได้ภายในประเทศ อาทิ หัวรถ แชสซี ช่วงล่าง เหล็ก อลูมิเนียม สายไฟ สี วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น โดยทํา
การเช็คราคาวัตถุดิบจากคู่ค้า 3-5 ราย ท่ีผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในการสั่งซ้ือแต่ละคราวสําหรับวัสดุอุปกรณ์แต่ละ
ประเภท อาทิ ย่ีห้อท่ีจําหน่าย (กรณีที่ลูกค้ากําหนดย่ีห้อเอง) คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ ปริมาณท่ีสามารถผลิต
และจัดส่งได้ เป็นต้น เพ่ือให้เสนอราคาและนําใบเสนอราคาเปรียบเทียบเงื่อนไขทางการค้า อาทิ ย่ีห้อ 
คุณภาพ ราคา ส่วนลด และระยะเวลาการจัดส่ง เป็นต้น ก่อนพิจารณาคัดเลือกและทําข้อตกลงการสั่งซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ 
 บริษัทฯ จะมีการประเมินคู่ค้าทุกๆ 6 เดือน โดยประเมินจากประวัติการจัดส่งสินค้าท่ีได้บันทึกไว้
ประจําทุกเดือน ท้ังนี้บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายให้ฝ่ายจัดซ้ือสรรหาคู่ค้ารายใหม่ๆ เข้ามาในทะเบียน
รายชื่อคู่ค้า (Vendor list) เดือนละประมาณ 2 รายสําหรับทุกๆ กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ 

 คู่ค้าต่างประเทศ : บริษัทฯ จะติดต่อซ้ือวัสดุอุปกรณ์จากคู่ค้าต่างประเทศสําหรับวัสดุอุปกรณ์พิเศษ บริษัทฯ มี
นโยบายท่ีจะติดต่อส่ังซ้ือโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายสําหรับวัสดุอุปกรณ์แต่ละประเภท ยกเว้น วัสดุ
อุปกรณ์บางรายการที่มีสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรต่างประเทศอยู่แล้ว  

 
ตารางแสดงมูลคา่และสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ ปี 2558 - 2560 

ยอดสั่งซ้ือวัตถุดิบ 2558 2559 2560 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภายในประเทศ 574.07 79.49 510.00 71.11% 708.76 79.04 
ต่างประเทศ 148.08 20.51 207.22 28.89% 187.99 20.96 

รวม 722.15 100 717.22 100 896.75 100 
 
ด้านการจัดจ้าง 
 บริษัทฯ มีการจัดจ้างบุคลากรหรือผู้รับเหมาในงานกลึงโลหะ งานตัดโลหะ และงานพับโลหะ เพ่ือให้ได้ส่วนประกอบตาม
ขนาดและรูปแบบท่ีต้องการใช้ในแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือจัดจ้างผู้รับเหมางานพ่นทรายเคลือบสีผลิตภัณฑ์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นงานท่ีไม่
ต้องอาศัยทักษะมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรฝ่ายผลิตสามารถจัดการด้านการผลิตที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และสามารถทําให้กระบวนการผลิตทําควบคู่กันไปได้ในเวลาเดียวกัน ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาการผลิตได้ระดับหนึ่ง 
 หากในกระบวนการผลิตมีความจําเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรหรือผู้รับเหมาภายนอก ฝ่ายจัดซ้ือจะติดต่อไปยังผู้รับเหมา 2-3 
ราย ท่ีผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในการสั่งจ้างแต่ละคราวสําหรับแต่ละประเภทงานจัดจ้าง เพ่ือให้เสนอบริการมาและนําใบเสนอบริการมา
เปรียบเทียบเงื่อนไขทางการค้า อาทิ ราคา ส่วนลด ความพร้อมของทีมงาน เป็นต้น ก่อนท่ีฝ่ายจัดซ้ือจะพิจารณาคัดเลือกและทํา
ข้อตกลงการสั่งจา้งงานบริการดังกล่าว ท้ังนี้บริษัทมีการประเมินผลงานของผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับคู่ค้าท่ีเป็นผู้
จําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 จากปี 2553 ถึงปัจจุบัน บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนเร่ืองสิ่งแวดล้อมจากชุมชนท่ีอยู่รอบบริษัท โดยบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับ
ผลกระทบจากกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการจัดการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงงาน 
อาทิ การใช้ระบบขจัดฝุ่นละอองสี เพื่อไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในบริเวณท่ีอยู่ใกล้เคียงโรงงาน ท้ังนี้ เพื่อลดผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนกับพนักงานและชุมชนข้างเคียงโรงงาน รวมท้ังบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนและ
คําแนะนําผ่าน Facebook อีกทางหนึ่งด้วย 
 
 
 

5 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการของบริษัทยอย 

 บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด (“CTV-TMT”) ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดต้ังตู้บรรทุกไฟเบอร์กลาส 
น้ําหนักเบา สําหรับรถขนส่งสินค้าท้ังตู้แห้ง (ไม่ติดเครื่องทําความเย็น) และตู้เย็น อาหารสดและแห้ง เพ่ือรักษาคุณภาพสินค้า อาทิ 
พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ สัตว์ทะเล เบเกอร่ี นม น้ําแข็ง เป็นต้น รวมท้ังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ขนส่งสินค้าประเภทอ่ืน อาทิ การ
ขนส่งดอกไม้ สมุนไพร ยารักษาโรค โลหิต และสารเคมีบางชนิด เป็นต้น โดยมีหลักการว่าต้องทําการรักษาคุณภาพของสินค้าด้วย
การควบคุมอุณหภูมิจากต้นทางจนถึงปลายทางให้อยู่ในสภาพเดิม ด้วยเทคโนโลยีผนังแซนวิชแบบข้ึนรูปเป็นชิ้นเดียว (Sandwich 
GRP) เสริมด้วยโครงสร้างไฟเบอร์กลาส ซ่ึงทําให้ฉนวนกันความร้อนทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันน้ําร่ัวซึม รักษารูปทรง 
ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า และทําให้รถที่ติดตั้งตู้ของ CTV-TMT มีน้ําหนักเบากว่ารถท่ีติดตั้งตู้ของคู่แข่งรายอ่ืนๆ ซ่ึงผนังตู้
ผลิตจากวัสดุประเภทอ่ืนๆ ถึง 35% - 40% แต่มีความแข็งแรงมากกว่า ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะในการเสริมความแข็งแรงภายในเป็น
พิเศษ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบก็มีมาตรฐาน ภายในตู้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพ่ิมเติม (Double Deck) เพื่อแยก
บรรทุกพาเลท เป็นแบบ 2 ชั้นได้ Jumbo Box Trailers ผลิตสําหรับติดต้ังบน Chassis ท้ังแบบ 2 เพลา และ 3 เพลา 
 ท้ังนี้ เทคโนโลยีผนังแซนวิชแบบขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวของ CTV-TMT ซ่ึงได้ซ้ือความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดังกล่าวจาก
เจ้าของเทคโนโลยีชาวฝรั่งเศสเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน CTV-TMT ถือเป็นผู้ผลิตรายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ี
สามารถผลิตผนังไฟเบอร์กลาสน้ําหนักเบาความยาวต่อเนื่องสูงสุด 15 เมตร ซ่ึงรถบรรทุกที่ CTV-TMT ให้บริการติดตั้งผนังไฟเบอร์
กลาสอยู่ในปัจจุบันมีหลายประเภท อาทิ รถปิกอัพ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 8 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ รถกึ่งพ่วง รถพ่วง และตู้
บรรทุกไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ เป็นต้น 
 
 

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย 
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6 การตลาดและภาวะการแขงขันของบริษทัยอย 

6.1 การตลาด 
1) กลยุทธ์ด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Product) 

 บริษัทย่อยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ได้คุณภาพ และมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซ่ึง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอ่ืน อาทิ ความทันสมัย  
มีน้ําหนักเบา มีความคงทน และง่ายต่อการซ่อมแซม เป็นต้น 
 ปัจจุบันบริษัทย่อยสามารถผลิตผนังไฟเบอร์กลาสแบบแซนวิชข้ึนรูปชิ้นเดียว (Sandwich GRP)  
โดยสามารถผลิตได้ความยาวต่อเนื่องสูงสุดถึง 15 เมตร ซ่ึงถือเป็นผู้ผลิตรายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 บริษัทย่อยมีการกําหนดราคาขาย โดยพิจารณาราคาจาก Price List ตามรุ่นและแบบในแคตตาล๊อค  
ซ่ึงราคาท่ีกําหนดใน Price List จะมีการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นราคาล่าสุดอ้างอิงตามต้นทุนการผลิตจริงในแต่ละช่วงเวลา กรณี
ลูกค้าต้องการติดต้ังอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ ก็จะมีการบวกเพิ่มราคาสําหรับอุปกรณ์เสริมดังกล่าว  
ซ่ึงทางบริษัทย่อยกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ในอัตราท่ีสามารถแข่งขันได้ และสอดคล้องกับสภาวะตลาดเช่นกัน 

3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
 บริษัทย่อยเน้นการจําหน่ายสินค้าผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังน้ี 

1. การขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกเพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงจากทีมขาย 
2. ลูกค้าท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยเป็นผู้แนะนําลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับบริษัท 
3. บริษัทผู้จัดจําหน่ายหัวรถลากจูงเป็นผู้แนะนําลูกคา้ให้มาติดต้ังตู้กับบริษัทย่อยโดยตรง 

4) กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion) 
 บริษัทย่อยให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังน้ี 

1. บริษัทเน้นการให้บริการท่ีเป็นกันเอง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
ให้บริการหลังการขาย อาทิ การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน และการซ่อมบํารุง เป็นต้น 

2. บริษัทมีการออกบูธงานแสดงสินค้าต่างๆ อาทิ งาน ThaiFex World of food ASIA 2012 ท่ี อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี เป็นต้น 

3. บริษัทฯ ทํากิจกรรมเข้าเย่ียมลูกค้า ตามกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้า และตามตารางการเยี่ยมลูกค้าประจําปี
ของบริษัทฯ รวมทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมกับลูกค้า เช่น กิจกรรม CSR กิจกรรมทําบุญ และงานปีใหม่ เป็น
ต้น 
 

6.2  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้าท่ีสั่งซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจขนส่งสินค้าท่ีต้องการรักษาคุณภาพสินค้า ซ่ึงบริษัทย่อยจะผลิตตามคําสั่งซ้ือของ
ลูกค้า (Made to Order) และมีการจําหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศท้ังหมด บริษัทย่อยมีแผนการตลาดท่ีจะทําการหาลูกค้า
ในต่างประเทศ โดยเริ่มจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทและลูกค้าจากบริษัทท่ีเป็นบริษัทใหญ่ของลูกค้าในประเทศไทย รวมท้ังการร่วม
ออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศด้วย 
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6.3  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรม 
 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทย่อย คือ ตู้ไฟเบอร์กลาสน้ําหนักเบาสําหรับรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงประเภทต่างๆ ซ่ึงถือว่าอยู่
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลกลุ่มธุรกิจผลิตตู้บรรทุก 
(Container) สําหรับรถบรรทุก และรถพ่วง-กึ่งพ่วง นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
ดังนั้นในการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทย่อยจะแบ่งออกเป็น 2 อุตสาหกรรม คือ ธุรกิจผลิตตู้บรรทุก และธุรกิจโลจิ
สติกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

ธุรกิจผลิตตู้บรรทุกสําหรบัรถบรรทุก และรถพ่วง-กึ่งพ่วง 
ตารางแสดงมูลคา่ตลาดรวมของตู้บรรทุกปี 2559-2560 

 ยอดจดทะเบียนรถตู้บรรทุก ลักษณะ 2  ยอดจดทะเบียนรถตู้บรรทุก ลักษณะ 2  เปรียบเทียบ 
 ปี 2559 จํานวน 5,319 คัน  ปี 2560 จํานวน 5,881 คัน  การเปล่ียนแปลง 
 ตู้รวม ตู้แห้ง ตู้เย็น  ตู้รวม ตู้แห้ง ตู้เย็น  จํานวนตู้รวม % 

จํานวนตู้บรรทุก (ตู้) 5,319 3,723 1,596  5,881 3,823 2,058  562 10.57% 
สัดส่วนตามประเภทตู้ (%) 100% 70% 30%  100% 65% 35%    
มูลค่าตลาดรวม (ล้านบาท) 1,560.09 1,092.06 381.05  1,724.94 1,121.21 603.73    
ที่มา : ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก รวบรวมโดยบริษัทฯ ที่   http://apps.dlt.go.th/statistics_web/newcar.html  
 

 ในปี 2560 ธุรกิจรถตู้บรรทุกมีปริมาณการผลิตรวม 5,881 ตู้ ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จํานวน  562 ตู้ หรือคิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.57 ของปริมาณการผลิตของปีก่อนหน้า มูลค่าตลาดรวมในปี 2560 มีประมาณ 1,724.94 ล้านบาท 
ประกอบด้วยตู้บรรทุกแห้งจํานวน 3,823 ตู้ มูลค่าตลาด 1,121.21 ล้านบาท และตู้บรรทุกเย็น จํานวน 2,058  ตู้ มูลค่าตลาด 
603.73 ล้านบาท ผู้บริหารบริษัทฯ ประเมินว่าสาเหตุท่ีปริมาณการผลิตตู้บรรทุกในปี 2560 เพิ่มข้ึนเนื่องจากปัจจัยด้านการเมือง
คลีคลาย และกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์มองเห็นโอกาสในการขยายตัวของไทยในการเปิดเส้นทางการขนส่งไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  
 
 

การแข่งขัน 
 คู่แข่งขันทางธุรกิจของบริษัทย่อย ประกอบด้วย 

คู่แข่งขันทางธุรกจิ ประเทศ ประเภทผลติภัณฑ์ 
1. บริษัท ลัมเบอเร่ท์ เอเชีย จํากัด ไทย ผลิต และติดตั้งผนังตู้ไฟเบอร์กลาส 
2. บริษัท รุจโอฬาร จํากัด ไทย ผลิต และติดตั้งผนังตู้สแตนเลส 
3. บริษัท แคร่ีบอย มาร์เก็ตติ้ง จํากดั ไทย ผลิต และติดตั้งผนังตู้ไฟเบอร์กลาส 
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7 การจัดหาผลิตภณัฑและบริการของบริษัทยอย 

ด้านการผลิต 

 บริษัทย่อยรับจ้างผลิตตามคําสั่งซ้ือลูกค้า (Made to order) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีล้ําสมัยในการผลิตผนังห้องเย็น ด้วยเทคโนโลยีผนังแซนวิชแบบขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว (Sandwich GRP) เสริมด้วย
โครงสร้างโลหะรวมกับไฟเบอร์กลาส 
 บริษัทย่อยมีโรงงานต้ังอยู่ท่ีจังหวัดขอนแก่น บนพ้ืนท่ีในโรงงานเดียวกันกับของบริษัทฯ มีเครื่องจักรในการผลิตท่ี
ทันสมัยและในปี 2556 ได้ทําการขยายกําลังการผลิตอีก 1 สายการผลิต ในข้ันตอนการผลิต จะมีการวางแผนและบริหารการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสําคัญในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ 
 ในส่วนของข้ันตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนในการผลิต บริษัทย่อยมีแผนผังข้ันตอนเหมือนกับของบริษัทฯ 
ทุกประการ  
 
ด้านการจัดซ้ือ 
 บริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัทฯ ในการบริหารงานจัดซ้ือจัดจ้างในประเทศ สําหรับการจัดซ้ือต่างประเทศจะมีพนักงานของ
บริษัทย่อยเอง ซ่ึงวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิต บริษัทย่อยทําการสั่งซ้ือโดยตรงจากผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายท้ังในประเทศและ
ตา่งประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยไม่มีการพึ่งพิงคู่ค้ารายใดรายหน่ึงอย่างมีนัยสําคัญ 
 
ด้านการจัดจ้าง 
 ในบางกรณี ลูกค้าสั่งซ้ือตู้ไฟเบอร์กลาสจากบรษิัทย่อย แต่จะต้องมีการประกอบและติดต้ังตู้ไฟเบอร์กลาสเชื่อมเข้ากับ
แชสซีของรถบรรทุกหรือรถพ่วง-กึ่งพ่วง ท่ีลูกค้าจัดหามาเอง หรือขอสั่งซ้ือแบบสําเร็จรูปเป็นรถพร้อมตู้ 
ไฟเบอร์กลาส   
บริษัทย่อยจะทําใบส่ังงานมายังบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นผู้ประกอบและติดต้ังให้ 
 
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทย่อยให้ความสําคัญกับผลกระทบจากกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก ซ่ึงอาจก่อให้เกิดมลภาวะเรื่องกลิ่น, ฝุ่น 
และกากสารเคมี โดยบริษัทย่อยได้มีขั้นตอนในการป้องกันผลกระทบ ดังน้ี 

(ก) มลภาวะเร่ืองกลิ่น : บริษัทใช้พัดลมดูดอากาศผ่านม่านสเปรย์น้ํา 
(ข) มลภาวะเร่ืองฝุ่น : บริษัทจัดเก็บผ่านม่านสเปรย์น้ํา และส่งให้ผู้รับเหมาดําเนินการทําลาย 
(ค) มลภาวะเร่ืองกากสารเคมี : บริษัทจัดเก็บ และส่งให้ผู้รับเหมาดําเนินการทําลาย 
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8 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

จากการท่ีบริษัทและบริษัทย่อย มีการรับงานตามคําสั่งซ้ือของลูกค้า และมีงานที่อยู่ระหว่างผลิต ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีมูลค่ารวมประมาณ 4,190.08 ล้านบาท ประกอบด้วย งานท่ียังไม่ส่งมอบของบริษัทฯ 4,163.30 
ล้านบาท และงานของบริษัทย่อย 27.08 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดลูกค้าท่ีมีมูลค่าต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปดังนี้ 

ลําดับ คู่สัญญา โครงการ วันที่ลงนามในสัญญา ระยะเวลาส่งมอบตาม
สัญญา 

มูลค่าตาม
สัญญา 

มูลค่าคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 

60 
งานที่ยังไม่ส่งมอบ-บริษัทฯ 

1 องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) 

เช่าระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ 
(E-Ticket) 

 
6 มิ.ย.60 

 

30 มิ.ย.61 1,556.07 1,556.07 

2 กลุ่มร่วม
ทํางาน SCN-CHO 

ซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใช้
เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ 
(NGV)ให้กับองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
พร้อมซ่อมแซมและ
บํารุงรักษารถโดยสาร 

 

 

27 ธ.ค. 60 

18 พ.ค. 61 1,557.51 1,557.51 

งานที่ยังไม่ส่งมอบ-บริษัทย่อย 
1 ไม่มีลูกค้ารายใดมีมูลค่าต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป     

   



ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

 
 

1 หลักทรัพยของบรษิัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 295,735,443.25 บาท (สองร้อยเก้าสิบห้าล้าน
เจ็ดแสนสามหม่ืนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทย่ีสิบห้าสตางค์) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,182,941,773 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปด
สิบสองล้านเก้าแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
 
 

2 ผูถอืหุน 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560  มีดังน้ี 
ลําดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 
% หุ้น 

1. กลุ่มนายสุรเดช   ทวีแสงสกุลไทย 
1  นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย 
2  นางวาสนา  ทวีแสงสกุลไทย 

516,259,730 
447,619,730 
68,640,000 

43.642 
37.840 
5.802 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 48,922,535 4.136 
3. นางสาวอัศนา  ทวีแสงสกุลไทย 39,344,360 3.326 
4. นายทะนง สุวจนกร 33,000,000 2.790 
5. นายพุฒิพัฒน์   เวศย์วรุตม์  25,991,975 2.197 
6. นายสุรพล   ทวีแสงสกุลไทย  22,336,000 1.888 
7. นายกิติเมศวร์  เวศย์วรุตม์ 11,590,000 0.980 
8. นายศิริชัย  คูอนันต์กุล 7,000,000 0.592 
9. KALSTAR (S) PTE LTD 5,203,000 0.440 
10. นายสุไชย  อัศวปัญญากุล 4,700,000 0.397 
           รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 11 รายแรก  714,347,600 60.387 

 ผู้ถือหุ้นรายย่อย 6,564 ราย 
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 6,568 ราย 
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว       7  ราย 

หมายเหตุ :        บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีประกอบธุรกิจโดยการออกตรา
สาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซ่ึงเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้นัก
ลงทุน และนําเงินท่ีได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนท่ีถือ NVDR จะได้รับเงินปันผล
เสมือนผูถ้ือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ท้ังน้ี สามารถทราบข้อมลูนักลงทุนใน
บริษัทไทยเอ็นวีดอีาร์ จํากัด ไดใ้นเว็บไซต์ www.set.or.th 
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3 การถือครองหลักทรัพยของกรรมการ 
 

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ระหว่างปี 2559-2560 ดังน้ี 

 
ลําดบั 

กรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร หุ้นสามัญ CHO (จํานวนหุ้น) หมายเหต ุ
การเปลีย่นแปลง ณ วันท่ี 30 ธ.ค. 59 % หุ้น ณ วันท่ี 30 ธ.ค. 60 % หุ้น 

           กรรมการบริษัท 
1.  นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม ์ 330,000 0.028 330,000 0.028 ไม่เปลี่ยนแปลง 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- -- -- --  
2.  นายสุรเดช      ทวีแสงสกลุไทย 487,619,730 41.221 447,619,730 37.840 ขาย 40 ลา้นหุ้น 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -- -- -- --  
3.  นางสาวอัศนา  ทวีแสงสกลุไทย 39,344,360 3.326 39,344,360 3.326 ไม่เปลี่ยนแปลง  

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -- -- -- --  
4.  นายศิริวัฒน์    ทวีแสงสกลุไทย -- -- -- --  

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -- -- -- --  
5.  นายอนุสรณ์    ธรรมใจ -- -- -- --  

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -- -- -- --  
6.  นายอาษา       ประทีปเสน -- -- -- --  

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -- -- -- --  
7.  นายชัชวาล     เตรียมวิจารณก์ุล -- -- -- --  

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -- -- -- --  
           ผู้บริหาร 

1. นางสมนึก       แสงอินทร ์ 71,720 0.006 71,720 0.006 ไม่เปลี่ยนแปลง 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- -- -- --  

2. นายนิติธร       ดอีําไพ 7,150 0.0006 7,150 0.0006 ไม่เปลี่ยนแปลง  
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- --    

3. นายประสบสุข  บญุขวญั 12,490 0.001 12,490 0.001 ไม่เปลี่ยนแปลง  
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- -- -- --  

4. Mr.Sven  Markus   Gaber -- -- -- --  
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- -- -- --  

5. นายนพรัตน์     แสงสว่าง 132,330 0.011 132,330 0.011 ไม่เปลี่ยนแปลง 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- -- -- --  

6. นายอภิชัย       ชุมศรี 54,360 0.005 54,360 0.005 ไม่เปลี่ยนแปลง  
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- -- -- --  

7. นายนิรุติ         สมุงคล 182,820 0.015 182,820 0.015 ไม่เปลี่ยนแปลง  
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  38,610 0.003 38,610 0.003 ไม่เปลี่ยนแปลง 

8. นายผดุงเดช    เอือ้สุขกลุ 6,710 0.0006 6,710 0.0006 ไม่เปลี่ยนแปลง 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 330,000 0.028 330,000 0.028 ไม่เปลี่ยนแปลง 

9. นายบํารุง       ชินสมบัติ -- -- -- --  
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- -- -- --  
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ลําดบั 

กรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร หุ้นสามัญ CHO (จํานวนหุ้น) หมายเหต ุ
การเปลีย่นแปลง ณ วันท่ี 30 ธ.ค. 59 % หุ้น ณ วันท่ี 30 ธ.ค. 60 % หุ้น 

10. นายศักรินทร์    อุ่นนิ่ม 120,560 0.010 120,560 0.010 ไม่เปลี่ยนแปลง  

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -- -- -- --  

11. นายฉัตรชัย      กันตวิรุฒ 2,640 0.0002 2,640 0.0002 ไม่เปลี่ยนแปลง  
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- -- -- --  

 
 

4 นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิท่ีเหลือหลังจากหักเงิน
สํารองต่างๆ ทุกประเภท ตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผล
น้ันไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ 
 ท้ังนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็น และความ
เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อาทิ ใช้เป็น
เงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใช้เป็นทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อํานาจคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ท้ังนี้ มติของคณะกรรมการ
บริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึง
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป 
ในปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ (40) ของกําไรสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายเน่ืองจากการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ท่ีเหลือหลังจากหักเงินสํารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่
มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ 
 การจ่ายเงินปันผลในปี 2558 เป็นไปตามนโนบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเป็นเงินสดจํานวน 49 ล้านบาท และเป็นหุ้น
ปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ปันผลเป็นเงินสด ในอัตรา 0.0058 บาทต่อหุ้น 
2. ปันผลเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นปันผล 0.025 บาทต่อหุ้น 
3. รวมเป็นเงินปันผลท้ังสิ้น 0.0308 บาทต่อหุ้น 
4. รวมเป็นเงินมูลค่า 28.28 ล้านบาท 
 การจ่ายเงินปันผลในปี 2559 ได้มีมติจากคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 อนุมัติให้งดจ่ายเงิน
ปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานปี 2559 ขาดทุน 
 การจ่ายเงินปันผลในปี 2560 ได้มีมติจากคณะกรรมการบริษัท ให้งดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน
ปี 2560 ขาดทุน ท้ังนี้จะมีผลเมื่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2561 ในวันท่ี 23 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติ 
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ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2556-2560 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย 
(งบเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) 

35.06 75.72 35.50 (69.99) (27.67) 

เงินปันผลจ่าย                                                     
(ล้านบาท) 

10.80 49.00 28.28/1 0 0 

อัตราการจ่ายเงินปันผล                                          
(%) 

24.76% 
 

64.71% 79.68 N/A N/A 

หมายเหตุ : /1 =  บริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินสดจํานวน 5.32 ลา้นบาท และจ่ายปันผลเปน็หุ้นสามัญเพิ่มทุนคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 
22.96 ล้นบาท  
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทฯ ไดด้ำาเนินการพัฒนาดา้นความรับผิดชอบตอ่สังคมมาอยา่งตอ่เนื่อง โดย
คำานึงถึงผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทุกกลุม่ ดว้ยนโยบาย และปณิธานทีมุ่ง่มัน่วา่ เราจะเป็นผูน้ำาในการ
ออกแบบ สร้างสรรค ์ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดับโลก เขา้กับการจัดการอยา่งมืออาชีพ ดว้ย
องคค์วามรู้ทีเ่ป็นเอกลักษณ ์เพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลิศ สร้างความเชื่อมัน่ ความพึงพอใจตอ่ลูกคา้ 
ดว้ยจิตวิญญาณตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจ รับผิดชอบตอ่สังคม และสิง่แวดลอ้ม โดยมีเป้าหมาย
จะนำา สินคา้ คุณภาพ ภายใต ้Brand CHO สูร่ะดับสากล ดว้ยความภาคภูมิใจ และสร้างความ
สุขแกผู่ร่้วมงาน เพื่อสร้างเสริมอำานาจการแขง่ขัน สูก่ารเป็นผูน้ำาดา้นนวัตกรรมเทคโนโลยี ให้
กับประเทศไทย ดว้ยการนำาหลักการความรับผิดชอบตอ่สังคมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ
องคก์ร 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายและการดำาเนินงานทีแ่สดงถึงความรับผิดชอบตอ่
สังคมและสิง่แวดลอ้ม เพิม่เติมไวใ้นรายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ยืน (Sustainable Report) 
ประจำาปี 2560 ในเนื้อหาของรายงานไดค้ัดเลือกเนื้อหาตามหลักการกำาหนดเนื้อหา (Materi-
ality Assessment) ของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที ่4 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
พร้อมทัง้ไดเ้ปิดเผยรายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ยืนประจำาปี 2560 ในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที ่
www.cho.co.th 
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รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง 
 สรรหา และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2560 

 
 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 มีมติ
แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
การสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2 
ท่านจาก 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่ง โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการฯ ตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และตามกฎบัตรของคณะกรรมการฯ โดยมี นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล เป็นประธานคณะกรรมการฯ 
นายอาษา ประทีปเสน และนายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย เป็นกรรมการฯ 
ในปี 2560 คณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ท่านและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้มีการประชุมร่วมกัน 5 ครั้ง เพ่ือพิจารณา
การปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการฯ สรุปผลการดําเนินการในแต่ละด้านดังน้ี 
 
1. ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

1.1 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ว่าในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้าน
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และด้านความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเรื่อง การป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุน ทั้งน้ีคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือความย่ังยืนของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้กําหนดและประกาศใช้ในปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติแล้วอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลในทุก
ข้อกําหนด นอกจากน้ียังได้กําหนดแผนใหบ้ริษัทฯมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในปี 2561   

1.2 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดีเรื่องการ
ต่อต้านคอร์รัปช่ัน และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาประกาศเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับในปี 2560   
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2. ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ 
2.1    คณะกรรมการฯ ได้ประเมินการบริหารจัดการความเส่ียงหลักของบริษัทฯ ตามแนวของ COSO Enterprise 

Risk Management – Integrate Framework ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน
การเงิน ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
รวมถึงความเสี่ยงจากข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และได้ให้มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความ
เสี่ยงให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีหน้าที่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของทั้งองค์กร สรุปได้ว่าในปี 
2560 บริษัทฯได้ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯได้บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการ
ความเสี่ยงแต่ละด้าน 

2.2  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามแนวของ COSO 
Enterprise Risk Management – Aligning with Strategy and Performance เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ โดยรวมของบริษัทฯ 

                                                                                                                                                       
3. ด้านการสรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง 

3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท ฯ ประจําปี 2561 ได้พิจารณาให้บริษัทดําเนินการสรรหากรรมการบริษัทฯ 
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
เลือกต้ังเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และคํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกต้ังเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ จากบุคคลภายนอกตามที่
บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งเรื่องหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ัง
เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 และเสนอคําถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท http://cho-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html  ต้ังแต่ วันที่ 11 
ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ผลการพิจารณาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใด เสนอ
รายช่ือกรรมการบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ทั้งน้ีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับตําแหน่งแทนกรรมการบริษัท
ฯ ที่ครบวาระได้รับอนุมัติแต่งต้ังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2560 ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมติ
ของผู้ถือหุ้นดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2560 โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมดจํานวน 7 ท่านประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารอีก 1 ท่าน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยมีข้อมูลประวัติของแต่ละท่านปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ 

3.2  คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง โดย
คํานึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทํางานที่ดี มีภาวะผู้นํา และ
วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมท้ังมีจริยธรรม คุณธรรมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่าง
เพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อ การดําเนินกิจการของบริษัท ฯ นอกจากนี้ยังได้คํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาหรือเพ่ิม
การลงทุนในธุรกิจใหม่ รวมถึงพิจารณาจากความรู้ความสามารถและความชํานาญเฉพาะด้านที่จําเป็น



118

เพ่ือให้สามารถกําหนดกลยุทธ์นโยบาย และกํากับ ดูแลได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีกระบวนการสรรหาท่ี
โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น 

3.3  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่งงานของบริษัทฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเพ่ือการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในตําแหน่งงานท่ีเหมาะสมกับ
โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัท  

 
4. ด้านการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง 

4.1  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจําปี 2560 และการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจําปี 2561 โดยกําหนดให้กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ร่วมกันประเมินผล
รวมถึงกําหนดค่าตอบแทนทุกประเภท และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประจําปี 2560 รวมถึงพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารประจําปี 2561 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดปี 2560                                                                                                                    

 4.2  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจําปี 2561 และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้พิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2560 และได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมของ
กรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2561 ทั้งนี้หลังจากเสนอคณะกรรมบริษัทฯ เห็นชอบแล้ว จึงเสนอขออนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2561 เพ่ือให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาอนุมัติต่อไป  
โดยตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมติของกรรมการบริษัทฯ และมติของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง 

 4.3  คณะกรรมการฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 2560 สําหรับคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยประเมินใน 8 ด้านประกอบด้วย 
1. นโยบายโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ    
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   
3. การประชุมคณะกรรมการ                            
4. การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 
5. การดํารงความเป็นอิสระของกรรมการ 
6. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
7. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
8. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร                           

4.4  คณะกรรมการฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 2560 ของกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อนําไปประกอบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนปี 2561 โดยประเมิน
ใน 3 ด้านดังน้ี 



119
รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

1. การวัดผลความคืบหน้าของแผนงาน ใน 3 ด้านประกอบด้วย ด้านความสามารถในการสร้างความ
เจริญเติบโตของธุรกิจ ด้านนวัตกรรมการคิดค้นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านการพัฒนา
องค์กรและทรัพยากรบุคคล 

2. การวัดผลการปฏิบัติงานใน 10 ด้านประกอบด้วย 1) ความเป็นผู้นํา 2) การกําหนดกลยุทธ์ 3) 
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5) ความสัมพันธ์กับ
คณะกรรมการ 6) ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับ
บุคลากร 8) การสืบทอดตําแหน่ง 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10) คุณสมบัติส่วนตัว 

3. การวัดผลการพัฒนาตนเอง จุดแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ 
4.5  คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ

ชุดย่อยรวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกันเพียงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมการ
หรือผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางที่บริษัทฯกําหนด โดยมีกระบวนการที่
โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 
 
วันที่ 18 มกราคม 2561 
ในนามคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
 

 
 
(นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล) 
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้มีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 
การดําเนินงาน  คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยคํานึงถึงการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ  ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของ
รายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลการทํารายาการท่ีเกี่ยวโยงกัน
มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแผนกตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหาร ทําหน้าท่ีสอบทานการปฏิบัติงานในแผนกต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยปฏิบัติตามกรอบแนวทางการบริหารความ
เสียงท่ัวท้ังองค์กร อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของCOSO-ERM (The Committee Of Sponsoring Organizations Of  The 
Tread way Commission-Enterprise Risk Management) ซ่ึงสัมพันธ์กับการดําเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของ
บริษัท  

การบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO-ERM ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ซ่ึงครอบคลุมแนวทางการ
กําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

1)    สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญ ในการกําหนดกรอบบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยปัจจัยหลาย

ประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศ 
ระเบียบ เป็นต้น  สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการกําหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร 

2)    การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
องค์กรต้องพิจารณากําหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กร

ยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม 
3)    การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ท้ังในส่วนของปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากภายในและภายนอกองคก์ร เช่น 

นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ท้ังนี้เพื่อทํา
ความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 
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4)    การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการจําแนกและพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงที่มีอยู่ โดยการประเมินจาก

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ท้ังจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและ
ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 

5)    การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นการดําเนินการหลังจากที่องคก์รสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความสําคัญของความเสี่ยงแล้ว โดย

จะต้องนําความเส่ียงไปดําเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสียหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบให้อยู่ใน
ระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 

6)    กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
การกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ท่ีกระทําเพ่ือลดความเส่ียง และทําให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายใน
องค์กร  เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

7)    สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะนําไปพิจารณา

ดําเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และข้ันตอนการปฏิบัติท่ีองค์กรกําหนด 
8)    การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
องค์กรจะต้องมีการติดตามผล  เพ่ือให้ทราบถึงผลการดําเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้

อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 

  ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริหารได้ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยใช้  ”แบบประเมินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามแนวทางท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และลงความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน รวมถึงมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัท มีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  กฎระเบียบและนโยบายของบริษัทรวมถึงของหน่วยงานและองค์กรท่ีกํากับดูแลภายนอก 
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2560 มีการ
ความคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมแล้วตามระบบควบคุมภายใน 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งต้ังรองประธานบริหารความเส่ียงเพื่อมาดําเนินงานในด้านการบริหารความเสี่ยงใน

ภาพรวมท้ังองค์กรเพ่ือจัดการความเส่ียงท่ีมีอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ 
บริษัทได้มีการจัดทําการประเมินความเส่ียงด้วยตนเองเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรค ความไม่แน่นอนท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ท่ีอาจทําให้องค์การเสียโอกาสในเชิงธุรกิจความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุท้ังภายในและภายนอกองค์กร  โดยมีหลักการกําหนดว่าหากมีความเส่ียงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนิน
ธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกที่กําหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดําเนินการปลูกฝั่งให้การ
บริหารความเส่ียงเป็นวัฒนธรรมองค์กร  มีรองประธานบริหารความเสี่ยงทําหน้าท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท โดยนําเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงในทุกไตรมาสต่อ คณะกรรมการบริหารบริษัท คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ เพ่ือให้
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มีการจัดการความเสี่ยงและติดตามอย่างใกล้ชิด และม่ันใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  รวมท้ังบริษัทฯ สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้     ซ่ึงสรุปรายละเอียดของปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไว้ในหัวข้อ 
3 ปัจจัยความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว 

นอกจากนี้บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานพร้อมกับประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่  เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการงานด้านต่างๆ ภายในบริษัท  ท้ังนี้ได้
มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในแต่ละแผนกดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามกําหนด
ไว้รวมท้ังให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือให้ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
การตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ  รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบใน โดยได้กําหนดให้มีการปรับปรุงกฎ
บัตรการปฏิบัตงิานตรวจสอบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ทําหน้าท่ีตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแผนงานการตรวจสอบประจําปี ซ่ึงได้
พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Based Audit Approach) โดยผ่านการอนุมัติสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมท้ังการให้คําปรึกษาแนะนําในด้านต่างๆเพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯจะบรรลุผลสําเร็จตามกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ อีกท้ังยังทําการติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้เกิดความม่ันใจในระบบท่ีวางไว้ได้ดําเนินการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ   

ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทําแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงาน รวมท้ังได้ทําการสอบทานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ม่ันใจว่า บริษัท
ฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 

นอกจากน้ีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือสนับสนุน
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบทุกหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการบริษัทให้มี
ประสิทธิผล โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง และยังมีบทบาทในการให้คําปรึกษาแนะนํา
ในด้านต่างๆ ในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร และในด้านการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัทฯ   

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ (Standard for the Professional 
Practice of Internal Auditing), COSO 2013 และระบบ ISO 9001: 2008 เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นอิสระ เท่ียงธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้ความสําคัญต่อการพัฒนาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ตาม
แผนการฝึกอบรมแบบรายบุคคล (Individual Coaching Plan ) รวมถงึการพัฒนาสอบวุฒิบัตรต่างๆ  

 
 

 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2555  เม่ือวันท่ี 
14 พฤศจิกายน 2555 โดยมีนางอัปสร สุริยา เป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ลงความเห็นว่า ผู้
ดํารงตําแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ดังกล่าว เพื่อทําหน้าท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทุกด้านตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทํา 
Audit Plan จัดทํารายงานการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจัดเก็บตามระบบ สอบทานความเพียงพอ ครบถ้วน
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  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

ของหลักฐานท่ีอ้างอิงในรายงาน เสนอหรือช่วยเสนอวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมเพื่อลดความเสี่ยงในรายการท่ีตรวจพบ จัดทํากระดาษทํา
การเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของ
บริษัท 

 ท้ังนี้การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายและประเมินผลงานของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในเป็นอํานาจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
2) หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนายณัฐพร  เมืองจันทรา ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมาย เป็นหัวหน้างานกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบได้ลงความเห็นว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน มีวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ พระราชบัญญัติ  ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานกํากับท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น หลักการกํากับดูแลกิจการ  ( CG ) ท่ีออกใช้บังคับบริษัท
มหาชนและเอกชนในเครือ  ตลอดจนกฎหมายพระราชบัญญัติ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจปกติ จัดทําและตรวจสอบสัญญาต่างๆ
ของบริษัทและบริษัทในเครือ ดําเนินการติดตามทวงหนี้ ดําเนินการด้านคดีความทั้งทางแพ่งและอาญา บังคับคดี  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริษัทและบริษัทในเครือ จัดทําเอกสารและจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบและข้อบังคับ มติต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้อง  ติดต่อประสานงานด้านธุรกรรม นิติกรรมและสัญญา ทางทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้คําปรึกษาคดีความ
แพ่งและคดีอาญา  
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ปัจจัยความเสี่ยง
 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเส่ียง
จากการดำาเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน และ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท โดยถือว่าการ
บริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำาคัญในการบริหารกิจการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นส่วนที่เสริม
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำาคัญของการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) บริษัทจึงได้จัดให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีระบบ มีการเฝ้าระวัง และการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อ
ลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทน เพื่อพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมในระดับนโยบาย 
และฝ่ายบริหารทำาหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
โดยรวม ในขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำาวัน แทนคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ในการ
ติดตาม ประเมินผล และจัดทำารายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
รายงานคณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ ยังกำาหนดให้จัดทำา
แผนบริหารความเสี่ยงประจำาไตรมาส และจัดทำาคู่มือการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน และมีการติดตาม ประเมิน
ผล ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายใน
และ ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งมีการจัดทำาแผน
สำารองฉุกเฉินสำาหรับใช้ปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ 
เพื่อให้สามารถเข้าดำาเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทีและประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา โดยปัจจัยความเสี่ยงที่อาจทำาให้เกิด
ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ
ของ บริษัท มีดังนี้ 

 
1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจโครงการใหม่ภายใต้สัญญากับหน่วย
งานภาครัฐและนโยบายของรัฐบาล
 โครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ 
(E-ticket) จำานวน 2,600 คัน
บริษัทชนะการประมูลโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) โดยดำาเนินธุรกิจภายใต้สัญญาติดตั้งระบบ
บัตรโดยสารให้กับ บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จำากัด (ข
สมก.) มูลค่า 1,665 ล้านบาท โดยบริษัทต้องติดตั้งและส่งมอบ 100 คัน
แรกภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ติดตั้งและส่งมอบ 700 คัน รอบที่
สองภายในวันที่  12 ธันวาคม 2560  และ 1,800 คัน รอบที่สามภายใน
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 บริษัทอาจมีปัญหาด้านระบบสัญญาณการ
รายงานของข้อมูลกับระบบไฟฟ้าของตัวรถโดยสาร ความเสถียรของ
ระบบสื่อสารที่ต้องใช้ส่งข้อมูลในการประมวลผลรวมถึงการทดสอบและ
วิธีการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับที่มีเงื่อนไขความประสงค์

อื่นๆ ให้บริษัทปฎิบัติที่นอกเหนือจากสัญญาหรือข้อตกลง 
 การบริหารความเสี่ยง  บริษัทได้สร้างระบบการบริหารงาน
ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐผู้เป็นเจ้าของโครงการทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการ มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกันรวม ทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
อย่างใกล้ชิดสม่ำาเสมอ โดยบริษัทจะทบทวนกลยุทธ์และแผนงานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล และได้รับประโยชน์ร่วมกัน
ในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม

1.2 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้
 บริษัทดำาเนินธุรกิจออกแบบ สร้างสรรค์ผลิตและบริการให้
ทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยรายได้หลักของบริษัทมาจาก
สินค้ามาตรฐาน สินค้าออกแบบพิเศษ และงานบริหารโครงการ ซึ่งอาจ
จะถูกกระทบโดยปัจจัยภายในและภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การอนุมัติแบบเพื่อการสั่งผลิตล่าช้า คู่ค้าส่งมอบวัตถุดิบเพื่อ
นำามาผลิตล่าช้าการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย ทำาให้มีการดำาเนิน
การเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการส่งมอบไม่ทันตามกำาหนด และ
ไม่สามารถรับรู้รายได้ตามแผน ในปี 2560 บริษัทจะมีรายได้จากการ
พัฒนาศูนย์ซ่อมเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นรายได้ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีการแข่งขันจากคู่แข่งอู่ขนาดเล็ก รวมทั้ง
ระยะเวลาในการส่งมอบงานซึ่งใช้เวลาในการผลิตมากกว่าคู่แข่ง ซึ่ง
หลายปัจจัยเป็นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด ดังนั้นหากราย
ได้ของบริษัทแตกต่างจากการคาดการณ์ในแผนกลยุทธ์อาจส่งผลต่อ
การบริหารสภาพคล่องและความสามารถในการชำาระเงินตามข้อผูก
พันธ์ที่มี เช่น ดอกเบี้ยจ่าย การชำาระคืนเงินกู้ที่ถึงกำาหนด ค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนินตามสัญญา  รวมถึงโอกาสของงานใหม่ๆ ที่เป็นความถนัด
ของบริษัทแต่ไม่สามารถดำาเนินการรับงานได้ เป็นต้น 
การบริหารความเสี่ยง  บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการทุกแผนก
ที่เก่ียวข้องติดตามผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อปัจจัยเบ้ืองต้นอย่างใกล้
ชิด และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถ
จำากัดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง เช่น ต้นทุนการผลิต 
การกระจายขบวนการผลิตเพื่อให้ผู้รับเหมาช่วงมาดำาเนินการแทน การ
หาแหล่งวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศหลายๆ ร้านค้า  การติดตามงาน
บริการซ่อมบำารุงกับลูกค้าท่ีซื้อรถใหม่เข้าโปรแกรมการบำารุงรักษารถ
เชิงป้องกันในศูนย์ซ่อมทั้ง 8 แห่งและศูนย์สิบล้อ 24 เป็นต้น รวมทั้งการ
เน้นงานตามสัญญาระยะยาว เพื่อเพิ่มรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
และเพิ่มความแน่นอนของรายได้ 

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมในวงจำากัด
บริษัทดำาเนินธุรกิจออกแบบ สร้างสรรค์ผลิตสินค้า ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นหลัก โดยมีรายได้
รวมจากการขายสินค้าในปี 2560 แบ่งออกเป็นรถมาตรฐาน คิดเป็น
ร้อยละ 35.89 รถออกแบบพิเศษ ร้อยละ 51.27 บริหารโครงการ ร้อย
ละ 12.29 และรายได้อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของรายได้รวมในปี 
2560 โดยรถออกแบบพิเศษมีกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมการบิน และ
หน่วยงานราชการในประเทศ 



125
รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย

รายได้รวมจากสินค้ามาตรฐาน 572,796,632.52 บาท  
    คิดเป็น 35.89%
รายได้รวมจากสินค้าออกแบบพิเศษ 818,143,471.48 บาท  
    คิดเป็น 51.27%
ขายอะไหล่และซ่อมบริการ  194,964,372 บาท   
    คิดเป็น 12.22%
รายได้อื่น    9,912,022  บาท              
    คิดเป็น  0.62%
 การบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการมอบหมายฝ่ายปฏิบัติการ
ทางด้านการตลาด ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการต่างๆ รวมถึงงานซ่อม
บำารุงของศูนย์ซ่อม ที่จะเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ในปี 2561 ซึ่งผลการ
ดำาเนินงานในปี 2560 มีรายได้ 656.53  ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 61  เห็นได้ว่าลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการให้บริการที่เพิ่ม
จำานวนรถเข้ารับบริการเพิ่มขึ้น คาดว่าในปี 2561 จะยังคงรักษากลุ่ม
ลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนส่งในภาคตะวันออกให้เพิ่ม
ขึ้น

2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
2.1 ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานไม่ทันตามกำาหนด
ในการผลิตและติดตั้งตามสัญญาต่างๆ ที่เป็นงานประมูลส่วนใหญ่ 
เช่น สัญญาปรับปรุงรถโดยสาร 57 คัน งานโครงการเช่าบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) ของ ขสมก. งานรถบรรทุก
แบบต่างๆ ของราชการ รถบรรทุกเครื่องจักรหนัก โดยสัญญาจะมีการ
ระบุกำาหนดเวลาส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า รวมทั้งค่าปรับในกรณี
ที่บริษัทและกลุ่มร่วมทำางานไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำาหนด
เวลา ค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าอาจมีมูลค่าที่แตกต่างกันในแต่ละ
สัญญา และส่งผลให้ต้นทุนสำาหรับโครงการนั้นๆ เพิ่มสูงขึ้นจนบริษัทมี
กำาไรลดลง นอกจากนี้ การล่าช้าของโครงการยังอาจส่งผลให้บริษัทขาด
สภาพคล่อง เสียชื่อเสียงและไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายอื่นๆ 
และทำาให้เสียโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้
การบริหารความเสี่ยง  บริษัทให้ความสำาคัญในการติดตาม ตรวจสอบ
และควบคุมการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิดในทุกข้ันตอนของการทำางาน 
เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การสั่งชิ้นส่วนจากในประเทศและต่างประเทศ 
การควบคุมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการทดสอบใช้งานจริง
ในสถานการณ์ต่างๆ ตามข้อกำาหนดของลูกค้า ซึ่งจะทำาให้ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถรับทราบความคืบหน้าของงานแต่ละโครงการ ตลอด
จนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทำาให้การจัดการ

โครงการต่างๆ อยู่ในภาวะที่ยอมรับในความเสี่ยงแต่ละช่วงเวลานั้นได้ 
อีกทั้งได้มีการคำานวณค่าปรับบางส่วนเป็นต้นทุนในการเสนอราคา

2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ
ในการผลิตและการให้บริการหลังการขาย จำาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่
มีความรู้ ทักษะ ความชำานาญ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยลดการสูญ
เสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขบวนการผลิต การควบคุมต้นทุนตามแผน 
อีกทั้งการให้บริการหลังการขายโดยบุคลากรหรือช่างผู้มีความชำานาญ 
จะช่วยทำาให้พบปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดในระยะเวลาอันสั้น 
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงให้
ความสำาคัญในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อการผลิตและการให้
บริการที่มีประสิทธิภาพเสมอมา แต่เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรที่มีทักษะ
และความชำานาญต่างๆ เช่น ช่างเครื่องยนต์ ช่างแอร์รถยนต์ ช่างไฟ
ฟ้ารถยนต์ ช่างปรับแต่งก๊าซ NGV ต่างเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนบุคลากรได้ หากไม่สามารถหาบุคลากร
ทดแทนได้ทันท่วงที 
 การบริหารความเสี่ยง  เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะขาดแคลน
แรงงานดังกล่าวในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างฐานเงินเดือนให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการให้สวัสดิการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น เบี้ย
ขยัน ค่าอาหารกลางวัน ค่าบำารุงรักษารถสำาหรับฝ่ายที่ต้องนำารถส่วนตัว
ออกไปปฏิบัติงานของบริษัท และมีสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นก
องทุนออมทรัพย์พนักงาน โดยบริษัทจะสมทบ 1 เท่าสำาหรับเงินออม
ของพนักงานที่แบ่งจ่ายไว้ในสหกรณ์เพ่ิมเติมจากสวัสดิการปกติท่ัวไป 
มีการจัดให้ความรู้เสริมสร้างทักษะในโครงการโรงเรียนช่าง ช ทวี จบ
หลักสูตรแล้วมีเงินเดือนเทียบเท่าระดับปริญญาตรีเราเรียกว่า “ปริญญา
ตรีคนพันธุ์ ช” สร้างเสริมให้พนักงานทำางานอย่างมีความสุข

3 ความเสี่ยงด้านการเงิน  
3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ
 สินค้าที่บริษัทจำาหน่ายให้ลูกค้าส่วนใหญ่มีส่วนประกอบที่
สำาคัญนำาเข้าจากต่างประเทศ การเสนอราคาและการชำาระเงินซื้อสินค้า
ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินยูโร  ดอลลาร์สหรัฐ เป็นหลัก ในขณะที่การผลิตและ
จำาหน่ายสินค้าร้อยละ 53.9  ไปยังต่างประเทศ และสินค้ามาตรฐาน
ร้อยละ 16.1 เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเมื่อตกลงราคาขายและค่าบริการ
กับลูกค้าแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเกิดเหตุค่าเงินยูโร หรือ
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น บริษัทไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้อง
กับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้ทันที ดังนั้น บริษัทอาจได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุน สินค้า
และกำาไรขั้นต้นของบริษัทได้ 
 การบริหารความเสี่ยง  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายใน
การลดความเสี่ยงโดยการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้า (Forward Contract) ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของผู้บริหารและเป็น
ไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้
บริษัท ได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้
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ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนในการ
กำาหนดราคาขายสินค้าให้สะท้อนกับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลา 
และมีการลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการวางแผนการส่ัง
ซื้อและส่งมอบให้เหมาะสม รวมถึงการกำาหนดราคาขายให้ครอบคลุม
ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในระดับหนึ่ง ทำาให้
บริษัทได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวในวงจำากัด ทั้งนี้บริษัท
และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการเก็งกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  

3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 เนื่องจากบริษัทยังมีภาระหน้ีสินท่ีต้องชำาระดอกเบี้ยให้กับผู้
ให้กู้ รวมทั้งบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคตอีกหลายโครงการ จึงอาจ
มีความจำาเป็นที่จะต้องใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจำานวนมาก ดังนั้นดอกเบี้ย
จ่าย จึงอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัท การเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับสูงขึ้น อาจส่งผลต่อการดำาเนินงานของบริษัท 
เนื่องจากต้นทุนดอกเบี้ยของสินเชื่อบางส่วนเป็นอัตราลอยตัว ทำาให้
บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียในกรณีท่ีอัตราดอกเบี้ยมีความ
ผันผวนหรือปรับตัวสูงขึ้น 
 การบริหารความเสี่ยง  บริษัทจะจัดโครงสร้างของเงินกู้ยืม
โดยการแบ่งสัดส่วนออกเป็นเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว และเงินกู้อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ รวมถึงแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน หรือออกหุ้นกู้ให้
เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและแผนการใช้เงินของบริษัทโดยคำานึง
ถึงอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

3.3 ความเสี่ยงจากการรับชำาระเงินลูกหนี้ล่าช้า
 บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าตามคำาสั่งซื้อของลูกค้า (Made to 
Order) และงานบริหารโครงการที่มีสัญญาควบคุม ซึ่งมีการกำาหนดส่ง
มอบสินค้าและรับชำาระเงินตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญา หรือเป็นผู้ให้
บริการรับบริหารโครงการซึ่งเป็นงานท่ีต้องให้บริการก่อนการเรียกเก็บ
เงินตามเงื่อนไขที่ตกลง ทำาให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าบางราย
อาจชำาระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการล่าช้า หรืออาจมีปัญหาในการชำาระ
เงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทเนื่องจาก
บริษัทมีค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งเป็นรายจ่ายประจำาทุกเดือน ในปี 2560 บริษัท
มียอดลูกหนี้ Over Due จำานวน 13 ราย คิดเป็นมูลค่า 135.79  ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้ทั้งปี 
 
 การบริหารความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักดีถึง
ความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงกำาหนดนโยบายประเมินศักยภาพของ
ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างก่อนพิจารณารับคำาสั่งซื้อหรือตกลงให้บริการ ลูกค้า
เอกชนและลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ มีการกำาหนดให้ลูกค้าชำาระ
เงินมัดจำาล่วงหน้าก่อนส่วนใหญ่ในอัตราร้อยละ 15 ถึง ร้อยละ 30 ของ
มูลค่าสั่งซื้อตามสัญญา ในกรณีสัญญาจ้างผลิตสินค้า และมีการกำาหนด
ให้เจ้าของโครงการชำาระค่าบริการเป็นรายเดือนหรือเป็นรายงวดตาม
ความคืบหน้าของงานบริการที่เหมาะสม และมอบหมายให้ฝ่ายการเงิน
เป็นผู้รับผิดชอบสรุปรายงานการรับชำาระเงินของลูกค้า หากมีลูกค้า
รายใดเกินกำาหนดชำาระเงินจะต้องทำาการติดตามเรียกชำาระเงินหากไม่
ชำาระตามกำาหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเรียกเก็บดอกเบี้ยใน

การชำาระล่าช้า โดยแจ้งไว้ในสัญญาซื้อขายหรือใบเสนอราคา  และแจ้ง
ให้ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงทราบโดยทันทีและให้
รายงานข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทุกเดือน โดยมีฝ่าย
ที่รับผิดชอบดำาเนินการติดตาม  และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ทาง
บริษัทมั่นใจว่าจะขจัดความเสี่ยงจากการชำาระหนี้ล่าช้าจากลูกค้าลงได้ 

4 ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย 
ประเด็นทางกฎหมาย 
4.1 คดีความที่ทางบริษัทได้ฟ้องร้อง และ/หรือถูกฟ้องร้อง ดำาเนินคดี
ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้ 
  (1) คดีแพ่งหมายเลขดำาที่ พ.262/2553 ฟ้องตามตั๋วเงินค่าจ้าง
ดัดแปลงรถ M1 เป็นรถตู้พยาบาลระหว่าง บริษัทเป็นโจทก์ฟ้อง นาย
ภิญโญ คชนันท์ (จำาเลย) ซึ่งศาลได้พิพากษาวงเงินมูลหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความจำานวน 300,000 บาท และได้ตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับคดี เพื่อยึดทรัพย์ลูกหนี้มาชำาระหนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบ
ทรัพย์ของจำาเลย 
     คดีลูกหนี้ทางการค้าของบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำากัด โดยลูก
หนี้ เป็นหนี้ค่าสั่งซื้อตู้บรรทุกห้องเย็นพร้อมติดตั้ง ได้ดำาเนินการฟ้อง
ร้องดำาเนินคดีและศาลได้พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
แล้วให้จำาเลยชำาระเงินให้โจทก์จำานวน 850,000 บาท ขณะนี้จำาเลยหรือ
ลูกหนี้ผิดนัดตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ฝ่ายกฎหมาย
จึงได้ดำาเนินการย่ืนคำาร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำาส่ังตั้งเจ้าพนักงานบังคับ
คดี เพื่อดำาเนินการยึดทรัพย์ลูกหนี้ต่อไป
  (2) คดีพิพาทศาลปกครองกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ใน
งานโครงการประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เช้ือเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ(NGV) จำานวน 489 คัน ในการยื่นประมูลงานโครงการดัง
กล่าวโดยกิจการร่วมค้ากับบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำากัด ภาย
ใต้ชื่อกิจการร่วมค้า เจวีซีซี ซึ่งได้รับการคัดเลือก และประกาศให้เป็นผู้
ชนะการประมูลแล้วในราคาที่เสนอขาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,735.55 
ล้านบาท และจ้างซ่อมแซมบำารุงรักษารถโดยสารดังกล่าว ในราคาที่
กิจการร่วมค้าเสนอ เป็นเงิน 2,446.35 ล้านบาท 
ขณะนี้กิจการร่วมค้าโดย CHO ได้มอบหมายให้บริษัท เบเคอร์ แอนด์ 
แม็คเค็นซี่ จำากัด ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งมีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญด้านคดีศาลปกครองดังกล่าว ดำาเนินการยื่นฟ้ององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อศาลปกครองกลางแล้วในวัน
ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลปกครองกลางได้พิจารณาพร้อมกับมีคำาสั่ง
รับคำาฟ้องแล้วในวันที่ 17 มีนาคม 2559  โดยทางหน่วยงานผู้ถูกฟ้อง
คดียื่นคำาให้การมายังศาลปกครองกลาง และกิจการร่วมค้าเจวีซีซี  โดย
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด ที่ปรึกษากฎหมายได้ยื่นเอกสาร
และทำาให้การครบถ้วนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีผ่าน
พยานเอกสารที่คู่ความทั้งสองฝ่ายเสนอต่อศาลปกครอง โดยระหว่างนี้
ฝ่ายกฎหมายจะได้ประสานกับที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายในการติดตาม
คดีต่อไป ทั้งนี้ในการติดตามความคืบหน้าคดีนั้นเห็นควรกระทำาการ
ดว้ยความระมัดระวังและรอบครอบอยา่งสูง ดว้ยเป็นเรื่องระเอียดอ่อน
เกรงวา่จะสง่ผลกระทบทัง้ดา้นบวกและลบตอ่คดีได้
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รายการระหวางกัน 

 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซ่ึงรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการทํารายการกับกรรมการท่ีเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 
ซ่ึงรายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบและงบระหว่างกาลที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
การทํารายการดังกล่าวว่า เป็นรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือมีความสมเหตุสมผล มีการกําหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ 
length) เช่นเดียวกับการกําหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
 

1 รายการระหวางกัน 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สําหรับงวดบัญชีปี 2559-2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 ดังนี้ 
ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่า (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60   

1. บจก. ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 
- คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย    
 (ผู้ถือหุ้นใหญ่/กรรมการ) ถือหุ้น 
97.385% และเป็นกรรมการของ
บริษัทดังกล่าว 
 
 
 
 
 

 บ ริษั ทฯ  จํ าหน่ ายสินค้ า  และ
บริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก 
รถพ่วง-กึ่งพ่วง 
 

0.00 273.63 - บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าและอะไหล่ และให้บริการงาน
ซ่อมและบริการงานอ่ืนตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมี
เงื่อนไขการค้าท่ัวไปไม่ต่างจากที่ทํากับบุคคลอ่ืน 
 

- มีความเหมาะสมตามราคาตลาด
และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
ธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ 
length) ราคาซ้ือขายใกล้เคียงกับ
ราคาที่ซ้ือขายกับบุคคลอ่ืน 

 บ ริ ษั ท ฯ  แ บ่ ง พื้ น ท่ี อ า ค า ร
สํานักงานให้ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี 
(1993) เช่าเป็นท่ีตั้งสํานักงาน 

0.36 0.36 - บริษัทฯ แบ่งพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานใหญ่ให้ บจก.
ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เช่าเป็นท่ีตั้งสํานักงาน ใน
อัตราค่าเช่า 30,000 บาท/เดือน ลักษณะสัญญาเช่าปี
ต่อปี โดยคิดค่าเช่าตามอัตราตลาด 

- มีการคิดค่าเช่าตามอัตราตลาดท่ีมี
ค วาม เหม าะสม  และ เป็ น ไป
ตามปกติธุรกิจการค้า  



ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่า (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60   
 
 
 
 
 
1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993)   

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านกฎหมาย 
 บริษัทฯ มีขาย อ่ืนๆ 

0.48 
0.02 

0.96 
0.01 

- บริการด้านกฎหมายและคําปรึกษาด้านคดีความ 
- เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

- มีความเหมาะสมและและเป็นไป
ตามนโยบายบริษัทฯ 

 ค่าธรรมเนียมใช้หลักทรัพย์ของ 
บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ค้ํา
ประกันวงเงินของบริษัทฯ 

 
 

 

0.60 
 
 
 
 

0.60 - บริษัทฯ ได้รับวงเงินกู้จากธนาคาร โดยใช้หลักทรัพย์
ของ บจก. ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ค้ําประกัน จาก
เดิมไม่คิดมูลค่า และเพ่ือให้มีความชัดเจน  จึงคิด
ค่าธรรมเนียมในอัตราเท่ากับ บริษัทอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจ
ให้ยืมหลักทรัพย์ค้ําประกัน 

 
 

- เป็นการใช้หลักทรัพย์ของบริษัทท่ี
เกี่ยวข้องค้ําประกันตามวงเงินท่ี
ได้รับจากธนาคาร เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทตามความ
จําเป็น  และค่าธรรมเนียมเป็น
อัตรา เท่ ากั บบ ริษั ทฯ  ใช้ ของ
ส ถ า บั น ก า ร เงิ น อ่ื น  ถื อ ว่ า
เหมาะสม  ค่ า ข น ส่ ง แ ล ะค่ า ง าน บ ริ ก า ร

โครงการเช่าระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-
Ticket) 

0.00 1.45 - บริษัทฯ ได้ ใช้บริการงานขนส่งและงานบริการ
โครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
อุปกรณ์ (E-Ticket) โดยมีการเปรียบเทียบราคากับ
ผู้ขายรายอ่ืน ราคาและเงื่อนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ใน
เกณฑ์ราคาตลาด 

 ค่าเช่าพ้ืนท่ี  และสร้างโรงจอดรถ
KKU Smart Transit วิ่ ง ภ าย ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

0.36 
 
 

0.36 
 
 

- ใช้เป็นสถานที่จอดรถโครงการ KKU Smart Transit 
วิ่งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
 

- มีการคิ ดค่ าบริการใน อัตรา ท่ี
เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบ
กั บ อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร จ า ก
บุคคลภายนอกท่ัวไป 
 

 บ ริษั ท ฯ  มี ยอดลู กหนี้ ก ารค้ า
เนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ 
วันสิ้นงวดบัญชี  

 
 

0.00 
 
 
 
 

73.09 
 
 
 
 

- บริษัทฯ มียอดลูกหนี้จากการจําหน่ายสินค้าและ
อะไหล่และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติและ
ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บระหว่างกัน 

- เป็ น ไปตามธุ รกิ จการค้ าปก ติ 
ราคาซ้ือขายตามราคาตลาด 
และเงื่อนไขใกล้เคียงกับท่ีได้รับ
จากบุคคลอ่ืน 
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่า (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60   
 
 
 
 
 
1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993)   

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านกฎหมาย 
 บริษัทฯ มีขาย อ่ืนๆ 

0.48 
0.02 

0.96 
0.01 

- บริการด้านกฎหมายและคําปรึกษาด้านคดีความ 
- เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

- มีความเหมาะสมและและเป็นไป
ตามนโยบายบริษัทฯ 

 ค่าธรรมเนียมใช้หลักทรัพย์ของ 
บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ค้ํา
ประกันวงเงินของบริษัทฯ 

 
 

 

0.60 
 
 
 
 

0.60 - บริษัทฯ ได้รับวงเงินกู้จากธนาคาร โดยใช้หลักทรัพย์
ของ บจก. ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ค้ําประกัน จาก
เดิมไม่คิดมูลค่า และเพ่ือให้มีความชัดเจน  จึงคิด
ค่าธรรมเนียมในอัตราเท่ากับ บริษัทอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจ
ให้ยืมหลักทรัพย์ค้ําประกัน 

 
 

- เป็นการใช้หลักทรัพย์ของบริษัทท่ี
เก่ียวข้องค้ําประกันตามวงเงินท่ี
ได้รับจากธนาคาร เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทตามความ
จําเป็น  และค่าธรรมเนียมเป็น
อัตรา เท่ ากั บบริษั ทฯ  ใช้ ของ
ส ถ า บั น ก า ร เงิ น อ่ื น  ถื อ ว่ า
เหมาะสม  ค่ า ข น ส่ ง แ ล ะค่ า ง าน บ ริ ก า ร

โครงการเช่าระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-
Ticket) 

0.00 1.45 - บริษัทฯ ได้ ใช้บริการงานขนส่งและงานบริการ
โครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
อุปกรณ์ (E-Ticket) โดยมีการเปรียบเทียบราคากับ
ผู้ขายรายอ่ืน ราคาและเงื่อนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ใน
เกณฑ์ราคาตลาด 

 ค่าเช่าพ้ืนท่ี  และสร้างโรงจอดรถ
KKU Smart Transit วิ่ ง ภ าย ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

0.36 
 
 

0.36 
 
 

- ใช้เป็นสถานที่จอดรถโครงการ KKU Smart Transit 
วิ่งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
 

- มีการคิ ดค่ าบริการในอัตรา ท่ี
เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบ
กั บ อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร จ า ก
บุคคลภายนอกท่ัวไป 
 

 บ ริษั ท ฯ  มี ยอดลู กหนี้ ก ารค้ า
เนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ 
วันสิ้นงวดบัญชี  

 
 

0.00 
 
 
 
 

73.09 
 
 
 
 

- บริษัทฯ มียอดลูกหนี้จากการจําหน่ายสินค้าและ
อะไหล่และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติและ
ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บระหว่างกัน 

- เป็ น ไปตามธุ รกิ จการค้ าปก ติ 
ราคาซ้ือขายตามราคาตลาด 
และเงื่อนไขใกล้เคียงกับท่ีได้รับ
จากบุคคลอ่ืน 

 

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่า (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60   
 
1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993)   

(ต่อ) 
 

 บ ริ ษั ท ฯ มี ย อ ด ลู ก ห นี้ อ่ื น
เนื่ อ ง ม า จ า ก ก า ร เรี ย ก เก็ บ
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

0.00 0.02 

 บ ริษั ท ฯ  มี ยอด เจ้ าหนี้ อ่ื น อั น
เนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ 
วันสิ้นงวดบัญชี 

0.00 1.87 - บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลา
เครดิตการค้าปกติ 
 

- เงื่อนไขใกล้เคียงกับท่ีได้รับจาก
บุคคลอ่ืนและไม่มีรายการในปี 
2555 

 
 
 
 
 
 
 
2. บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส 
- คุณอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
(กรรมการ) ถือหุ้น 0.50% และ
เป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ จําหน่ายสินค้า และบริการ
งานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่ง
พ่วง 

 
 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้ารวม

เงินมัดจําล่วงหน้า อันเนื่องมาจาก
รายการดังกล่าว ณ  วันสิ้นงวด
บัญชี 
 

0.046 
 
 

0.00 

0.41 
 
 

0.26 

- บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าและอะไหล่ตามธุรกิจการค้า
ปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอ่ืน 
ราคาและเงื่อนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคา
ตลาด 

- บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกติ 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุรกิจการค้าปกต ิราคาซ้ือขาย
ใกล้เคียงกับราคาที่ซ้ือขายกับ
บุคคลอ่ืน และเงื่อนไขใกล้เคียงกับ
ท่ีให้แก่บุคคลอ่ืน 

 บริษัทฯ มีการซ้ือสินค้า วัตถุดิบ
และอุปกรณ์ต่างๆ 
 
 บริษัทฯ มีจ้างบํารุงรักษาโครงการ 

KKU Smart Transit 
 

 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้การค้าอัน
เนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ 
วันสิ้นงวดบัญชี 

 

1.85 

 
3.19 

 
0.05 

1.81 
 
 

3.65 
 
 

0.72 

- บริษัทฯ ซ้ือหัวรถ อะไหล่และอุปกรณ์  ในราคาซ้ือ
ขายท่ีตกลงร่วมกัน โดยราคาสินค้าอยู่ในราคาท่ี
ใกล้เคียงกับราคาตลาด 

- บริษัทฯ จ้างงานซ่อมบํารุงรถ KKU Smart Transit 
ในราคามาตรฐานศูนย์ซ่อม 
 

- บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลา
เครดิตการค้าปกติ 

 
 

- มีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจ
การค้าปกติ ราคาซ้ือขายใกล้เคียง
กับราคาท่ี ซ้ือขายกับบุคคลอ่ืน 
และเงื่อนไขใกล้เคียงกับท่ีได้รับ
จากบุคคลอื่น 



ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่า (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60   
 
 
 
 
 
 
 
2. บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส 
               (ต่อ) 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านงานบริหาร 
โป รแกรมทางบัญ ชี  และจ่ าย
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้ล่วงหน้า 
 
 
 
 

 
 
 

1.94 
 
 

 
 

3.21 - บจก. วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส ไม่มีโปรแกรมบัญชี 
จึงมีการว่าจ้างบริษัทฯ ให้บริการงานด้านโปรแกรม
บัญชีและอ่ืนๆ โดยกําหนดอัตราค่าบริการ 80,000 
บาท/เดือน ในโครงการ OPV ซ่ึงมีการเก็บข้อมูลสถิติ
การใช้งานเพ่ือประเมินความถี่ของการใช้งานและ
นํามาคํานวณในการกําหนดอัตราค่าบริการ โดยมีการ
เปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการกรณีใช้บริการจาก
บุคคลภายนอกท่ัวไป ซ่ึงปัจจุบันได้จบโครงการแล้วใน
เดือน กรกฎาคม 2556 
 
 

 

- มีการคิ ดค่ าบริการใน อัตรา ท่ี
เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบ
กั บ อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร จ า ก
บุคคลภายนอกท่ัวไป 

 บริษัทฯ มีขายอื่นๆ  0.00 0.03 - เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุรกิจการค้าปกติ ราคาซ้ือขาย
ใกล้ เคียงกับราคาท่ี ซ้ือขายกับ
บุคคลอื่น และเงื่อนไขใกล้เคียง
กับท่ีให้แก่บุคคลอื่น  
 
 

 
3. บจก.รวมทวีขอนแก่น 
- คุณศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 
(กรรมการ) ถือหุ้น 19.16% 
และเป็นกรรมการของบริษัท
ดังกล่าว  
 

 บ ริษั ทฯ  จํ าหน่ ายสินค้ า  และ
บริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก 
รถพ่วง-กึ่งพ่วง 
 
 
 

0.03 
 
 

 

0.04 
 
 

 

- บริษัทฯ จําหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตาม
ธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับ
ผู้ขายรายอ่ืน ราคาและเง่ือนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ใน
เกณฑ์ราคาตลาด 

 
 

- มีความเหมาะสมตามราคาตลาด
และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ 
ราคาซ้ือขายใกล้เคียงกับราคาท่ีซ้ือ
ขายกับบุคคลอ่ืน 

 
 

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่า (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60   
 
 
 
 
3. บจก.รวมทวีขอนแก่น 

(ต่อ) 
 

 บ ริษั ท ฯ  มี ยอดลู กหนี้ ก ารค้ า
เนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ 
วันสิ้นงวดบัญชี 

0.028 0.005 - บริษัทฯ มียอดลูกหนี้จากการจําหน่ายสินค้าและ
อะไหล่และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติ 

- เป็ น ไปตามธุ รกิ จการค้ าปก ติ 
ราคาซ้ือขายตามราคาตลาด 
และเงื่อนไขใกล้เคียงกับท่ีได้รับ
จากบุคคลอ่ืน 

 บริษัทฯ  มีการซ้ือ วัตถุดิบและ
อะไหล่ 

10.27 97.38 - บริษัทฯ ซ้ือวัตถุดิบและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ - มีความเหมาะสมและมีเงื่อนไข 

 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้การค้าอัน
เนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ 
วันสิ้นงวดบัญชี 

2.50 
 
 
 
 

35.35 -  โดยมีเงื่อนไขการค้าตามธุรกิจการค้าปกติของ บจก.
รวมทวีขอนแก่น ซ่ึงอยู่ในราคาท่ีใกล้เคียงกับราคา
ตลาด และได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลา
เครดิตการค้าปกติ 

- เป็ น ไปตามธุ รกิ จการค้ าปก ติ 
ราคาซ้ือขายตามราคาตลาด และ
เงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจาก
บุคคลอื่น 

4. หจก. ตั้งฮั่วซิงนครปฐม 
- นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  
เป็นหุ้นส่วนใหญ่ และเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 

 บริษั ทฯ  จํ าหน่ ายสินค้ า  และ
บริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก 
รถพ่วง-กึ่งพ่วง 
 
 บริษัทฯ มีการสั่งซ้ือสินค้า,วัตถุดิบ 
 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้การค้าอัน

เนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ 
วันสิ้นงวดบัญชี  

 

0.00 
 
 
 

106.50 
112.95 

0.17 
 
 
 

167.38 
30.61 

- บริษัทฯ จําหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตาม
ธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับ
ผู้ขายรายอ่ืน ราคาและเง่ือนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ใน
เกณฑ์ราคาตลาด 

- บริษัทฯ ซ้ือวัตถุดิบและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ 
- บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้จากการจําหน่ายสินค้าและ

อะไหล่และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติ  

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุรกิจการค้าปกติ ราคาซ้ือขาย
ใกล้ เคียงกับราคาท่ี ซ้ือขายกับ
บุคคลอื่นและตามราคาตลาด  

 
- เป็ น ไปตามธุ รกิ จการค้ าปก ติ 

ราคาซ้ือขายตามราคาตลาด และ
เงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจาก
บุคคลอื่น 

 บ ริษั ท ฯ  มี ยอดลู กหนี้ ก ารค้ า
เนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ 
วันสิ้นงวดบัญชี 
 

0.00 0.09 - บริษัทฯ มียอดลูกหนี้จากการจําหน่ายสินค้าและการ
ให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติ 
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่า (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60   
 
 
 
 
 
 
 
2. บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส 
               (ต่อ) 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านงานบริหาร 
โป รแกรมทางบัญ ชี  และจ่ าย
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้ล่วงหน้า 
 
 
 
 

 
 
 

1.94 
 
 

 
 

3.21 - บจก. วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส ไม่มีโปรแกรมบัญชี 
จึงมีการว่าจ้างบริษัทฯ ให้บริการงานด้านโปรแกรม
บัญชีและอ่ืนๆ โดยกําหนดอัตราค่าบริการ 80,000 
บาท/เดือน ในโครงการ OPV ซ่ึงมีการเก็บข้อมูลสถิติ
การใช้งานเพ่ือประเมินความถี่ของการใช้งานและ
นํามาคํานวณในการกําหนดอัตราค่าบริการ โดยมีการ
เปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการกรณีใช้บริการจาก
บุคคลภายนอกท่ัวไป ซ่ึงปัจจุบันได้จบโครงการแล้วใน
เดือน กรกฎาคม 2556 
 
 

 

- มีการคิ ดค่ าบริการในอัตรา ท่ี
เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบ
กั บ อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร จ า ก
บุคคลภายนอกท่ัวไป 

 บริษัทฯ มีขายอื่นๆ  0.00 0.03 - เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุรกิจการค้าปกติ ราคาซ้ือขาย
ใกล้ เคียงกับราคาท่ี ซ้ือขายกับ
บุคคลอื่น และเงื่อนไขใกล้เคียง
กับที่ให้แก่บุคคลอื่น  
 
 

 
3. บจก.รวมทวีขอนแก่น 
- คุณศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 
(กรรมการ) ถือหุ้น 19.16% 
และเป็นกรรมการของบริษัท
ดังกล่าว  
 

 บ ริษั ทฯ  จํ าหน่ ายสินค้ า  และ
บริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก 
รถพ่วง-กึ่งพ่วง 
 
 
 

0.03 
 
 

 

0.04 
 
 

 

- บริษัทฯ จําหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตาม
ธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับ
ผู้ขายรายอ่ืน ราคาและเง่ือนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ใน
เกณฑ์ราคาตลาด 

 
 

- มีความเหมาะสมตามราคาตลาด
และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ 
ราคาซ้ือขายใกล้เคียงกับราคาท่ีซ้ือ
ขายกับบุคคลอ่ืน 
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3. บจก.รวมทวีขอนแก่น 

(ต่อ) 
 

 บ ริษั ท ฯ  มี ยอดลู กหนี้ ก ารค้ า
เนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ 
วันสิ้นงวดบัญชี 

0.028 0.005 - บริษัทฯ มียอดลูกหนี้จากการจําหน่ายสินค้าและ
อะไหล่และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติ 

- เป็ น ไปตามธุ รกิ จการค้ าปก ติ 
ราคาซ้ือขายตามราคาตลาด 
และเงื่อนไขใกล้เคียงกับท่ีได้รับ
จากบุคคลอ่ืน 

 บริษัทฯ  มีการซ้ือวัต ถุดิบและ
อะไหล่ 

10.27 97.38 - บริษัทฯ ซ้ือวัตถุดิบและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ - มีความเหมาะสมและมีเงื่อนไข 

 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้การค้าอัน
เนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ 
วันสิ้นงวดบัญชี 

2.50 
 
 
 
 

35.35 -  โดยมีเงื่อนไขการค้าตามธุรกิจการค้าปกติของ บจก.
รวมทวีขอนแก่น ซ่ึงอยู่ในราคาท่ีใกล้เคียงกับราคา
ตลาด และได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลา
เครดิตการค้าปกติ 

- เป็ น ไปตามธุ รกิ จการค้ าปก ติ 
ราคาซ้ือขายตามราคาตลาด และ
เงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจาก
บุคคลอื่น 

4. หจก. ตั้งฮั่วซิงนครปฐม 
- นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  
เป็นหุ้นส่วนใหญ่ และเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 

 บ ริษั ทฯ  จํ าหน่ ายสินค้ า  และ
บริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก 
รถพ่วง-กึ่งพ่วง 
 
 บริษัทฯ มีการสั่งซ้ือสินค้า,วัตถุดิบ 
 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้การค้าอัน

เนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ 
วันสิ้นงวดบัญชี  

 

0.00 
 
 
 

106.50 
112.95 

0.17 
 
 
 

167.38 
30.61 

- บริษัทฯ จําหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตาม
ธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับ
ผู้ขายรายอ่ืน ราคาและเง่ือนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ใน
เกณฑ์ราคาตลาด 

- บริษัทฯ ซ้ือวัตถุดิบและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ 
- บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้จากการจําหน่ายสินค้าและ

อะไหล่และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติ  

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุรกิจการค้าปกติ ราคาซ้ือขาย
ใกล้ เคียงกับราคาท่ี ซ้ือขายกับ
บุคคลอื่นและตามราคาตลาด  

 
- เป็ น ไปตามธุ รกิ จการค้ าปก ติ 

ราคาซ้ือขายตามราคาตลาด และ
เงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจาก
บุคคลอื่น 

 บ ริษั ท ฯ  มี ยอดลู กหนี้ ก ารค้ า
เนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ 
วันสิ้นงวดบัญชี 
 

0.00 0.09 - บริษัทฯ มียอดลูกหนี้จากการจําหน่ายสินค้าและการ
ให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติ 
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5. TSP-CTV JOINT VENTURE 
- บริษัทฯ ทําสัญญากิจการร่วม
ค้ากับ บจก.ทีเอส เอ็นเนอร์จี่ 
เซฟว่ิง ไลท์ติ้ง โดยมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านบริหารงาน 
 บริษัทฯ มีลูกหนี้อ่ืนอันเนื่องมาจาก
รายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
 บริษัทฯ มีลูกหนี้จากเงินยืมทดรอง 
ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

1.91 
1.82 

 
0.02 

1.67 
3.49 

 
0.02 

- บริษัทฯ คิดค่าบริหารงาน และจ่ายค่าใช้จ่ายแทนตาม
ความจําเป็นเนื่องจาก Joint Venture ยังไม่มี
บุคคลากรเอง เพ่ือเสนองานโครงการในกํากับของ
กระทรวงกลาโหม 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจําเป็น  และการกําหนด
ราคาของบริษัทฯ 

6. JVCC JOINT VENTURE. 
- บริษัทฯ ทําสัญญากิจการร่วม
ค้ากับ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี
(1993) โดยมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน 

 บริษัทฯ มีลูกหนี้จากเงินยืมทด
รอง ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

 
 

5.03 
 
 
 

 

5.05 - บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจําเป็นเนื่องจาก 
Joint Venture ยังไม่มีบุคลากรเอง เพ่ือเข้าร่วม
เสนองานโครงการต่างๆ ท้ังทางราชการ และเอกชน 
ท่ีมีเงื่อนไขให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทท่ีเข้าร่วม
เสนอโครงการมากกว่า 270 ล้านบาท ขึ้นไป 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจําเป็นระยะสั้นและจํานวน
เงินไม่มากอย่างมีนัยสําคัญ 

7. JVOPV Joint Venture 
-  บริษัทฯ ทําสัญญากิจการร่วม

ค้ากับ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี
(1993)  โดยมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน 

 บริษัทฯ มีลูกหนี้จากเงินยืม 
ทดรองจ่ ายแทน อัน เนื่ อ งจาก
รายการดังกล่าว ณ  วันสิ้นงวด
บัญชี 

 

0.00 0.03 - บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจําเป็นเนื่องจาก
Joint Venture ยังไม่มีบุคลากรเอง เพ่ือเข้าร่วม
เสนองานโครงการต่างๆ ท้ังทางราชการ และเอกชน 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจําเป็นระยะสั้นและจํานวน
เงินไม่มากอย่างมีนัยสําคัญ 

8. บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง 
(เคเคทีที) จํากัด 

- นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย  
(กรรมการ) ถือหุ้น  6.86 % 
และเป็นกรรมการบริษัท
ดังกล่าว 

 

 บริษัทฯ  ให้บริการจัดทําวีดี โอ
นําเสนอโครงการ และงานอ่ืนๆ  
 
 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้ารวม
เงินมัดจําล่วงหน้า อันเนื่องมาจาก
รายการดังกล่าว ณ  วันสิ้นงวด
บัญชี 

0.18 
 
 

0.13 

0.17 
 
 

0.14 

- บริษัทฯ ให้บริการดําเนินการจัดทําวีดีโอ 
Presentations ให้กับ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง 
(เคเคทีที) จํากัด และเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 

- บริษัทฯ ให้บริการและให้คําปรึกษาด้านบัญชี  
 
 

- มีความเหมาะสมและและเป็นไป
ตามนโยบายบริษัทฯ 
 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจําเป็นระยะสั้นและจํานวน
เงินไม่มากอย่างมีนัยสําคัญ 
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 9. นายสุรเดช ทวีแสงสกลุไทย 
- ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ใน
สัดส่วน 37.840% ของทุนชําระ
แล้ว ณ ปิดสมุดเมื่อวันท่ี 
29/12/2560 
- กรรมการ 
-ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 เข้าเป็นผู้ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
ของบริษัทย่อยกับธนาคาร 
 
 
 

 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้อ่ืนอัน 
เนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิ้นงวดบัญชี 

วงเงินค้ําประกัน
ธนาคาร 1 แห่ง 
รวม 19.00 ล้าน

บาท 
 

0.62 
 

วงเงินค้ําประกัน
ธนาคาร 1 แห่ง 
รวม 19.00 ล้าน

บาท 
 

0.62 

- บริษัทย่อยได้ทําสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไข
ให้ ก รรมก าร เป็ น ผู้ ค้ํ าป ระ กั น วง เงิ น ดั งก ล่ าว 
นอกเหนือจากหลักประกันอ่ืน โดยกรรมการไม่คิด
ค่าตอบแทนการค้ําประกันหนี้ดังกล่าว 

 
 
 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็ น ไป เพื่ อป ระ โยชน์ ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ัง
มีความจําเป็น ต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของธนาคาร 
 
 

10. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกลุไทย 
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
สัดส่วน 3.326% ของทุน
ชําระแล้ว ณ ปิดสมุดเม่ือวันท่ี 
29/12/2560 

- กรรมการ 
-กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส 
 

 เข้าเป็นผู้ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
ของบริษัทย่อยกับธนาคาร 

 
 
 
 

วงเงินค้ําประกัน
ธนาคาร 1 แห่ง 
รวม 19.00 ล้าน

บาท 

วงเงินค้ําประกัน
ธนาคาร 1 แห่ง 
รวม 19.00 ล้าน

บาท 

- บริษัทย่อยได้ทําสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไข
ให้ ก รรมก าร เป็ น ผู้ ค้ํ าป ระ กั น วง เงิ น ดั งก ล่ าว 
นอกเหนือจากหลักประกันอ่ืน โดยกรรมการไม่คิด
ค่าตอบแทนการค้ําประกันหนี้ดังกล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็ น ไป เพ่ื อป ระ โยชน์ ใน การ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังมี
ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งป ฏิบั ติ ต าม
เงื่อนไขของธนาคาร 

 บริษัทฯ จ่ายค่าเช่า สํานักงานที่
กรุงเทพมหานคร  
 เจ้าหนี้จากรายการดังกล่าว ณ วัน

สิ้นงวดบัญช ี
 

1.20 
 

0.20 

1.20 
 

0.20 

- บริษัทฯ เช่าพ้ืนท่ีสํานักงาน สาขากรุงเทพมหานคร 
ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท 
 

 

- รายการมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ การ
คิดค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดที่
เหมาะสม 

11. บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ 
จํากัด 

- คุณอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
(กรรมการ) ถือหุ้น 44.99% 
และเป็นกรรมการของบริษัท
ดังกล่าว  

 บริษัทฯ ให้บริการด้านกฎหมาย 0.30 0.60 - บริการด้านกฎหมายและคําปรึกษาด้านคดีความ - มีความเหมาะสมและและเป็นไป
ตามนโยบายบริษัทฯ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60   
5. TSP-CTV JOINT VENTURE 
- บริษัทฯ ทําสัญญากิจการร่วม
ค้ากับ บจก.ทีเอส เอ็นเนอร์จี่ 
เซฟว่ิง ไลท์ติ้ง โดยมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านบริหารงาน 
 บริษัทฯ มีลูกหนี้อ่ืนอันเนื่องมาจาก
รายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
 บริษัทฯ มีลูกหนี้จากเงินยืมทดรอง 
ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

1.91 
1.82 

 
0.02 

1.67 
3.49 

 
0.02 

- บริษัทฯ คิดค่าบริหารงาน และจ่ายค่าใช้จ่ายแทนตาม
ความจําเป็นเน่ืองจาก Joint Venture ยังไม่มี
บุคคลากรเอง เพ่ือเสนองานโครงการในกํากับของ
กระทรวงกลาโหม 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจําเป็น  และการกําหนด
ราคาของบริษัทฯ 

6. JVCC JOINT VENTURE. 
- บริษัทฯ ทําสัญญากิจการร่วม
ค้ากับ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี
(1993) โดยมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน 

 บริษัทฯ มีลูกหนี้จากเงินยืมทด
รอง ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

 
 

5.03 
 
 
 

 

5.05 - บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจําเป็นเนื่องจาก 
Joint Venture ยังไม่มีบุคลากรเอง เพ่ือเข้าร่วม
เสนองานโครงการต่างๆ ท้ังทางราชการ และเอกชน 
ท่ีมีเงื่อนไขให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทท่ีเข้าร่วม
เสนอโครงการมากกว่า 270 ล้านบาท ขึ้นไป 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจําเป็นระยะสั้นและจํานวน
เงินไม่มากอย่างมีนัยสําคัญ 

7. JVOPV Joint Venture 
-  บริษัทฯ ทําสัญญากิจการร่วม

ค้ากับ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี
(1993)  โดยมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน 

 บริษัทฯ มีลูกหนี้จากเงินยืม 
ทดรองจ่ ายแทน อัน เนื่ อ งจาก
รายการดังกล่าว ณ  วันสิ้นงวด
บัญชี 

 

0.00 0.03 - บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจําเป็นเนื่องจาก
Joint Venture ยังไม่มีบุคลากรเอง เพ่ือเข้าร่วม
เสนองานโครงการต่างๆ ท้ังทางราชการ และเอกชน 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจําเป็นระยะสั้นและจํานวน
เงินไม่มากอย่างมีนัยสําคัญ 

8. บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง 
(เคเคทีที) จํากัด 

- นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย  
(กรรมการ) ถือหุ้น  6.86 % 
และเป็นกรรมการบริษัท
ดังกล่าว 

 

 บริษัทฯ  ให้บริการจัดทําวีดี โอ
นําเสนอโครงการ และงานอ่ืนๆ  
 
 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้ารวม
เงินมัดจําล่วงหน้า อันเนื่องมาจาก
รายการดังกล่าว ณ  วันสิ้นงวด
บัญชี 

0.18 
 
 

0.13 

0.17 
 
 

0.14 

- บริษัทฯ ให้บริการดําเนินการจัดทําวีดีโอ 
Presentations ให้กับ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง 
(เคเคทีที) จํากัด และเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 

- บริษัทฯ ให้บริการและให้คําปรึกษาด้านบัญชี  
 
 

- มีความเหมาะสมและและเป็นไป
ตามนโยบายบริษัทฯ 
 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจําเป็นระยะสั้นและจํานวน
เงินไม่มากอย่างมีนัยสําคัญ 

 

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่า (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60   
 9. นายสุรเดช ทวีแสงสกลุไทย 
- ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ใน
สัดส่วน 37.840% ของทุนชําระ
แล้ว ณ ปิดสมุดเมื่อวันท่ี 
29/12/2560 
- กรรมการ 
-ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 เข้าเป็นผู้ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
ของบริษัทย่อยกับธนาคาร 
 
 
 

 บริษัทฯ มียอดเจ้าหน้ีอ่ืนอัน 
เนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิ้นงวดบัญชี 

วงเงินค้ําประกัน
ธนาคาร 1 แห่ง 
รวม 19.00 ล้าน

บาท 
 

0.62 
 

วงเงินค้ําประกัน
ธนาคาร 1 แห่ง 
รวม 19.00 ล้าน

บาท 
 

0.62 

- บริษัทย่อยได้ทําสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไข
ให้ ก รรมก าร เป็ น ผู้ ค้ํ าป ระ กั น วง เงิ น ดั งก ล่ าว 
นอกเหนือจากหลักประกันอ่ืน โดยกรรมการไม่คิด
ค่าตอบแทนการคํ้าประกันหนี้ดังกล่าว 

 
 
 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็ น ไป เพื่ อป ระ โยชน์ ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ัง
มีความจําเป็น ต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของธนาคาร 
 
 

10. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกลุไทย 
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
สัดส่วน 3.326% ของทุน
ชําระแล้ว ณ ปิดสมุดเม่ือวันท่ี 
29/12/2560 

- กรรมการ 
-กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส 
 

 เข้าเป็นผู้ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
ของบริษัทย่อยกับธนาคาร 

 
 
 
 

วงเงินค้ําประกัน
ธนาคาร 1 แห่ง 
รวม 19.00 ล้าน

บาท 

วงเงินค้ําประกัน
ธนาคาร 1 แห่ง 
รวม 19.00 ล้าน

บาท 

- บริษัทย่อยได้ทําสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไข
ให้ ก รรมก าร เป็ น ผู้ ค้ํ าป ระ กั น วง เงิ น ดั งก ล่ าว 
นอกเหนือจากหลักประกันอ่ืน โดยกรรมการไม่คิด
ค่าตอบแทนการคํ้าประกันหนี้ดังกล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็ น ไป เพ่ื อป ระ โยชน์ ใน การ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังมี
ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งป ฏิบั ติ ต าม
เงื่อนไขของธนาคาร 

 บริษัทฯ จ่ายค่าเช่า สํานักงานท่ี
กรุงเทพมหานคร  
 เจ้าหนี้จากรายการดังกล่าว ณ วัน

สิ้นงวดบัญช ี
 

1.20 
 

0.20 

1.20 
 

0.20 

- บริษัทฯ เช่าพ้ืนท่ีสํานักงาน สาขากรุงเทพมหานคร 
ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท 
 

 

- รายการมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ การ
คิดค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดที่
เหมาะสม 

11. บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ 
จํากัด 

- คุณอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
(กรรมการ) ถือหุ้น 44.99% 
และเป็นกรรมการของบริษัท
ดังกล่าว  

 บริษัทฯ ให้บริการด้านกฎหมาย 0.30 0.60 - บริการด้านกฎหมายและคําปรึกษาด้านคดีความ - มีความเหมาะสมและและเป็นไป
ตามนโยบายบริษัทฯ 
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2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับ
ผู้บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนกับบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกันท่ีเกิดข้ึนในงวด
บัญชีปี 2560 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล กอปรกับการกําหนดราคาหรือเงื่อนไขของรายการดังกล่าวถือเป็นราคายุติธรรม และได้มี
การเปรียบเทียบกับราคาประเมิน โดยบริษัทประเมินราคาอิสระซ่ึงประเมินเพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะ หรือราคาตลาดเปรียบเทียบ 
แล้วแต่ความเหมาะสมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) จึงไม่ทําให้บริษัทฯ เสีย
ประโยชน์แต่อย่างใด 
 
 
3 มาตรการหรือข้ันตอนการอนมุัติการทํารายการระหวางกัน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2556 ได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับนโยบาย และ
ขั้นตอนการทํารายการระหว่างกัน เพ่ือให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีการทบทวน และพิจารณารายการทุกกไตมาสจนถึงปัจจุบัน 
 กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความ
จําเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว 
เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ท้ังนี้บริษัทฯ จะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี  
(แบบ 56-1) 
 
 
4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยต้ังอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ 
สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันท่ีบริษัทฯ กระทํากับบุคคลภายนอก ท้ังนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) รวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
ท่ีสําคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด 
 ในกรณีท่ีจะต้องมีการทํารายการระหว่างกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบัติตามประกาศ เรื่องระเบียบการจัดซ้ือ
และจัดจ้าง รวมท้ังปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน ตามท่ีกล่าว ข้างต้น กล่าวคือ จะต้องมีการเปรียบเทียบ
ราคาและเงื่อนไขจากผู้จัดจําหน่าย หรือ ผู้รับจ้างอ่ืนท่ีไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีเอกสารใบเสนอราคา (Quotation) ท่ี
ระบุราคาและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีออกโดยผู้จัดจําหน่ายหรือผู้รับจ้างแต่ละรายอย่างชัดเจน เพ่ือใช้ประกอบการนําเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ก่อนนําเสนอขออนุมัติตามหลักเกณฑ์ของการ
ทํารายการระหว่างกันต่อไป 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

 

5 มาตรการในอนาคตเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  

 สําหรับบริษัทท่ีมีหรืออาจจะมีโอกาสดําเนินธุรกิจเก่ียวเนื่องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และเข้าเกณฑ์เป็นบริษัทท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจากมีกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน ภายใต้กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซ่ึงบริษัทฯ มิได้ปรับโครงสร้างเพ่ือรวมบริษัทดังกล่าวเข้าอยู่ภายใต้อํานาจการควบคุมของ
บริษัทฯ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎเกณฑ์ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เก่ียวกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึงได้ลง
นามสัญญาข้อตกลงกับบริษัทดังกล่าว เพ่ือกําหนดกรอบในการดําเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทเพ่ือขจัดโอกาสท่ีจะเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ท้ังนี้ รายละเอียดของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว รวมทั้งสาระสําคัญของสัญญาข้อตกลงท่ีเกี่ยวข้อง มี
ดังน้ี 
 
1. บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากัด (“CTV-1993”) 
กลุ่มผู้ถือหุ้น/ผู้มีอํานาจควบคุม : การถือหุ้น 

- นายสุรเดช ทวแีสงสกลุไทย ถือหุ้นในสัดสว่น 97.38 % ของทุนจดทะเบียน 
กรรมการ 
นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย                                                                                  

ลักษณะธุรกิจ : จําหน่ายหวัรถบรรทุก รถพว่งทุกชนิด และให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถบรรทุก 
สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิ์ 
(งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 59) 

: 449.62 ลา้นบาท 

เหตุที่ไม่เข้ารวมในกลุ่ม : ลักษณะการดาํเนินธุรกจิแตกต่างจากบริษัทฯ 
มาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

: สัญญาข้อตกลง ฉบับลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
1. CTV-1993 จะไม่ดําเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลึงกับ CHO 
2. CHO และ CTV-1993 ตกลงและรับประกันต่อกันว่า ในการดําเนินการใดๆระหว่าง

คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายใต้สัญญาฉบับน้ี ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ รวมถึง
ข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือกําหนดอย่าง
เคร่งครัด 

3. CHO และ CTV-1993 ตกลงและยอมรับว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถนําทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของตน
โดยเด็ดขาด 

ระยะเวลาผูกพัน : นับจากวันที่ลงนามสัญญา จนกว่าคู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้องจะตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 
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รายงานความรับผิดชอบของกรรมการตองบการเงินรวม  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
กรรมการมีหนา้ทีร่ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควร
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจําเป็น เพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญ ไมว่า่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
กิจการ และบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองเกี่ยงกับการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบันทึกบัญชีสําหรับการดําเนินต่อเน่ือง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท 
หรือหยุดดําเนินงาน หรือไมส่ามารถดําเนินตอ่เน่ืองตอ่ไปได ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุ่มกิจการและบริษัท 
 
  
                                                                                                                            
 
 

(นางเพ็ญพิมล เวศยว์รุตม)์ 
ประธานกรรมการ 

 

2. บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส  จํากัด (“Volrep”) 
กลุ่มผู้ถือหุ้น/ผู้มีอํานาจควบคุม : การถือหุ้น 

- นางสาวอัศนา  ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสัดสว่น 0.50 % ของทุนจดทะเบียน 
กรรมการ 
นางสาวอัศนา ทวแีสงสกุลไทย 

ลักษณะธุรกิจ : จําหน่ายหวัรถบรรทุก รถพว่ง ช้ินสว่นอะไหลร่ถบรรทุก และซ่อมเครื่องยนต์ 
สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิ์ 
(งบการเงนิตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 59) 

: 147.38 ลา้นบาท 

เหตุที่ไม่เข้ารวมในกลุ่ม : ลักษณะการดาํเนินธุรกจิแตกต่างจากบริษัทฯ 
มาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

: สัญญาข้อตกลง ฉบับลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
1. Volrep จะไม่ดําเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลึงกับ CHO 
2. CHO และ Volrep ตกลงและรับประกันต่อกันว่า ในการดําเนินการใดๆระหว่างคู่สัญญาท้ัง

สองฝ่ายภายใต้สัญญาฉบับน้ี ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ รวมถึงข้อบังคับ
และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือกําหนดอย่างเคร่งครัด 

3. CHO และ Volrep ตกลงและยอมรับว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถนําทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของตน
โดยเด็ดขาด 

ระยะเวลาผูกพัน : นับจากวันท่ีลงนามสัญญา จนกว่าคูส่ัญญาท่ีเกี่ยวข้องจะตกลงเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 
 
 ท้ังนี้  หากมีรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ซ่ึงรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม
เงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ บริษัทฯ จะถือเสมือนเป็นการทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งโดยจะผ่านความเห็นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาการทํารายการนี้ ท้ังนี้ กรรมการท่านใดซ่ึงเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่าง
กันในลักษณะดังกล่าวได้ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และจะเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการประจําปี (56-1) และรายงานประจําปีอย่างต่อเนื่อง 
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  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

 

รายงานความรับผิดชอบของกรรมการตองบการเงินรวม  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
กรรมการมีหนา้ทีร่ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควร
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจําเป็น เพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญ ไมว่า่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
กิจการ และบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองเกี่ยงกับการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบันทึกบัญชีสําหรับการดําเนินต่อเน่ือง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท 
หรือหยุดดําเนินงาน หรือไมส่ามารถดําเนินตอ่เน่ืองตอ่ไปได ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุ่มกิจการและบริษัท 
 
  
                                                                                                                            
 
 

(นางเพ็ญพิมล เวศยว์รุตม)์ 
ประธานกรรมการ 
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 ขอมูลทางการเงนิ 

(ก)  ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานความเหน็โดยผู้สอบบัญชี 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจําปี  2558 – 2560 สามารถ
สรุปได้ดงันี ้
 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ผู้สอบบญัชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

 โดยนายสดุวิณ  ปัญญาวงศ์ขนัติ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3534 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาต
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเหน็โดย
ผู้สอบบญัชี 

:  แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี ้แสดงฐานะ
การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ช. ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และของเฉพาะบริษัท ช. ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานรวม
และผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ผู้สอบบญัชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

 โดยนายสดุวิณ  ปัญญาวงศ์ขนัติ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3534 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาต
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเหน็โดย
ผู้สอบบญัชี 

:  แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี ้แสดงฐานะ
การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ช  ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ
เฉพาะบริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน
เฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้อง
ตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

  
งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ผู้สอบบญัชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

 โดยนายสดุวิณ  ปัญญาวงศ์ขนัติ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3534 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาต
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเหน็โดย
ผู้สอบบญัชี 

:  แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินรวมของบริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) (บริษัท) และบริษัท
ย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดําเนินงานรวมและผล
การดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สุด วัน
เดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

(ข) สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน (งบการเงนิรวม) 
 

พ.ศ. 2560 % พ.ศ. 2559 % พ.ศ. 2558 %
สินทร ัพย์
สินทร ัพย์หม ุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.61        0.11     43.86       2.56     49.30      3.04     
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) 766.85    32.94   373.64     21.85   469.81    29.01   
ลกูหนีพ้นักงานตามสญัญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปี (สทุธิ) 0.19        0.01     0.19         0.01     0.19        0.01     
เงินให้กู้ยมืแก่บริษัทยอ่ย          -          -          -          -          -          -
สนิค้าคงเหลอื (สทุธิ) 360.13    15.47   335.11     19.59   295.49    18.25   
สนิทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 0.02        0.00     0.60         0.04              -          -
ภาษีมูลค่าเพิม่ 47.93      2.06     22.04       1.29     20.09      1.24     

รวมสินทร ัพย์หม ุนเวียน 1,177.73 50.58 775.43     45.34 834.88    51.56

สินทร ัพย์ไม่หม ุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํา้ประกัน 37.00      1.59 37.00       2.16 2.00        0.12
ลกูหนีพ้นักงานตามสญัญาเช่าการเงิน (สทุธิ) 0.34        0.01 0.53         0.03 0.71        0.04
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2.68        0.12          -          -          -          -
เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย          -          -          -          -          -          -
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่ถือจนครบกําหนด          -          - 1.00         0.06     1.00        0.06     
อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 81.58      3.50     81.58       4.77     81.58      5.04     
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สทุธิ) 976.60    41.95   771.20     45.09   663.71    40.99   
สนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน (สทุธิ) 33.25      1.43     31.52       1.84     27.45      1.70     
สนิทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชี (สทุธิ) 7.71        0.33     7.15         0.42     7.31        0.45     
ภาษีเงินได้จ่ายลว่งหน้า 10.53      0.45     4.28         0.25 0.45        0.03
เงินมัดจํา 0.88        0.04     0.68         0.04 0.29        0.02

รวมสินทร ัพย์ไม่หม ุนเวียน 1,150.56 49.42   934.94     54.66 784.50    48.44
รวมสินทร ัพย์ 2,328.28 100.00 1,710.36  100.00 1,619.38 100.00

บริษัท ช ทวี จําก ัด (มหาชน)   และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 ธันวาคม พ .ศ . 2560   2559  และ 2558
หน่วย:ล้านบาท
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พ.ศ. 2560 % พ.ศ. 2559 % พ.ศ. 2558 %
หน ีส้ินและส่วนของเจ้าของ
หน ีส้ินหม ุนเวียน
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 328.18    14.10   280.11     16.38   110.22    6.81     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 966.17    41.50   358.58     20.97   729.56    45.05   
สว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีของ

- เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 0.92        0.04     0.92         0.05     0.92        0.06     
- หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน (สทุธิ) 10.64      0.46     10.14       0.59     9.96        0.62     
- หุ้นกู้  (สทุธิ) 299.40    12.86            -          -          -          -

เงินรับลว่งหน้าตามสญัญาสว่นที่เกินกว่างานระหว่างทาํ  (สทุธิ) 9.30        0.40     18.77       1.10              -          -
หนีส้นิตราสารอนุพนัธ์          -          -          -          - 0.11        0.01     
ประมาณการหนีส้นิจากการรับประกันสนิค้า 5.07        0.22     5.94         0.35     6.76        0.42     
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย          -          - 1.27         0.07     3.35        0.21     
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 2.62        0.11     2.31         0.14     1.53        0.09     
รวมหน ีส้ ินหม ุนเวียน 1,622.31 69.68   678.03     39.64   862.42    53.26   
หน ีส้ินไม่หม ุนเวียน
เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 0.70        0.03     1.62         0.09     2.54        0.16     
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน (สทุธิ) 20.52      0.88     31.17       1.82     41.30      2.55     
หุ้นกู้  (สทุธิ)          -          - 298.81     17.47            -          -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 22.46      0.96     19.73       1.15     16.12      1.00     
รวมหน ีส้ ินไม่หม ุนเวียน 43.68      1.88     351.33     20.54   59.96      3.70     
รวมหน ีส้ ิน 1,665.99 71.55   1,029.36  60.18   922.38    56.96   
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 295.74    296.97     270.00    
ทุนที่ออกและชําระแล้ว 295.74    12.70   295.74     17.29   206.13    12.73   

สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 375.90    16.14   375.90     21.98   317.33    19.60   
สว่นเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 29.01      1.25     29.01       1.70     29.01      1.79     
เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้น          -          -          -          - 44.68      2.76     
สว่นลดจากการเพิม่สดัสว่นเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย (5.63)       (0.24)    (5.63)       (0.33)    (5.63)       (0.35)    
กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 6.82        0.29     6.82         0.40     6.82        0.42     
ยงัไม่ได้จัดสรร (39.55)     (1.70)    (20.84)     (1.22)    98.66      6.09     

รวมส่วนของผู้ เป็นเจ้าของของบร ิษัทใหญ่ 662.29   28.45  681.00    39.82  697.00   43.04   
สว่นได้เสยีที่ไม่มีอํานาจควบคุม -               -                     -          -          -          -
รวมส่วนของเจ้าของ 662.29    28.45   681.00     39.82   697.00    43.04   
รวมหน ีส้ ินและส่วนของเจ้าของ 2,328.28 100.00 1,710.36  100.00 1,619.38 100.00 
หมายเหตุ : ปี 2559 ปรับปรุงใหม่เพือ่เปรียบเทียบกับปี 2560

หน่วย:ล้านบาท
ณ วันท ี่  31 ธ ันวาคม  พ.ศ. 2560   2559  และ 2558

บร ิษัท  ช  ทวี จาํกัด (มหาชน )   และบรษิัท ย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

พ.ศ. 2560 % พ.ศ. 2559 % พ.ศ. 2558 %
รายได้
รายได้ตามสัญญา 1,390.94  87.71       926.16     87.52       972.73     85.13       
รายได้จากการขายและการให้บริการ 194.96     12.29       132.08     12.48       169.90     14.87       

รวมรายได้ 1,585.90  100.00     1,058.24  100.00     1,142.63  100.00     
ต้นทุนงานตามสัญญา (1,244.85) (78.49)      (822.18)    (77.69)      (805.09)    (70.46)      
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (150.01)    (9.46)        (95.32)      (9.01)        (87.34)      (7.64)        

รวมต้นทุน (1,394.86) (87.95)      (917.50)    (86.70)      (892.43)    (78.10)      
กาํไรขัน้ต้น 191.04     12.05       140.74     13.30       250.20     21.90       
รายได้อื่น 9.91         0.62         12.28       1.16         16.34       1.43         
กาํไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน 3.71         0.23         9.32         0.88         2.82         0.25         
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 204.66     12.90       162.34     15.34       269.36     23.57       
ค่าใช้จ่ายในการขาย (43.49)      (2.74)        (40.77)      (3.85)        (57.88)      (5.07)        
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (130.16)    (8.21)        (175.27)    (16.56)      (137.19)    (12.01)      
กาํไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ (0.49)        (0.03)        (0.18)        (0.02)        (0.18)        (0.02)        
ต้นทุนทางการเงิน (50.64)      (3.19)        (38.70)      (3.66)        (28.86)      (2.53)        
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (0.14)        (0.01)                 -          -          -          -
ขาดทุนก่อนภาษีเง ินได้ (20.26)      (1.28)        (92.58)      (8.75)        45.25       3.96         
รายได้ภาษีเงินได้ 0.76         0.05         1.29         0.12         (9.51)        (0.83)        
ขาดทุนสาํหร ับปี (19.50)      (1.23)        (91.29)      (8.63)        35.74       3.13         
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร ็จอ ื่น
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
• การวัดมลูค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
      หลังออกจากงาน 0.9921     0.06         0.0131     0.00         (0.0343)    (0.00)        
• ภาษีเงินได้ท่ีเกี่ยวกับการวัดมลูค่าใหม่ของ
      ภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน (0.1984)    0.13         (0.0026)    0.00         0.0069 0.00         

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร ็จอ ื่นสาํหร ับงวด - ส ุทธ ิจากภาษี 0.7937     0.05         0.0105     0.00         (0.0274)    (0.00)        
ขาดทุนเบ็ดเสร ็จรวมสาํหร ับปี (18.71)      (1.18)        (91.28)      (8.63)        35.71       3.13         
การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (19.50)      (91.29)      35.74
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 0.0008     (0.0022)    (0.0002)    

(19.50)      (91.29)      35.74
การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร ็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (18.71)      (91.28)      35.71
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 0.0008     (0.0022)    (0.0002)    

(18.71)      (91.28)      35.71
กาํไรต่อหุ้นส่วนที่ เป็นของบร ิษัทใหญ่
กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.0165)    (0.0875)    0.0404

หน่วย:ล้านบาท

บร ิษัท  ช  ทวี จาํกัด (มหาชน )   และบร ิษัทย่อย

งบกําไรขาดท ุนเบ ็ดเสร ็จรวม

สําหร ับปีสิน้สุดวันท ี่  31 ธ ันวาคม  พ.ศ. 2560 2559 และ 2558
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

(20.26)            (92.58)            45.25              

45.43              34.02              27.24              
ค่าตัดจําหน่าย 5.45                4.91                4.80                
รายได้จากการขายภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 0.14                -                 (0.93)               
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -                 (1.21)               0.91                
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า 1.12                (2.86)               (0.87)               
ค่าเผื่อผลขาดทุนตามสัญญา -                 -                 0.33                
ประมาณการหนี้ สินจากการรับประกันสินค้า (0.87)               (0.82)               (2.83)               
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพยถ์าวร 0.49                0.18                0.19                
กาํไรจากการจําหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                 -                 (0.01)               
(กาํไร)ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารอนุพัน (0.02)               (0.60)               0.11                
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 4.41                3.62                2.59                
ดอกเบี้ ยรับ (0.37)               (4.19)               (9.20)               
เงินปันผลรับ (0.01)               -                 -                 
ดอกเบี้ ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน (0.02)               (0.02)               (0.00)               
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -                 14.00              -                 
ต้นทุนทางการเงิน

- ดอกเบี้ ยจ่ายเงินก ู้ยมืจากสถาบันการเงิน 48.18              36.02              28.60              
- ดอกเบี้ ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน 1.86                2.37                0.26                
- การตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นก ู้รอตัดจ่าย 0.59                0.31                -                 

86.12              (6.84)               96.42              
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (393.23)          83.72              (82.42)            
สินค้าคงเหลือ (30.42)            (38.48)            2.04                
เคร่ืองมือทางการเงิน 0.60                (0.11)               0.22                
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (25.89)            (1.94)               (9.54)               
เงินมัดจํา (0.20)               (0.39)               (0.08)               
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (32.34)            165.57           12.81              
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาส่วนที่เกินกวา่งานระหวา่งทาํ (9.47)               18.77              (18.76)            
หนี้ สินหมุนเวยีนอื่น 0.31                0.79                (1.53)               

   ก่อนดอกเบี้ ยรับ ต้นทุนทางการเงินจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย (404.52)          221.09           (0.83)               
ดอกเบี้ ยรับ 0.40                3.84                9.20                
เงินสดรับจากสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าทางการเงิน 0.21                0.21                0.03                
เงินสดจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงาน (0.69)               -                 -                 
ต้นทุนทางการเงินจ่าย

- ดอกเบี้ ยจ่ายเงินก ู้ยมืจากสถาบันการเงิน (44.58)            (12.78)            (5.03)               
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (7.52)               (4.48)               (25.61)            

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน (456.70)          207.88           (22.23)            

บร ิษัท  ช  ทวี จาํกัด (มหาชน )   และบร ิษัทย่อย
งบกระแสเงนิสดรวม

สําหร ับปีสิน้สุดวันท ี่  31 ธ ันวาคม  พ.ศ. 2560 2559 และ 2558
หน่วย : ล้านบาท

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาํเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน -                 (35.00)            1.90                
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                 -                 (81.58)            
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพยถ์าวร (168.23)          (136.38)          (279.63)          
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร -                 -                 0.03                
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (7.18)               (8.97)               (0.30)               
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (175.41)          (180.34)          (359.58)          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาํหนด 1.00                -                 -                 
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (2.82)               -                 -                 
เงินก ู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

- เงินสดรับ 7,073.97        6,317.81        6,726.21        
- เงินสดชําระคืน (6,468.38)      (6,711.30)      (6,327.30)      

เงินสดรับจากหุ้นก ู้ -                 298.50           -
เงินก ู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน

- เงินสดชําระคืน (0.92)               (0.92)               (0.92)               
จ่ายชําระคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน (12.00)            (12.33)            (1.65)               
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารรอตัดบัญชี -                 -                 (14.00)            
เงินปันผลจ่าย -                 (5.33)               (48.99)            
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ -                 80.60              74.06              
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 590.85           (32.97)            407.41           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (41.25)            (5.44)               25.60              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี 43.86              49.30              23.70              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี 2.61                43.86              49.30              

ข้อมูลเพ ิม่เตมิ
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย ์ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 80.91              2.54                0.62                
เจ้าหนี้ เงินประกันผลงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 3.95                3.51                1.84                
เงินปันผลค้างจ่าย -                 0.01                0.03                
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพยถ์าวร 4.27                1.73                1.10                

บร ิษัท  ช ทวี จาํกัด (มหาชน )   และบร ิษัทย่อย
งบกระแสเงนิสดรวม

สําหร ับปีสิน้สุดวันท ี่  31 ธ ันวาคม  พ.ศ. 2560 2559 และ 2558
หน่วย : ล้านบาท
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(ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิท ี่สาํคัญ 
อ ัตราส่วนทางการเงินของบริษัท ช ทวี จําก ัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio)
อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.73        1.14         0.97        
อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า) 0.47        0.62         0.60        
อัตราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 0.28        0.27         (0.03)       
อัตราสว่นหมุนเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 2.07        2.51         2.71        
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วัน) 174         143          133         
อัตราสว่นหมุนเวียนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 3.87        2.91         3.01        
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วัน) 93           124          120         
อัตราสว่นหมุนเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 4.25        4.70         8.60        
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน) 85           77            42           
Cash  cycle (วัน) 182         191          211         
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร  (Profitability ratio)
อัตรากําไรขัน้ต้น (%) 12.05% 13.30% 21.90%
อัตรากําไรจากการดาํ เนินงาน (%) -1.22% -5.09% 5.65%
อัตรากําไรอ่ืน (%) 0.05% 1.98% 1.63%
อัตราสว่นเงินสดต่อการทาํ กําไร (%) -23.42% -385.84% -30.00%
อัตรากําไรสทุธิ (%) -1.17% -8.46% 3.08%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.79% -13.25% 5.36%
อัตราส่วนแสดงประสิทธ ิภาพในการดาํเน ินงาน  (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) -0.93% -5.48% 2.62%
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร (%) 3.09% -7.30% 13.22%
อัตราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.79 0.65         0.85        
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio)
อัตราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.52 1.51         1.32        
อัตราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) -8.03 6.40         (0.10)       
อัตราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั - Cash basis (เท่า) 1.92 0.97         0.46        
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) n.a. n.a. 79.14%

งบการเงินรวม
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน และติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ รวมท้ังเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีระดับโลก เก่ียวกับระบบราง โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ อาทิ รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน (Catering Hi-loaders Truck) รถดับเพลิง-รถกู้ภัย รถบรรทุกเคร่ืองด่ืม รถ
พ่วง-รถกึ่งพ่วงพิเศษ การรับจ้างบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) โครงการบริหารงานซ่อมและศูนย์ซ่อมให้แก่ 
Linfox สําหรับรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ของโครงการ Tesco-Lotus และศูนย์ซ่อม One Stop Services ให้แก่ลูกค้าท่ัวไปท่ีจะ
ซ่อมทั้งเครื่องยนต์ ช่วงล่าง และตัวถังของรถ (Containers + Body) โดยเริ่มเปิดศูนย์แรกที่พ้ืนท่ีใกล้แหลมฉบังจังหวัดชลบุรี และ
จะทยอยเปิดให้ครบ 8 ศูนย์ ท่ัวประเทศภายในปี 2563 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นการผลิตตามคําสั่งซ้ือของลูกค้า (Made to 
Order) โดยการออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน และงบประมาณให้กับภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจํานวน 1 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบ และติดต้ังตู้บรรทุกไฟเบอร์กลาส
น้ําหนักเบา สําหรับบรรทุกสินค้า อาหารสดและแห้ง ซ่ึงหากพิจารณาภาพรวมของผลการดําเนินงานในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมาของ
บริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดําเนินธุรกิจ 2 ลักษณะ ได้แก่ รายได้ตามสัญญา คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 85 ถึงร้อยละ 88 ของรายได้รวม และรายได้จากการขาย และให้บริการ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 15 
ของรายได้รวม 
 ในปี 2558-2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจหลักตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1,142.63 ล้านบาท  
1,058.24 ล้านบาท และ 1,585.90 ล้านบาท ตามลําดับ ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม เท่ากับ  35.71 
ล้านบาท (91.28) ล้านบาท และ(18.71) ล้านบาท ตามลําดับ  
  
22.1.1   ผลการดําเนินงาน 

 รายได้ 

 รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในงวดบัญชีปี 2558-2560 เท่ากับ 1,158.97 ล้านบาท 1,070.34 ล้านบาท และ 
1,595.82 ล้านบาท ตามลําดับ โดยหากพิจารณาตามประเภทรายได้ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ ดังน้ี 

ประเภทรายได้ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้ตามสัญญา 972.73 85.13 926.16 87.52 1,390.94 87.71 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 169.90 14.87 132.08 12.48 194.96 12.29 

รวมรายได้ 1,142.63 100 1,058.24 100 1,585.90 100 
รายได้อ่ืน 16.34 1.43 12.10 1.13 9.92 0.62 

รวมรายได้ทั้งหมด 1,158.97  1,070.34  1,595.82  
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เปรียบเทียบงบกําไรขาดทุนรวม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 (หน่วย : ล้านบาท) 
 

 
 
 
เปรียบเทียบรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 (หน่วย : ล้านบาท) 
 

 
 

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเทศ ปี 2558-2560 
ประเทศ ปี 2558 ปี 2559 ปี 60 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ประเทศไทย 72.4 58.85% 2.18 58.% 1,3.91 85.81% 
ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมเิรตส์ 11.8 8.9% 13.51 1.28% 14. .92% 
ประเทศอื่นๆ 38.5 32.2% 424.55 4.12% 21.39 13.27% 
รวมรายได ้ 1,142.4 1.% 1,58.24 1.% 1,585.9 1.% 
 

 จากข้อมูลรายได้แยกตามประเทศจะพบว่าในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัดส่วนการขายสินค้าในประเทศ เพ่ิมขึ้น
จากยอดขายในกลุ่มสินค้ามาตรฐานจากการขายหัวรถและผลิตตู้บรรทุกสําหรับรถขนส่งและผลิตรถโดยสารขนาดใหญ่ประกอบกับ
มีสัดส่วนของรายได้จากงานบริการที่เพ่ิมขึ้นจากศูนย์บริการซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ 24 ชั่วโมงท่ีเปิดใหม่ในปี 2560  
 ในส่วนสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ(Special Design Product) ประเภทรถลําเลียงอาหารสําหรับเครื่องบิน 
(Catering Hi-Loaders Truck) รถดับเพลิงและรถออกแบบพิเศษอ่ืนได้ส่งออกจําหน่ายยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่ม
ประเทศเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี เวียดนาม และฮ่องกง เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการขยายตัวในกลุ่มประเทศในเอเชีย  แต่
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

เนื่องจากมีการชะลอตัวของกลุ่มธุรกิจการบิน ทําให้ยอดขายส่งออกในภูมิภาคอ่ืนชะลอตัว ในส่วนสินค้ากลุ่มบริหารโครงการได้เพ่ิม
สัญญาเข้าบริหารโครงการให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยในปี 2560 ได้ดําเนินการเปิด
ศูนย์บริการ One Stop Services แห่งแรกท่ีจังหวัด ชลบุรี และจะเปิดเพ่ิมอีก 7 แห่ง ท่ัวประเทศภายในปี 2563 ทําให้มี
ศูนย์บริการในพื้นท่ีของลูกค้าเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มียอดรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  และในไตรมาส 1 ได้มีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อผลิตสินค้าใหม่ เช่นรถดับเพลิง และสินค้าเพ่ือป้องกันประเทศ ประกอบกับทางบริษัทได้เปลี่ยนซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในการ
บริหารจัดการใหม่เป็น SAP by Design มีผลทําให้ในไตรมาส 1/2560 มีผลขาดทุน 73.28 ล้านบาทซ่ึงเกิดข้ึนเฉพาะไตรมาส 1 ปี 
2560 เท่านั้นซ่ึงในในไตรมาส 2 มีกําไรสุทธิ 17.31 ล้านบาท ไตรมาส 3 มีกําไรสุทธิ 14.69 ล้านบาท และไตรมาส 4 มีกําไรสุทธิ 
21.78 ล้านบาท  สําหรับงวดปี 2560 มีผลขาดทุนสุทธิ 19.50 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 71.78 ล้านบาท หรือ
ขาดทุนลดลง 78.64% 
 
 รายได้ตามสัญญา 

 รายได้ตามสัญญา มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างผลิตสินค้าตามความต้องการและการออกแบบของบริษัท และในสัญญามีการ
ระบุราคาค่าสินค้าไว้อย่างแน่นอน  บริษัทฯ รับรู้รายได้ตามสัญญาตามข้ันความสําเร็จของงาน (Percentage of Completion 
Method) กล่าวคือเม่ือผลงานตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือเกี่ยวกับขั้นความสําเร็จของงาน รายได้งานตามสัญญา
จะถูกรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยคํานวณจากความสําเร็จของกิจกรรมงานตามสัญญา ณ วันท่ีรายงาน ขั้นความสําเร็จของ
งานตามสัญญาคํานวณจากอัตราส่วนของต้นทุนงานตามสัญญาที่ทําเสร็จจนถึงวันท่ีรายงานเทียบกับประมาณการต้นทุนงาน
ท้ังหมดตามสัญญา ในกรณีท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนท้ังหมดของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา บริษัท
ฯ จะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยรายได้ท่ีรับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกําหนดเรียก
ชําระตามสัญญาแสดงไว้เป็นมูลค่างานเสร็จท่ียังไม่เรียกเก็บจากลูกค้าในงบแสดงฐานะการเงิน 
 รายได้ตามสัญญาประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างออกแบบ ผลิตตัวถังและติดต้ังระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์
เพ่ือการพาณิชย์ โดยมีผลิตภัณฑ์อยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (Standard Product) และผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ 
(Special Design Product) สําหรับรายได้จากการรับจ้างออกแบบ ผลิต และติดตั้งตู้บรรทุกไฟเบอร์กลาสนํ้าหนักเบา ของบริษัท
ย่อยจะถูกนับรวมเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน โดยในปี 2558-2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ตามสัญญาแยกตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1) กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 287.77 29.58% 258.72 27.93% 572.80 41.18% 
2) ผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ 684.96 70.42% 667.44 72.07% 818.14 58.82% 
รายได้ตามสัญญา  972.73 100.00% 926.16 100.00% 1,390.94 100.00% 
 
 ปี 2558-2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ตามสัญญาสูงท่ีสุดจากผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษมาโดยตลอด โดยมี
รายได้จํานวน  684.96 ล้านบาท 667.44 ล้านบาท และ 818.14 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.41 ร้อยละ 72.07 และ ร้อย
ละ 58.82 ของรายได้ตามสัญญาตามลําดับ โดยนับต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมาจนถึงปี 2559 รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบินสร้าง
รายได้เป็นอันดับหนึ่งของผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ เน้นทําการตลาดงานรถลําเลียงอาหาร
สําหรับเคร่ืองบิน เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ มีความชํานาญเป็นพิเศษ มีการปรับรูปแบบให้หลากหลายเพื่อรองรับเคร่ืองบินทุก
แบบ และทุกขนาดความจุผู้โดยสาร มีการพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตให้รวดเร็วย่ิงขึ้น จนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากลูกค้าธุรกิจครัวการบินจากหลายประเทศท่ัวโลก อีกท้ังบริษัทฯ ยังได้ออกแบบ และพัฒนารถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน
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แอร์บัส A380 ได้สําเร็จ ซ่ึงเป็นเคร่ืองบินลําใหญ่ท่ีสุด ในปัจจุบันต้องอาศัยความรู้ทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีของงานระบบ
วิศวกรรมท่ีแม่นยํา บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิต 1 ใน 2 รายของโลกท่ีสามารถผลิตได้ แต่ในปี 2560 ธุรกิจการเงินชะลอตัว บริษัทยัง
ได้รับคําสั่งซ้ือ และส่งมอบในจํานวนเงินใกล้เคียงกับปี 2559 โดยบริษัทฯ ได้พัฒนารถอ่ืนๆ ท่ีใช้ในสนามบินเพ่ิม เช่น รถลําเลียง
ผู้ป่วย รถกู้ภัย และรถดับเพลิง เป็นต้น ในส่วนของยานยนต์สําหรับกองทัพ บริษัทฯ ได้รับงานใหม่เพ่ิมในปี 2557 ถึงปี 2559 โดย
บริษัทฯ เน้นกําลังการผลิตไปท่ีการผลิตรถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน และรถตู้พ่วงใหญ่ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ ซ่ึง
มีคําสั่งซ้ือมาจํานวนมากและต่อเนื่อง 
  
 รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู้รายได้จากการขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สาระสําคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนัยสําคัญ ไปให้กับผู้ซ้ือแล้ว รายได้จากการขาย ประกอบด้วย การขายอะไหล่ (Spare 
Part) บางประเภทท่ีบริษัทฯ จําเป็นต้องสั่งนําเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตงานของลูกค้าเป็นปกติอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่
มากกว่าร้อยละ 50 เป็นการขายอะไหล่ให้กับลูกค้าต่างประเทศท่ีสั่งผลิตรถจากบริษัทฯ โดยเฉพาะรถลําเลียงอาหารสําหรับ
เครื่องบิน และส่วนท่ีเหลือประมาณร้อยละ 50 เป็นการขายให้แก่ลูกค้าในประเทศ รายได้จากการขายยังประกอบด้วยการขาย
สินค้าตัวอย่าง (รถต้นแบบ) และการขายสินค้าในสต๊อก เป็นต้น  ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายและติดต้ังหลอดไฟ LED 
ให้กับหน่วยงานของรัฐบาล โดยผ่านกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทอ่ืนท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน ซ่ึงรับรู้รายได้ 44.21 ล้าน
บาท  
 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการเม่ือมีการให้บริการเสร็จเรียบร้อย โดยรายได้ดังกล่าวมาจากการให้บริการรับซ่อม
ผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่จะซ่อมให้เฉพาะรถของลูกค้าหลังหมดระยะเวลาประกัน ซ่ึงสั่งซ้ือสินค้าจากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเท่านั้น 
บริษัทฯ มีเงื่อนไขรับประกันสินค้าเฉล่ีย 1 ปี และตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ ได้รับสัญญาในการบริหารโครงการซ่อมบํารุง รถบรรทุก
พ่วง และ รถบรรทุกก่ึงพ่วง จากบริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากัด (“Linfox”) และบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด (“Tesco-Lotus”) ท้ังหมด ซ่ึงมีรถในโครงการมากกว่า 1,000 คัน โดยต้ังศูนย์บริการซ่อมบํารุงอยู่ในพ้ืนท่ีของ 
Tesco-Lotus จํานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ลําลูกกา ศูนย์วังน้อย ศูนย์สามโคก ศูนย์บางบัวทอง และศูนย์สุราษฎร์ธานี  อีก
ท้ังบริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นโอกาสในการเพ่ิมรายได้จากงานซ่อมบริการ จึงได้ทําการเช่าพ้ืนท่ีดินประมาณ 4 ไร่ ท่ี อําเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์ซ่อมสําหรับรถบรรทุก ในกรณีประสบอุบัติเหตุต้องซ่อมนาน และรับงานซ่อมบริการจากลูกค้า
ของบริษัทรายอ่ืน และลูกค้าท่ัวไป ทําให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มศักยภาพในการดูแลลูกค้าในพ้ืนท่ีภาคกลางเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นทําเลใกล้
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล และยังเพิ่มโอกาสในการรับงานซ่อมบริการเพิ่มขึ้นจากงานของ Linfox และ Tesco-Lotus ปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้ขยายศูนย์ซ่อมบริการเป็น One Stop Services ท่ีให้บริการท้ังซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างและตัวถัง โดยได้เปิดศูนย์แรกท่ี
จังหวัดชลบุรี และจะขยายไปท่ัวประเทศภายในปี 2563 โดยมีเป้าหมายรายได้ตั้งแต่ปีท่ี 2 ของการ เปิดศูนย์อย่างน้อยปีละ 100 
ล้านบาทต่อศูนย์ ซ่ึงจะทําให้เป้าหมายในการกระจายรายได้ของ 3 กลุ่มสินค้าให้ใกล้เคียงกันเพ่ือกระจายความเส่ียงจากเศรษฐกิจ
โลกในธุรกิจหนึ่งในอนาคตได้อย่างสมบรูณ์ โดยมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2558 – 2560  คือ 169.90 ล้านบาท 132.08 
ล้านบาท และ 194.96 ล้านบาท ตามลําดับ    
  
 
 รายได้อ่ืน 
 รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหาร รายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น ปี 2558-2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี
รายได้อ่ืนเท่ากับ 16.34 ล้านบาท 12.10 ล้านบาท และค่าบริการ 9.92 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.41 ร้อยละ 
1.13 และ ร้อยละ 0.62 ของรายได้รวม ตามลําดับ 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

ต้นทุนและกําไรขั้นต้น 
 ต้นทุนงานตามสัญญา ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ เงินเดือนและค่าจ้างแรงงานผลิตในแผนกต่างๆ ค่าจา้งเหมาจาก
บุคคลอื่น และค่าใช้จ่ายในการผลิตต่างๆ เป็นต้น บริษัทจะบันทึกต้นทุนงานตามสัญญาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยอ้างอิงกับ
ขั้นความสําเร็จของงานตามสัญญา ณ  วันท่ีรายงาน เม่ือผลงานตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีท่ีมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนท้ังหมดของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที และหากบริษัทไม่สามารถประมาณผลของงานตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัท
จะรับรู้ต้นทุนงานตามสัญญาเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่ต้นทุนนั้นเกิดขึ้น 
 ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าท่ีขาย เงินเดือน และค่าจ้างของแผนกที่เกี่ยวข้อง และ
ค่าใช้จ่ายท่ีปันจากค่าใช้จา่ยส่วนกลาง เป็นต้น 
 ท้ังนี้ บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการกําหนดราคางานตามสัญญาให้มีอัตรากําไรไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 และกําหนดให้มีการ
ทบทวนประมาณการต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงทุกไตรมาส หรือเม่ือมีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนงานนั้นๆ 
อย่างมีนัยสําคัญ 
 ในงวดบัญชีปี 2558-2560  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนงานตามสัญญาเท่ากับ  805.09 ล้านบาท 822.18    ล้าน
บาท และ 1,244.85  ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 70.46  ร้อยละ 77.69 และร้อยละ 78.49 ของรายได้หลัก
ของธุรกิจ ตามลําดับ อัตราส่วนต้นทุนงานตามสัญญาเมื่อเทียบกับรายได้หลักของธุรกิจเพ่ิมข้ึน ในปี 2559 และ 2560 เน่ืองจาก
บริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน เพ่ือเป็นการขยายฐานการตลาดให้เพ่ิมมากข้ึนจากปีก่อน 
เป็นการลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงธุรกิจเฉพาะกลุ่ม และทําให้มีปริมาณการผลติเพ่ิมข้ึน  แต่มีอัตรากําไรท่ีน้อยกว่ากลุ่มสินค้าอ่ืน 
 ในงวดบัญชีปี 2558-2560  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรขั้นต้นเท่ากับ 250.20 ล้านบาท  140.74 ล้านบาท และ 
191.04 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้น ร้อยละ 21.90 ร้อยละ 13.30 และ ร้อยละ 12.05 ของรายได้หลักของ
ธุรกิจตามลําดับ จากข้อมูลจะพบว่าอัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทฯ มีทิศทางปรับตัว ลดลง ตามการปรับโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 
ท่ีเน้นขยายตลาดในสินค้ากลุ่มมาตรฐาน 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งออกสินค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศ ค่าขนส่งสินค้าในประเทศ และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น  
เป็นต้น 
 ในงวดบัญชีปี 2558-2560  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ  195.07 ล้านบาท  
216.04 ล้านบาท และ 173.65 ล้านบาท ตามลําดับ ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนในปี 2559 เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าร่วม
ประมูลโครงการรถโดยสาร NGV ในส่วนของค่าธรรมเนียมธนาคารเพ่ือใช้ในโครงการรถโดยสาร NGV ท่ีสิ้นสุดแล้วในปี 2559 และ
ค่าท่ีปรึกษากฎหมายในการฟ้องเรียกค่าเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐในคดีท่ีเกี่ยวกับงานประมูลรถโดยสาร NGV ซ่ึงถูกยกเลิก
โครงการ ประกอบกับมีการปรับฐานเงินเดือนค่าจ้างในปี 2559 เพ่ิมข้ึน โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้บริษัทได้ดําเนินการฟ้องคู่กรณีและ
หน่วยงานท่ีกํากับดูแลต่อศาลปกครองเพื่อเรียกค่าเสียหายแล้ว 
 
กําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 
 หากพิจารณาข้อมูลกําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนดอกเบ้ียและภาษี (Earnings Before Interest and Tax: 
EBIT) ในปี 2558-2560  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานเท่ากับ 74.10 ล้านบาท (53.88) ล้านบาท 
และ 30.38 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อรายได้เท่ากับ รอ้ยละ 6.49 ร้อยละ (5.09) 
และ ร้อยละ 1.90 จากยอดรายได้รวม  
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ต้นทุนทางการเงิน 
 ในปี 2558-2560  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 28.86 ล้านบาท  38.70 ล้านบาท และ 50.64 
ล้านบาท ตามลําดับ ต้นทุนทางการเงินดังกล่าวเกิดจากการท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน เพ่ือใช้ใน
การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีมูลค่าสูง และต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตโดยประมาณ 3-6 เดือน อีกทั้งการส่งมอบสินค้าจะไม่ได้สง่
มอบทีละหน่วย แต่จะส่งมอบเป็นส่วนๆ ของคําสั่งซ้ือ ทําให้บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินกู้ระยะสั้นเพ่ือสั่งซ้ือวัสดุอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบจากต่างประเทศ ซ่ึงในปี 2558-2560  มีภาระหนี้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 729.56 ล้านบาท  
358.58 ล้านบาท และ 966.17 ล้านบาทตามลําดับ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้ลงทุนในการซ้ือ
ท่ีดินเพ่ือใช้ในการขยายโรงงานในอนาคต จํานวนเงิน 296.56 ล้านบาท โดยได้บันทึกเป็นท่ีดินจํานวน 214.99 ล้านบาท และที่ดิน
ส่วนที่เกินความต้องการใช้งานซ่ึงบริษัทฯ วางแผนท่ีจะขายบันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจํานวน 81.58 ล้านบาท   
 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 38.79 ล้านบาท 9.51 ล้านบาท และ (1.29) ล้านบาท 
ตามลําดับ ปี 2560 มีผลขาดทุนก่อนภาษี (20.26) ล้านบาท คํานวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 ปรับผลกระทบค่าใช้จ่ายท่ีไม่
สามารถหักภาษี และค่าใช้จ่ายท่ีสามารถหักภาษีได้เพ่ิมข้ึน ทําให้เป็นรายได้จํานวน 0.76 ล้านบาท เกิดจากภาษีท่ีบันทึกสูงไปใน
งวดก่อนของกิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี 
 
กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ 
 ในงวดบัญชีปี 2558-2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไร(ขาดทุน)สุทธิ (เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 
35.71 ล้านบาท  (91.29)  ล้านบาท และ (19.50) ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นอัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ (เฉพาะส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่)  ร้อยละ 3.08 ร้อยละ (8.46) และร้อยละ (1.17) ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราขาดทุน
สุทธิ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนในด้านวิจัยพัฒนาและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนซอฟท์แวรที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ใหม่ ส่งผลทําให้ไตรมาส 1/2560 มีผลขาดทุนสุทธิ 73.28 ล้านบาท โดยต้ังแต่ไตรมาส 2/2560 ไตรมาส 3/2560 และไตรมาส 
4/2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อมมีกําไรสุทธิตามลําดับคือ 17.31 ล้านบาท 14.69 ล้านบาท และ 21.78 ล้านบาท  
 
 
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในปี  2558-2560  ร้อยละ 5.36  ร้อยละ (13.25) และ
ร้อยละ (2.79) ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 697.00 ล้านบาท 681.00 
ล้านบาท และ 671.65 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุท่ีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงในปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 18.71 ล้านบาท จากการผลการดําเนินงานดังท่ีกล่าวไปแล้ว 
  
 22.1.2  ฐานะทางการเงินของบริษัท 

สินทรัพย์  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2558-2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,619.38 ล้านบาท  1,710.36 

ล้านบาท และ 2,328.28  ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์รายการสําคัญดังน้ี 
 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2558-2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ  49.30 
ล้านบาท 43.86 ล้านบาท และ 2.61 ล้านบาท ตามลําดับ ประกอบด้วยเงินสดย่อยและเงินฝากธนาคาร ท้ังในรูปบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจํา ซ่ึงมีการลดลง หรือเพ่ิมข้ึน ตามการบริหารการเงินใน
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีแต่ละงวด ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึนเนื่องจากการใช้สิทธิจาก
การแปลง CHO-W1 ท่ีรอจัดการด้านการเงิน สิ้นสุดวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 และปี 2559 มีเงินฝากธนาคารจากการเก็บ
หนี้รอดําเนินการ และในปี 2560 เป็นการบริหารเงินสดปกติ 

 
 
 

 ลูกหนี้การค้าและค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี  2558-2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิ เท่ากับ  469.81 ล้านบาท 

373.64  ล้านบาท และ 766.85  ล้านบาท ตามลําดับ ท้ังนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการให้เทอมเครดิตแก่ลูกหนี้ใน
ประเทศเฉล่ียเท่ากับ 30-90 วัน ต่างประเทศ เฉลี่ย 30-180 วัน นับจากวันส่งใบแจ้งหนี้ โดยสามารถคํานวณระยะเวลา
เรียกเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2558-2560  ได้เท่ากับ 133 วัน 143 วัน และ 174 วัน ตามลําดับ 

 
โดยสามารถสรุปยอดลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ท่ีค้างชําระ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558-2560 ได้ดังน้ี 

  (หน่วย : ล้านบาท) 
ช่วงเวลา 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 51.68 102.24 52.49 
อายุหนี้ไม่เกิน 3 เดือน 67.94 32.41 245.72 
อายุหนี้ระหว่าง 3 เดือน – 6 เดือน  76.07 2.29 25.46 
อายุหนี้ระหว่าง 6 เดือน – 12 เดือน 20.54 2.80 5.58 
อายุหนี้มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 27.71 4.00 3.67 

    รวม 243.94 143.74 332.92 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4.49) (3.28) (3.28) 

                        ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 239.45 140.46 329.64 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ และ

วิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหน้ีเป็นเกณฑ์พิจารณาอายุหนี้ท่ีค้าง
ชําระ ลูกหนี้การค้าท่ีเกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน บริษัทฯ จะต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน ยกเว้นกรณีท่ี
คาดว่าจะได้รับชําระหน้ีจากลูกหนี้แน่นอน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558-2560 มียอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 
4.49 ล้านบาท 3.28  ล้านบาท และ 3.28 ล้านบาท ตามลําดับ ณ สิ้นปี 2558-2560 มีลูกหนี้การค้าท่ีเกินกําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน จํานวน  27.71 ล้านบาท 4.00 ล้านบาท และ 3.67 ล้านบาท ตามลําดับ ท้ังนี้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าได้
บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เพียงพอแล้ว 

 
 สินค้าคงเหลือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2558-2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 295.49 ล้านบาท  335.11 
ล้านบาท และ 360.13  ล้านบาท ตามลําดับ โดยมูลค่าสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่คือ วัตถุดิบ หรือส่วนประกอบท้ังที่อยู่ใน
คลังสินค้า หรืออยู่ระหว่างทางจัดส่งมายังคลังสินค้า ซ่ึงถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ มูลค่าส่วนท่ีเหลือจะ
ประกอบด้วย สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสําเร็จรูป และวัสดุสิ้นเปลือง รวมท้ังเงินมัดจําค่าซ้ือวัตถุดิบท่ีจําเป็นต้องส่งผลิต 
และวางมัดจํา 

 

 เงินฝากประจําท่ีมีภาระค้ําประกัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2558-2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินฝากประจําท่ีมีภาระค้ําประกันเท่ากับ  2.00 

ล้านบาท 37.00 ล้านบาท และ 37.00 ล้านบาท ตามลําดับ ซ่ึงยอดเงินฝากประจําท่ีมีภาระค้ําประกันใช้สําหรับค้ํา
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ประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อาทิ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี วงเงินหนังสือค้ําประกันสัญญางานซ่ึงจําเป็นต้องใช้
มากขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของมูลค่างานและสัญญางาน  

 
 
 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2558-2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ  663.71 

ล้านบาท  771.20  ล้านบาท และ 976.60 ล้านบาท ตามลําดับ ซ่ึงประกอบด้วย ท่ีดินท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ 
อาคารโรงงาน อาคารสํานักงานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคาร อาคารสิ่งปลูกสร้างท่ีสาขาของบริษัท เครื่องใช้ เคร่ือง
ตกแต่งสํานักงาน ครุภัณฑ์ ท่ีดินท่ีจะสร้างโรงงานในอนาคตและยานพาหนะ  โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนซ้ือท่ีดิน 
ประมาณ 272 ไร่ ท่ีตําบลท่าพระ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีขยายโรงงานในอนาคต มูลค่า 
296.56 ล้านบาท และท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งโรงงาน และสํานักงานใหญ่เนื้อท่ีรวม 48-2-16.1 ไร่ ซ่ึงบันทึกบัญชีด้วยราคาทุน
มูลค่ารวม 28 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่มีการปรับปรุงมูลค่าท่ีดินตามราคาตลาด และในปี 2560 ได้บันทึกทรัพย์สินระหว่าง
ติดต้ังของโครงการ E-Ticket เป็นจํานวนเงิน 194.03 ล้านบาท 

 
 แหล่งที่มาของเงินทุน 
 หนี้สิน 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2558-2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมเท่ากับ 922.38 ล้านบาท 1,029.36 

ล้านบาท และ 1,665.99 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของหนี้สินรายการสําคัญดังน้ี 
 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2558-2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเท่ากับ  

729.56 ล้านบาท 358.58 ล้านบาท และ 966.17 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นตามตัวเลขดังกล่าวเป็น
ภาระหนี้ตามวงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ ท่ีสถาบันการเงินให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในธุรกิจ อาทิ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินทรัสต์รีซีทส์ วงเงินแพคกิ้งเครดิต วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น ท้ังนี้ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระหนี้เพ่ิมขึ้นในปี 2558 เกิดจากการใช้วงเงินสินเชื่อท่ีสถาบันการเงินให้ในการสนับสนุน
เพ่ือซ้ือวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังได้ใช้วงเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือใช้หมุนเวียนใน
ธุรกิจ เนื่องจากสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินในอัตราที่ต่ํากว่าการใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และปี 2560 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการชําระหน้ีสินเพ่ิมข้ึนจากการรับคําสั่งซ้ือและจากการติดต้ังโครงการ E-Ticket โดยมีมูลค่า
งานในมือประมาณ 6,500 ล้านบาท ทําให้มีภาระหนี้เพ่ิมข้ึนขณะดําเนินการ และยังอยู่ระหวา่งการรอส่งมอบงาน 

 
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2558-2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนเท่ากับ 110.22 ล้าน
บาท 280.11 ล้านบาท และ 328.18 ล้านบาทตามลําดับ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้ีค่าสินค้า ซ่ึงบริษัทฯ ได้เทอมเครดิตจาก
เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ยประมาณ 60-90 วัน โดยสามารถคํานวณระยะเวลาชําระหน้ีเฉลี่ยในปี 2558-2560 ได้เท่ากับ  42 วัน 
77 วัน และ 85 วัน ตามลําดับ 

 

 ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์

พนักงาน ซ่ึงนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน โดยผู้บริหารได้บันทึกหนี้สินและ
ผลประโยชน์พนักงานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2554 โดยได้ปรับกับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบบัญชีปี 2554 ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกล่าว 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2558-2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 
เท่ากับ 16.12 ล้านบาท 19.73 ล้านบาท และ 22.46 ล้านบาท ตามลําดับ 

 
 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2558-2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 697.00

ล้านบาท 681.00 ล้านบาท และ 662.29  ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียน เท่ากับ 295.74 ล้านบาท และทุนชําระแล้ว เท่ากับ 295.74 ล้านบาท ส่วนลดจากการเพ่ิมสัดส่วนเงนิลงทุนใน
บริษัทย่อย เท่ากับ 5.63 ล้านบาท มีสํารองตามกฎหมายเท่ากับ 6.82 ล้านบาท และขาดทุนสะสมท่ียังไม่จัดสรร 39.55 
ล้านบาท และคณะกรรมการบริษัทมีมติเพ่ิมทุน จํานวน 164.54 ล้านบาท เป็น 460.28 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือขายให้บุคคลในวงจํากัด ให้กับ Macquarie Bank Limited จํานวนไม่เกิน 185 
ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 354.88 ล้านหุ้น เพ่ือเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและเพื่อเสนอขายให้กับ
บุคคลในวงจํากัด โดยมีผลเมื่อผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2561 ในวันท่ี 9 มกราคม 2561  

 
 
 

 โครงสร้างเงินทุน 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2558-
2560 เท่ากับ 1.32 เท่า  1.51 เท่า และ 2.52  ตามลําดับ อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นปี 2559 และ 2560 
เพ่ิมขึ้น จากการท่ีบริษัทฯ มีการใช้วงเงินในการดําเนินงานตามคําสั่งซ้ือ โดยในปี 2560 มีคําสั่งซ้ือเข้ามาจํานวนมาก และ
ได้รับสัญญาโครงการพิเศษรวม 2 โครงการ คือ โครงการ E-Ticket ท่ีอยู่ระหว่างดําเนินงานการ มูลค่า 1,665 ล้านบาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และโครงการขายรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน ซ่ึงได้
โครงการในปลายปี 2560 จึงทําให้สัดส่วนหนี้สินเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 และปี 2560 ลดลงจากผล
ขาดทุนเท่ากับ จํานวน 681 ล้านบาท และ 66.2 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นในปี 2558 และปี 2559 
จํานวน 25.97 ล้านบาท และ 58.58 ล้านบาท 

 
 สภาพคล่อง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย  31 ธันวาคม 
 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ล้านบาท 49.30 43.86 2.61 
สินทรัพย์หมุนเวียน ล้านบาท 834.88 755.43 1,177.73 
หนี้สินหมุนเวียน ล้านบาท 862.42 678.03 1,622.31 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
(สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน) 

เท่า 0.97 1.14 0.73 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ล้านบาท (22.23) 207.88 (456.70) 
 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2558-2560 เท่ากับ 0.97 เท่า 1.14 เท่า และ 0.73 เท่า ตามลําดับ ในปี 2558-
2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีหนี้สินท่ีมีส่วนเพิ่มข้ึนในปี 2558 จากการลงทุนในท่ีดิน และปี 
2560 จากนโยบายการเงินท่ีเป็น Project Finance เม่ือมีคําสั่งซ้ือจํานวนมากจะทําให้มีหนี้สินเพ่ิมข้ึนตามยอดคําสั่งซ้ือ 
รวมท้ังรับงานโครงการใหญ่ทําให้หนี้สินเพ่ิมขึ้นตามลําดับ  
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2558-2560 เท่ากับ (22.23) ล้านบาท  
207.88 ล้านบาท และ (456.70) ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น
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จากกิจกรรมดําเนินงาน มาจากยอดลูกหนี้ท่ีลดลง และปี 2560 มีกระแสเงินสดลดลงจากคําสั่งซ้ือ และโครงการอยู่
ระหว่างดําเนินงาน 
 
 
ข้อกําหนดอัตราส่วนทางการเงิน 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับวงเงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง โดยมีข้อกําหนดให้ดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (D/E Ratio) ไม่เกิน 3 เท่าและดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าของงบ
การเงินรวม เนื่องจากบริษัทฯ มีส่วนของหนี้สินท่ีเป็นเจ้าหน้ีการค้า และเงินมัดจํารับล่วงหน้าจากลูกค้าในช่วงปลายปี
จํานวนมาก ซ่ึงอาจทําให้อัตราส่วนท่ีธนาคารกําหนดเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ ทางบริษัทฯ จึงได้ชี้แจงให้สถาบันการเงิน
ทราบ และจะกําหนดเฉพาะหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียเป็นฐานในการคํานวณแทนหน้ีสินรวมท้ังหมดต่อไป โดยในปี 2558 
2559 และ 2560 บริษัทฯ ยังดํารงสัดส่วนได้ตามกําหนด  
 

 รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
 ในปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพ่ือการลงทุนตามปกติของการดําเนินธุรกิจ โดยไม่มีรายจ่ายจากการ
ลงทุนท่ีมีนัยสําคัญ และในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้ลงทุนซ้ือท่ีดินเพ่ือขยายโรงงานใน
อนาคต ในปี 2559 บริษัทฯได้มีการลงทุนในการสร้างศูนย์ซ่อมรถบรรทุก 1 แห่ง ท่ีจังหวัดชลบุรี ท่ีใช้ชื่อ สิบล้อ 24 
ชั่วโมง ซ่ึงก่อสร้างและดําเนินงานในปี 2560 ส่วนปี 2560 มีลงทุนในอุปกรณ์แลทรัพย์สินอ่ืนในการดําเนินการศูนย์ซ่อม 
และโครงการ E-Ticket 

 



งบการเงินปี 2560



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 
 



157
รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 
 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ช ทว ีจ ากดั (มหาชน) 
 
 

ควำมเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั ช ทวี จ  ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบกำรเงินทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตรวจสอบ 
 

กำรรับรู้รำยได้ของงำนตำมสัญญำ 
 

 

อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้อท่ี 2.8 นโยบายการบัญชี - สัญญาก่อสร้าง และข้อท่ี 10 
งานระหว่างท าตามสัญญา 
 
กลุ่มกิจการรับรู้รายไดจ้ากงานตามสญัญาซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 87.89 
ของรายไดท้ั้งหมดของกลุ่มกิจการ โดยใชว้ิธีการรับรู้รายไดต้าม
ขั้นความส าเร็จของงาน รายไดจ้ากงานตามสญัญามาจากการผลิต
และการประกอบรถพว่งและยานพาหนะ 
 
ขั้นความส าเร็จของงานถูกก าหนดโดยอตัราส่วนของตน้ทุนการ
ก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนของงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบัน  เทียบกับ
ประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างทั้งส้ิน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ของผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการในการตั้ งประมาณการดังกล่าว  
ซ่ึงยงัรวมถึงการประเมินถึงความไม่แน่นอนท่ีอาจมีอยู ่ซ่ึงกลุ่ม
กิจการเผชิญหรืออาจเผชิญจนกวา่จะส่งมอบสินคา้ 
 
ขา้พเจา้ให้ความสนใจในเร่ืองน้ีเพราะมีการใช้ดุลยพินิจท่ีส าคญั
และประสบการณ์อย่างสูงจากผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการในการ
ประเมินขั้นความส าเร็จของงาน ซ่ึงความถูกตอ้งของรายไดจ้ากงาน
ตามสญัญาไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากขั้นความส าเร็จของงาน 
 

วิธีปฏิบติัท่ีส าคญัของขา้พเจา้ท่ีใช้เก่ียวกบัวิธีการประเมินของ
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการส าหรับการรับรู้รายได้ของงานตาม
สัญญาประกอบดว้ย 
• ท าความเข้าใจและประเมินระบบการควบคุมภายในท่ี

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดอ้อกแบบและปฏิบติัตามส าหรับ
ขั้นตอนในการบันทึกต้นทุน รายได้ของสัญญาและการ
ค านวณขั้นความส าเร็จของงาน 

• ด าเนินการตรวจนบัโดยการสุ่มโครงการท่ีด าเนินการอยูเ่พื่อให้
มัน่ใจวา่โครงการดงักล่าวมีอยูจ่ริงและอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

• ด าเนินการทดสอบรายละเอียดโดยการตรวจเอกสารของ
ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนและตรวจตัดยอดของต้นทุนท่ีเกิดข้ึนเพื่อ
ประเมินสถานะของโครงการ 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้างทั้งส้ินของโครงการท่ีคงเหลืออยู่ ณ ส้ินปี โดยการ
เปรียบเทียบกับต้นทุนการก่อสร้างทั้งส้ินของโครงการท่ีมี
ความคลา้ยคลึงกนัท่ีท าส าเร็จแลว้ในอดีตโดยวิธีการสุ่มและ
ตรวจทานส าหรับผลแตกต่างท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึน 

• ประเมินความเหมาะสมของประมาณการตน้ทุนการก่อสร้าง
ทั้งส้ินของโครงการท่ีเหลืออยู ่ณ ส้ินปี โดยการตรวจทานการ
กระทบยอดตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนกบัตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึน
เพื่อใหง้านเสร็จโดยวธีิการสุ่ม 

• เปรียบเทียบขั้นความส าเร็จของงานท่ีก าหนดจาก 
• อตัราส่วนของตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนของงานท่ี
ท าเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้างทั้งส้ินกบั 

• ขั้นความส าเร็จของงานท่ีได้จากฝ่ายผลิตโดยการ
ส ารวจเน้ืองานท่ีไดท้ าแลว้ 

เพื่อประเมินความเหมาะสมของขั้นความส าเร็จของงานท่ี
ก าหนดจากอตัราส่วนของตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนของ
งานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้างทั้งส้ินท่ีใชใ้นการรับรู้รายได ้ 

• ตรวจทานเอกสารส าหรับโครงการท่ีท าแลว้เสร็จหลงัรอบบญัชี
เพื่อประเมินความถูกตอ้งของประมาณการตน้ทุนการก่อสร้าง
ทั้งส้ินท่ีเกิดข้ึนท่ีใชใ้นการค านวณขั้นความส าเร็จของงานและ 
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตรวจสอบ 
 

กำรรับรู้รำยได้ของงำนตำมสัญญำ 
 

 

อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้อท่ี 2.8 นโยบายการบัญชี - สัญญาก่อสร้าง และข้อท่ี 10 
งานระหว่างท าตามสัญญา 
 
กลุ่มกิจการรับรู้รายไดจ้ากงานตามสญัญาซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 87.89 
ของรายไดท้ั้งหมดของกลุ่มกิจการ โดยใชว้ิธีการรับรู้รายไดต้าม
ขั้นความส าเร็จของงาน รายไดจ้ากงานตามสญัญามาจากการผลิต
และการประกอบรถพว่งและยานพาหนะ 
 
ขั้นความส าเร็จของงานถูกก าหนดโดยอตัราส่วนของตน้ทุนการ
ก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนของงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบัน  เทียบกับ
ประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างทั้งส้ิน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ของผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการในการตั้ งประมาณการดังกล่าว  
ซ่ึงยงัรวมถึงการประเมินถึงความไม่แน่นอนท่ีอาจมีอยู ่ซ่ึงกลุ่ม
กิจการเผชิญหรืออาจเผชิญจนกวา่จะส่งมอบสินคา้ 
 
ขา้พเจา้ให้ความสนใจในเร่ืองน้ีเพราะมีการใช้ดุลยพินิจท่ีส าคญั
และประสบการณ์อย่างสูงจากผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการในการ
ประเมินขั้นความส าเร็จของงาน ซ่ึงความถูกตอ้งของรายไดจ้ากงาน
ตามสญัญาไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากขั้นความส าเร็จของงาน 
 

วิธีปฏิบติัท่ีส าคญัของขา้พเจา้ท่ีใช้เก่ียวกบัวิธีการประเมินของ
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการส าหรับการรับรู้รายได้ของงานตาม
สัญญาประกอบดว้ย 
• ท าความเข้าใจและประเมินระบบการควบคุมภายในท่ี

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดอ้อกแบบและปฏิบติัตามส าหรับ
ขั้นตอนในการบันทึกต้นทุน รายได้ของสัญญาและการ
ค านวณขั้นความส าเร็จของงาน 

• ด าเนินการตรวจนบัโดยการสุ่มโครงการท่ีด าเนินการอยูเ่พื่อให้
มัน่ใจวา่โครงการดงักล่าวมีอยูจ่ริงและอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

• ด าเนินการทดสอบรายละเอียดโดยการตรวจเอกสารของ
ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนและตรวจตัดยอดของต้นทุนท่ีเกิดข้ึนเพื่อ
ประเมินสถานะของโครงการ 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้างทั้งส้ินของโครงการท่ีคงเหลืออยู่ ณ ส้ินปี โดยการ
เปรียบเทียบกับต้นทุนการก่อสร้างทั้งส้ินของโครงการท่ีมี
ความคลา้ยคลึงกนัท่ีท าส าเร็จแลว้ในอดีตโดยวิธีการสุ่มและ
ตรวจทานส าหรับผลแตกต่างท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึน 

• ประเมินความเหมาะสมของประมาณการตน้ทุนการก่อสร้าง
ทั้งส้ินของโครงการท่ีเหลืออยู ่ณ ส้ินปี โดยการตรวจทานการ
กระทบยอดตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนกบัตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึน
เพื่อใหง้านเสร็จโดยวธีิการสุ่ม 

• เปรียบเทียบขั้นความส าเร็จของงานท่ีก าหนดจาก 
• อตัราส่วนของตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนของงานท่ี
ท าเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้างทั้งส้ินกบั 

• ขั้นความส าเร็จของงานท่ีได้จากฝ่ายผลิตโดยการ
ส ารวจเน้ืองานท่ีไดท้ าแลว้ 

เพื่อประเมินความเหมาะสมของขั้นความส าเร็จของงานท่ี
ก าหนดจากอตัราส่วนของตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนของ
งานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้างทั้งส้ินท่ีใชใ้นการรับรู้รายได ้ 

• ตรวจทานเอกสารส าหรับโครงการท่ีท าแลว้เสร็จหลงัรอบบญัชี
เพื่อประเมินความถูกตอ้งของประมาณการตน้ทุนการก่อสร้าง
ทั้งส้ินท่ีเกิดข้ึนท่ีใชใ้นการค านวณขั้นความส าเร็จของงานและ 

 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตรวจสอบ 
 

• สอบถามผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการเก่ียวกับสถานะของคดี
ความและไดรั้บหนังสือยืนยนัจากท่ีปรึกษาทางกฎหมายใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบังานตามสัญญา และท าการตรวจสอบค่าใชจ่้าย
จากค่าเรียกร้องระหวา่งกลุ่มกิจการ ผูรั้บเหมาและลูกคา้ และ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักฐานท่ีได้รับมากับการ
ประเมินของผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ 

 

ตามกระบวนการท างานของข้าพเจ้าข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่า 
การประเมินของผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ เร่ืองการรับรู้รายไดข้องงาน
ตามสัญญานั้นมีความสมเหตุสมผล ขา้พเจา้พบวา่ไม่มีขอ้ผิดพลาด
ท่ีเป็นสาระส าคญัแต่อยา่งไร 

  

 

ความถูกต้องของค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนของงานระหว่างก่อสร้างส าหรับ
โครงการบัตรโดยสารอิเล็กโทรนิกส์พร้อมอปุกรณ์ “โครงการ” 
 

 

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้อท่ี  2.11 นโยบายการบัญชี เร่ือง ท่ี ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และขอ้ท่ี 19 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนของงานระหวา่ง
ก่อสร้างส าหรับโครงการจ านวน 194 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 82 
ของงานระหว่างก่อสร้างซ่ึงมีมูลค่า 235 ล้านบาท และคิดเป็น
ร้อยละ 12 ของสินทรัพยร์วมซ่ึงมีมูลค่า 2,257 ลา้นบาท ท่ีแสดง
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดใ้ชดุ้ลยพินิจจากประสบการณ์ในอดีต
และความเข้าใจในเน้ือหาของสัญญาเพื่อจัดประเภทรายการ
ธุรกรรมต่างๆ  ท่ี เกิดข้ึนภายใต้โครงการว่าควรจะรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนมีจ านวนมากและหลากหลายประเภทซ่ึงตอ้งการ
การก ากบัดูแลอยา่งรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขของสัญญา การพิจารณาของผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการท่ี
ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของขอ้มูลทาง
การเงินเป็นอยา่งมาก 
 

ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับเร่ืองดังกล่าวเน่ืองจากค่าใช้จ่าย
โครงการ ข้อก าหนดและรายละเอียดของสัญญามีความ
หลากหลายซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการต้องใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาอยา่งมาก 

วธีิปฏิบติัท่ีส าคญัของขา้พเจา้ท่ีใชเ้ก่ียวกบัการทดสอบความถูกตอ้ง
ของค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนประกอบดว้ย 
 

• ประเมินว่านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการท่ีเก่ียวข้องกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนของสินทรัพย์นั้ นเป็นไป 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

• ไดรั้บรายงานสรุปค่าใชจ่้ายทั้งหมดภายใตโ้ครงการและพิสูจน์
ว่าค่าใช้จ่ายทั้ งหมดในรายงานดังกล่าวเก่ียวข้องโครงการ 
โดยการเปรียบเทียบกบัขอ้ก าหนดของผูว้า่จา้ง 

• ตรวจทานความเหมาะสมของการจดัประเภทค่าใชจ่้ายระหวา่ง
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนท่ีระบุโดย
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ และประเมินวา่การจดัประเภทดงักล่าว
เป็นไปตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ และ 

• ทดสอบความถูกตอ้งของค่าใช่จ่ายฝ่ายทุนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี
โดยการตรวจสอบกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีด้วย
วธีิการสุ่ม เช่น สญัญา ใบแจง้หน้ี และหลกัฐานการช าระเงิน 

 

ตามกระบวนการท างานของขา้พเจา้ขา้งตน้ ขา้พเจา้พบว่าการ
ประเมินและวิธีปฏิบติัของผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการส าหรับการ
บนัทึกค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนนั้นมีความสมเหตุสมผล ขา้พเจา้พบว่า 
ไม่มีขอ้ผดิพลาดท่ีเป็นสาระส าคญัแต่อยา่งไร 
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ข้อมูลอ่ืน 
กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ควำมรับผดิชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
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ข้อมูลอ่ืน 
กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ควำมรับผดิชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมี
นยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอน
ท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ถา้หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ได้ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุดวณิ  ปัญญำวงศ์ขันติ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3534 
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ถา้หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ได้ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุดวณิ  ปัญญำวงศ์ขันติ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3534 
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

บริษัท ช ทว ีจํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 2,611,063          43,860,023        2,378,646          43,067,773        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 8 766,845,131      373,641,346      695,334,801      373,806,952      
ลูกหน้ีพนกังานตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี (สุทธิ) 9 185,595             185,595             185,595             185,595             

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 38 ค)          -          - 87,922,357        70,924,297        
สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) 11 360,133,541      335,106,837      319,355,327      298,164,435      
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 39 ก) 23,764               599,019             15,301               599,019             
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 12 47,926,711        22,035,376        47,879,080        22,125,267        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,177,725,805   775,428,196      1,153,071,107   808,873,338      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 13 37,000,000        37,000,000        34,000,000        34,000,000        
ลูกหน้ีพนกังานตามสญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 9 340,257             525,852             340,257             525,852             
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 2,675,660                   - 2,817,500                   -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15          -          - 22,599,950        22,599,950        
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนด 17          - 1,000,000                   - 1,000,000          
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 18 81,577,261        81,577,261        81,577,261        81,577,261        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 19 976,595,405      771,195,483      912,051,288      701,848,484      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 20 33,245,283        31,515,740        33,171,245        31,408,680        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (สุทธิ) 21 7,713,243          7,154,932          6,590,590          6,412,988          
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 10,528,792        4,280,699          10,445,350        4,212,586          
เงินมดัจาํ 880,232             685,732             880,232             685,732             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,150,556,133   934,935,699      1,104,473,673   884,271,533      

รวมสินทรัพย์ 2,328,281,938   1,710,363,895   2,257,544,780   1,693,144,871   

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 94 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________

งบการเงนิรวม
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บริษัท ช ทว ีจํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22 328,177,052      280,107,113      314,483,958      276,427,902      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 23 966,165,265      358,575,194      928,475,408      355,255,024      
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของ

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 924,000             924,000                      -          -
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 25 10,643,617        10,138,522        10,643,617        10,138,522        
- หุน้กู ้(สุทธิ) 27 299,403,916               - 299,403,916               -

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาส่วนท่ีเกินกวา่งานระหวา่งทาํ (สุทธิ) 10 ข) 9,301,297          18,767,397        9,301,297          18,767,397        
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 5,073,914          5,941,588          3,595,677          5,701,707          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย          - 1,266,918                   - 1,266,918          
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 26 2,621,620          2,312,152          2,115,613          2,207,356          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 1,622,310,681   678,032,884      1,568,019,486   669,764,826      

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 694,879             1,618,879                   -          -
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 25 20,522,023        31,165,640        20,522,023        31,165,640        
หุน้กู ้(สุทธิ) 27          - 298,810,868               - 298,810,868      
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 22,457,833        19,731,746        21,353,716        19,036,083        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 43,674,735        351,327,133      41,875,739        349,012,591      

รวมหนีสิ้น 1,665,985,416   1,029,360,017   1,609,895,225   1,018,777,417   

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 94 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 29
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั  1,182,941,773 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 295,735,443      295,735,443      

   หุน้สามญั 1,187,889,978 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 296,972,495      296,972,495      

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
   หุน้สามญั 1,182,941,773 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 295,735,443      295,735,443      295,735,443      295,735,443      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 29 375,903,848      375,903,848      375,903,848      375,903,848      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 40 29,013,488        29,013,488        27,067,992        27,067,992        
ส่วนลดจากการเพิ่มสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (5,633,115)         (5,633,115)                  -          -
กาํไร(ขาดทุน)สะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31 6,820,000          6,820,000          6,820,000          6,820,000          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (39,546,706)       (20,838,590)       (57,877,728)       (31,159,829)       

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 662,292,958      681,001,074      647,649,555      674,367,454      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 32 3,564                 2,804                          -          -

รวมส่วนของเจ้าของ 662,296,522      681,003,878      647,649,555      674,367,454      

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 2,328,281,938   1,710,363,895   2,257,544,780   1,693,144,871   

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 94 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ช ทว ีจํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้
รายไดต้ามสญัญา 1,390,940,104    926,160,095     1,060,873,813  915,477,124     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 194,964,372       132,077,628     429,450,537     134,972,499     
ตน้ทุนงานตามสญัญา (1,244,849,907)  (822,180,359)    (955,963,418)    (814,787,062)    
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (150,011,128)     (95,320,825)      (371,871,794)    (97,953,795)      

กําไรขั้นต้น 191,043,441       140,736,539     162,489,138     137,708,766     
รายไดอ่ื้น 33 9,912,022           12,281,881       22,450,074       20,541,934       
กาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน 3,709,103           9,321,290         3,583,826         9,268,064         

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 204,664,566       162,339,710     188,523,038     167,518,764     
ค่าใชจ่้ายในการขาย (43,490,255)       (40,769,744)      (38,711,520)      (37,544,052)      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (130,164,066)     (175,268,191)    (127,631,737)    (162,593,390)    
ขาดทุนสุทธิจากการขายสินทรัพย์ (491,012)            (179,855)           (491,012)           (179,855)           
ตน้ทุนทางการเงิน 34 (50,635,168)       (38,700,742)      (49,770,952)      (38,119,806)      
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (141,840)                     -          -          -

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (20,257,775)       (92,578,822)      (28,082,183)      (70,918,339)      
รายไดภ้าษีเงินได้ 36 756,732              1,290,600         414,938            1,517,316         

ขาดทุนสําหรับปี (19,501,043)       (91,288,222)      (27,667,245)      (69,401,023)      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
• การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
      หลงัออกจากงาน 992,108              13,124              1,186,682         (736,240)           
• ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัการวดัมูลค่าใหม่ของ
      ภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (198,421)            (2,625)               (237,336)           147,248            

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 793,687              10,499              949,346            (588,992)           

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (18,707,356)       (91,277,723)      (26,717,899)      (69,990,015)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 94 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (19,501,818)       (91,285,991)      (27,667,245)      (69,401,023)      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 775                     (2,231)               -                                 -

(19,501,043)       (91,288,222)      (27,667,245)      (69,401,023)      

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (18,708,116)       (91,275,553)      (26,717,899)      (69,990,015)      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 760                     (2,170)               -                                 -

(18,707,356)       (91,277,723)      (26,717,899)      (69,990,015)      

ขาดทุนต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 37 (0.0165)              (0.0875)             (0.0234)             (0.0666)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 94 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ช ทว ีจาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนจดทะเบียน จากการจ่าย จัดสรรแล้ว - ส่วนลดจากการเพิม่ รวมส่วน
ท่ีออกและชําระ ส่วนเกิน โดยใช้หุ้น เงินรับล่วงหน้า ทุนสํารองตาม สัดส่วนเงินลงทุน ของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวม

หมายเหตุ เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้น เป็นเกณฑ์ ค่าหุ้น กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ในบริษัทย่อย ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 206,127,675   317,327,131 29,013,488  44,677,801      6,820,000       98,663,085      (5,633,115)               696,996,065      4,974                  697,001,039     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2559
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้        -        -        - 80,595,878             -        -                 - 80,595,878                  - 80,595,878       
   การใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 29 66,696,962     58,576,717          - (125,273,679)         -        -                 -     -           -        -
   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        -        -        -        -        - 10,438                             - 10,438               61                       10,499              
   ขาดทุนรวมสาํหรับปี        -        -        -        -        - (91,285,991)                    - (91,285,991)       (2,231)                 (91,288,222)     
   เงินปันผลจ่าย 30 22,910,806            -        -        -        - (28,226,122)                    - (5,315,316)                   - (5,315,316)       

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 295,735,443 375,903,848 29,013,488       - 6,820,000      (20,838,590)  (5,633,115)             681,001,074    2,804                681,003,878     

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 295,735,443   375,903,848 29,013,488         - 6,820,000       (20,838,590)    (5,633,115)               681,001,074      2,804                  681,003,878     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2560
   กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        -        -        -        -        - 793,702                           - 793,702             (15)                      793,687            
   ขาดทุนรวมสาํหรับปี        -        -        -        -        - (19,501,818)                    - (19,501,818)       775                     (19,501,043)     

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 295,735,443 375,903,848 29,013,488       - 6,820,000      (39,546,706)  (5,633,115)             662,292,958    3,564                662,296,522     

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 94 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม (บาท)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม

บริษัท ช ทว ีจํากัด (มหาชน)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนจดทะเบียน จากการจ่าย จัดสรรแล้ว -
ทีอ่อกและชําระ ส่วนเกิน โดยใช้หุ้น เงนิรับล่วงหน้า ทุนสํารอง รวม

หมายเหตุ เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้น เป็นเกณฑ์ ค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 206,127,675          317,327,131          27,067,992            44,677,801            6,820,000              67,056,308            669,076,907          
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2559
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้              -              -              - 80,595,878                         -              - 80,595,878            
   การใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 29 66,696,962            58,576,717                         - (125,273,679)                     -              - -                             
   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน              -              -              -              -              - (588,992)               (588,992)               
   ขาดทุนรวมสาํหรับปี              -              -              -              -              - (69,401,023)          (69,401,023)          
   เงินปันผลจ่าย 30 22,910,806                         -              -              -              - (28,226,122)          (5,315,316)            

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 295,735,443          375,903,848          27,067,992                         - 6,820,000              (31,159,829)          674,367,454          

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 295,735,443          375,903,848          27,067,992            -                             6,820,000              (31,159,829)          674,367,454          
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2560
   กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน              -              -              -              -              - 949,346                 949,346                 
   ขาดทุนรวมสาํหรับปี              -              -              -              -              - (27,667,245)          (27,667,245)          

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 295,735,443          375,903,848          27,067,992                         - 6,820,000              (57,877,728)          647,649,555          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 94 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)
กําไรสะสม
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษทั ช ทว ีจาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนจดทะเบียน จากการจ่าย จัดสรรแล้ว - ส่วนลดจากการเพิม่ รวมส่วน
ท่ีออกและชําระ ส่วนเกิน โดยใช้หุ้น เงินรับล่วงหน้า ทุนสํารองตาม สัดส่วนเงินลงทุน ของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวม

หมายเหตุ เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้น เป็นเกณฑ์ ค่าหุ้น กฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร ในบริษัทย่อย ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 206,127,675   317,327,131 29,013,488  44,677,801      6,820,000       98,663,085      (5,633,115)               696,996,065      4,974                  697,001,039     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2559
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้        -        -        - 80,595,878             -        -                 - 80,595,878                  - 80,595,878       
   การใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 29 66,696,962     58,576,717          - (125,273,679)         -        -                 -     -           -        -
   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        -        -        -        -        - 10,438                             - 10,438               61                       10,499              
   ขาดทุนรวมสาํหรับปี        -        -        -        -        - (91,285,991)                    - (91,285,991)       (2,231)                 (91,288,222)     
   เงินปันผลจ่าย 30 22,910,806            -        -        -        - (28,226,122)                    - (5,315,316)                   - (5,315,316)       

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 295,735,443 375,903,848 29,013,488       - 6,820,000      (20,838,590)  (5,633,115)             681,001,074    2,804                681,003,878     

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 295,735,443   375,903,848 29,013,488         - 6,820,000       (20,838,590)    (5,633,115)               681,001,074      2,804                  681,003,878     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2560
   กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        -        -        -        -        - 793,702                           - 793,702             (15)                      793,687            
   ขาดทุนรวมสาํหรับปี        -        -        -        -        - (19,501,818)                    - (19,501,818)       775                     (19,501,043)     

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 295,735,443 375,903,848 29,013,488       - 6,820,000      (39,546,706)  (5,633,115)             662,292,958    3,564                662,296,522     

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 94 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม (บาท)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม

บริษัท ช ทว ีจํากัด (มหาชน)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนจดทะเบียน จากการจ่าย จัดสรรแล้ว -
ทีอ่อกและชําระ ส่วนเกิน โดยใช้หุ้น เงนิรับล่วงหน้า ทุนสํารอง รวม

หมายเหตุ เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้น เป็นเกณฑ์ ค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 206,127,675          317,327,131          27,067,992            44,677,801            6,820,000              67,056,308            669,076,907          
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2559
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้              -              -              - 80,595,878                         -              - 80,595,878            
   การใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 29 66,696,962            58,576,717                         - (125,273,679)                     -              - -                             
   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน              -              -              -              -              - (588,992)               (588,992)               
   ขาดทุนรวมสาํหรับปี              -              -              -              -              - (69,401,023)          (69,401,023)          
   เงินปันผลจ่าย 30 22,910,806                         -              -              -              - (28,226,122)          (5,315,316)            

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 295,735,443          375,903,848          27,067,992                         - 6,820,000              (31,159,829)          674,367,454          

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 295,735,443          375,903,848          27,067,992            -                             6,820,000              (31,159,829)          674,367,454          
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2560
   กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน              -              -              -              -              - 949,346                 949,346                 
   ขาดทุนรวมสาํหรับปี              -              -              -              -              - (27,667,245)          (27,667,245)          

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 295,735,443          375,903,848          27,067,992                         - 6,820,000              (57,877,728)          647,649,555          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 94 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)
กําไรสะสม
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บริษัท ช ทว ีจํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

(20,257,775)        (92,578,822)        (28,082,183)        (70,918,339)        

19 45,425,408          34,023,632          39,148,768          27,455,333          
ค่าตดัจาํหน่าย 20 5,453,535            4,906,008            5,420,513            4,657,132            
รายไดจ้ากการขายภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 141,840               -                     -                     -                     
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 8 -                     (1,207,139)          -                     (1,007,139)          
ค่าเผื่อสินคา้เคล่ือนไหวชา้ 11 1,120,693            (2,860,042)          246,550               (3,108,072)          
ค่าเผื่อผลขาดทุนตามสัญญา -                     -                     -                     -                     
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ (867,674)             (817,654)             (2,106,030)          (817,654)             
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 491,012               179,855               491,012               179,855               
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                     -                     -                     -                     
(กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารอนุพนัธ์ (23,764)               (599,019)             (15,301)               (599,019)             
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 28 4,405,778            3,622,740            4,191,898            3,444,227            
ดอกเบ้ียรับ 33 (371,898)             (4,185,131)          (5,774,285)          (8,700,504)          
เงินปันผลรับ (9,421)                 -                     (9,421)                 -                     
ดอกเบ้ียรับตามสัญญาเช่าการเงิน 33 (22,785)               (22,785)               (22,785)               (22,785)               
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -                     14,000,000          -                     14,000,000          
ตน้ทุนทางการเงิน

- ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 34 48,183,601          36,022,821          47,319,385          35,444,032          
- ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน 34 1,858,519            2,367,053            1,858,519            2,364,906            
- การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย 34 593,048               310,868               593,048               310,868               

86,120,117          (6,837,615)          63,259,688          2,682,841            
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (393,230,931)      83,721,434          (320,336,777)      80,949,074          
สินคา้คงเหลือ (30,418,207)        (38,477,635)        (25,708,252)        (42,787,452)        
เคร่ืองมือทางการเงิน 599,019               (106,367)             599,019               (106,367)             
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (25,891,335)        (1,944,700)          (25,753,813)        (2,492,866)          
เงินมดัจาํ (194,500)             (391,929)             (194,500)             (391,929)             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (32,343,613)        165,573,435        (42,224,152)        168,368,770        
เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาส่วนท่ีเกินกวา่งานระหวา่งทาํ (9,466,100)          18,767,397          (9,466,100)          18,767,397          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 309,468               785,882               (91,743)               790,581               

   ก่อนดอกเบ้ียรับ ตน้ทุนทางการเงินจ่ายและภาษีเงินไดจ่้าย (404,516,082)      221,089,902        (359,916,630)      225,780,049        
ดอกเบ้ียรับ 399,044               3,840,486            4,583,213            8,704,248            
เงินสดรับจากสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าทางการเงิน 208,380               208,380               208,380               208,380               
เงินสดจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังาน 28 (687,583)             -                     (687,583)             -                     
ตน้ทุนทางการเงินจ่าย

- ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (44,575,799)        (12,776,484)        (43,711,583)        (13,711,927)        
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (7,515,011)          (4,478,343)          (7,499,682)          (4,861,130)          

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน (456,687,051)      207,883,941        (407,023,885)      216,119,620        

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 94 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนินงาน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั -                     (35,000,000)        -                     (34,000,000)        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

- เงินสดรับ 38 ค) -                     -                     72,701,940          12,639,465          
- เงินสดจ่าย 38 ค) -                     -                     (89,700,000)        (24,963,762)        

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (168,233,015)      (136,377,328)      (166,892,601)      (134,345,222)      
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร -                     -                     -                     -                     
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 (7,183,078)          (8,966,785)          (7,183,078)          (8,966,785)          

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (175,416,093)      (180,344,113)      (191,073,739)      (189,636,304)      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนด 1,000,000            -                     1,000,000            -                     
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,817,500)          -                     (2,817,500)          -                     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

- เงินสดรับ 23 7,073,970,743     6,317,812,891     6,537,359,011     6,228,586,342     
- เงินสดชาํระคืน 23 (6,468,378,018)   (6,711,302,985)   (5,966,135,973)   (6,622,147,101)   

เงินสดรับจากหุน้กู ้ -                     298,500,000        -                     298,500,000        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

- เงินสดชาํระคืน 24 (924,000)             (917,168)             -                     -                     
จ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (11,997,041)        (12,332,048)        (11,997,041)        (12,116,602)        
เงินปันผลจ่าย -                     (5,332,822)          -                     (5,332,822)          
เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 29.3 -                     80,595,878          -                     80,595,878          

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 590,854,184        (32,976,254)        557,408,497        (31,914,305)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (41,248,960)        (5,436,426)          (40,689,127)        (5,430,989)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือตน้ปี 43,860,023          49,296,449          43,067,773          48,498,762          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี 2,611,063            43,860,023          2,378,646            43,067,773          

ข้อมูลเพิม่เตมิ
เจา้หน้ีคงคา้งจากการซ้ือสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 80,909,788          2,540,748            80,740,021          2,504,325            

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,952,529            3,509,052            3,952,529            3,509,052            

เงินปันผลคา้งจ่าย -                     9,421                   -                     9,421                   

โอนสินคา้คงเหลือไปเป็นสินทรัพยถ์าวร 4,270,810            1,725,315            4,270,810            1,725,315            

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 94 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจ ำกดั ซ่ึงตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2537 และเม่ือวนัท่ี 
2 มกรำคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั กบักระทรวงพำณิชย ์
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอไอ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 
 

บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้ดงัน้ี  
ส ำนกังำนใหญ่ : 265 หมู่ 4 ถนนกลำงเมือง ต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
สำขำท่ี 1 : 96/25 หมู่ 3 ถนนวภิำวดีรังสิต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 
สำขำท่ี 2 : 66/5 หมู่ 2 ต ำบลโป่ง อ ำเภอบำงละมุง จงัหวดัชลบุรี 
สำขำท่ี 3 : 62 หมู่ 2 ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ  
สำขำท่ี 4 : 37/30 หมู่ 1 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี 
 

ธุรกิจหลกัของบริษทั และบริษทัยอ่ย คือ กำรผลิต ขำย และบริกำรเก่ียวกบักำรประกอบรถพว่งและยำนพำหนะและอุปกรณ์แบบพิเศษ 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2561 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทั่วไปภำยใต้พระรำชบัญญติักำรบญัชี  
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนด 
ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้ แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
 

กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชี 
ท่ีส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบติั
และตอ้งเปิดเผยเร่ืองกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือ ควำมซับซ้อน หรือ เก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมี
นยัส ำคญัต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 4 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิท่ีมีกำรปรับปรุง 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 

 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้กำรแกไ้ขโดยใหท้ำงเลือกเพิ่มในกำรบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
กำรร่วมคำ้ หรือบริษทัร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 
(ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจำกเดิมท่ีใหใ้ชว้ิธีรำคำทุน หรือวิธีมูลค่ำยติุธรรม (เม่ือมีกำรประกำศใช)้ ทั้งน้ีกำรเลือกใช้
นโยบำยบญัชีส ำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจำกกนั โดยหำกกิจกำร
เลือกท่ีจะเปล่ียนมำใชว้ธีิส่วนไดเ้สียจะตอ้งท ำโดยปรับปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงั 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัคือ ใหท้ำงเลือกเพิ่มส ำหรับกิจกำรท่ีไม่ใช่
กิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ท่ีเป็นกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจ
เฉพำะดำ้นกำรลงทุน โดยในกำรบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ท่ีเป็น
กิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุนนั้น จะมีทำงเลือกในกำรท่ีจะยงัคงกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ของบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้นั้นๆ ดว้ยวธีิมูลค่ำยติุธรรมตำมท่ีบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้นั้นๆ ใชอ้ยู ่เพิ่มเติมจำกเดิม
ท่ีตอ้งถอดกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมออกและแทนดว้ยกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมของบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ท่ีเป็น
กิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงโดยใหมี้กำรสันนิษฐำนวำ่กำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยกำรอำ้งอิงจำกรำยไดน้ั้นไม่เหมำะสม ขอ้สันนิษฐำนน้ีอำจตกไปหำกเขำ้ขอ้หน่ึงขอ้ใด
ต่อไปน้ี คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรำยได ้(นัน่คือรำยไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จ ำกดัของ
มูลค่ำท่ีจะไดรั้บจำกสินทรัพย)์ หรือสำมำรถแสดงไดว้ำ่รำยไดแ้ละกำรใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ำกสินทรัพย์
มีควำมสมัพนัธ์กนัเป็นอยำ่งมำก 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้ ำหนดใหมี้ควำมชดัเจนมำกข้ึนส ำหรับ 1) กำรซ้ือ
ส่วนไดเ้สียในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัท่ีกิจกรรมของกำรด ำเนินงำนร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อ 
น ำหลกักำรบญัชีของกำรรวมธุรกิจมำถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมด ำเนินงำนมีกำรซ้ือส่วนได้เสียในกำร
ด ำเนินงำนร่วมกนัเพิ่มข้ึนนั้น ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยูใ่นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลค่ำใหม่ หำกผูร่้วมด ำเนินงำน
ยงัคงมีกำรควบคุมร่วมอยู ่
 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดป้ระเมินและพิจำรณำวำ่มำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจ ำกดั ซ่ึงตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2537 และเม่ือวนัท่ี 
2 มกรำคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั กบักระทรวงพำณิชย ์
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอไอ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 
 

บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้ดงัน้ี  
ส ำนกังำนใหญ่ : 265 หมู่ 4 ถนนกลำงเมือง ต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
สำขำท่ี 1 : 96/25 หมู่ 3 ถนนวภิำวดีรังสิต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 
สำขำท่ี 2 : 66/5 หมู่ 2 ต ำบลโป่ง อ ำเภอบำงละมุง จงัหวดัชลบุรี 
สำขำท่ี 3 : 62 หมู่ 2 ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ  
สำขำท่ี 4 : 37/30 หมู่ 1 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี 
 

ธุรกิจหลกัของบริษทั และบริษทัยอ่ย คือ กำรผลิต ขำย และบริกำรเก่ียวกบักำรประกอบรถพว่งและยำนพำหนะและอุปกรณ์แบบพิเศษ 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2561 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทั่วไปภำยใต้พระรำชบัญญติักำรบัญชี  
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนด 
ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้ แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
 

กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชี 
ท่ีส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบติั
และตอ้งเปิดเผยเร่ืองกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือ ควำมซับซ้อน หรือ เก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมี
นยัส ำคญัต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 4 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิท่ีมีกำรปรับปรุง 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญั ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนท่ี
ปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใชมี้ดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินได้ 
รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมท่ีมีจ ำนวนต ่ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำต ่ำกว่ำฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

จะถือวำ่มีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเกิดข้ึน 
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสนันิษฐำนวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์น

มูลค่ำท่ีสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงิน
ไดร้อตดับญัชีจะตอ้งน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใช้หักภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลับรำยกำรของ 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีนั้น  

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยใหช้ดัเจนวำ่กำรเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ใหถื้อปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย 
ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงิน
โดยสรุป 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดป้ระเมินและพิจำรณำวำ่มำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร ยกเวน้เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูล 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและกำรร่วมกำรงำน 

 
ก) บริษัทย่อย 

 
บริษทัย่อยหมำยถึงกิจกำร (ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่ม
กิจกำรมีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำ
ใหเ้กิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใชอ้  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ย
ไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ย
มำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตำมวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส ำหรับกำรซ้ือบริษทัย่อย  
ประกอบดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดิมของผูถู้กซ้ือ
และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจกำร ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้รวมถึงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระตำมขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน 
มูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม
ในผูถู้กซ้ือด้วยมูลค่ำยุติธรรม หรือ มูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนำ้
กำรรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นั้น
ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำร รับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้
ในก ำไรหรือขำดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของตอ้งไม่มีกำรวดัมูลค่ำใหม่ และ
ใหบ้นัทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยุติธรรม 
ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ ท่ีมำกกว่ำมูลค่ำ
ยติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำ ตอ้งรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ี
โอนให ้มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วน
ของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ นอ้ยกวำ่มูลค่ำรำคำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ี
ไดม้ำเน่ืองจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 
 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิท่ีมีกำรปรับปรุง 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญั ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนท่ี
ปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใชมี้ดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินได้ 
รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมท่ีมีจ ำนวนต ่ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำต ่ำกว่ำฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

จะถือวำ่มีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเกิดข้ึน 
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสนันิษฐำนวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์น

มูลค่ำท่ีสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพจิำรณำกำรจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงิน
ไดร้อตดับญัชีจะตอ้งน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใช้หักภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลับรำยกำรของ 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีนั้น  

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยใหช้ดัเจนวำ่กำรเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ใหถื้อปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย 
ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงิน
โดยสรุป 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดป้ระเมินและพิจำรณำวำ่มำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร ยกเวน้เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูล 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
ก) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
กิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหวำ่งกนั ยอดคงเหลือ และก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวำ่งกนัในกลุ่มกิจกำร ขำดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนวำ่สินทรัพยท่ี์โอนระหวำ่งกนัเกิด
กำรดอ้ยค่ำ นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 
รำยช่ือของบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจกำรไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 15 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ ตน้ทุนจะมีกำรปรับ
เพื่อสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยตน้ทุนนั้น
จะรวมตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 

 
ข) รำยกำรกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

 
กลุ่มกิจกำรปฏิบติัต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกนักบัรำยกำรกบัส่วนท่ีเป็นของเจำ้ของ
ของกลุ่มกิจกำร ส ำหรับกำรซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้และมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุน้ท่ีซ้ือมำในบริษทัยอ่ย และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ 

 
ค) กำรจ ำหน่ำยบริษัทย่อย 

 
เม่ือกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุมตอ้งหยุดรวมบริษทัย่อยในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ส่วนได้เสียในกิจกำรท่ี
เหลืออยูจ่ะวดัมูลค่ำใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยติุธรรม
นั้นจะถือเป็นมูลค่ำตำมบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำของ 
เงินลงทุนท่ีเหลืออยูใ่นรูปของบริษทัร่วม กิจกำรร่วมคำ้ หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนท่ีเคยรับรู้ใน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนวำ่กลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

ง) บริษัทร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือกำรท่ี 
กลุ่มกิจกำรถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมด เงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม 
 
รำยช่ือของบริษทัร่วมไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 

จ) กำรร่วมกำรงำน 
 
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั หรือกำรร่วมคำ้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและภำระ
ผกูพนัตำมสัญญำของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนั้นมำกกวำ่โครงสร้ำงรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน  
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันเม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภำระผูกพัน 
ในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรร่วมกำรงำนนั้น โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยของกำร
ด ำเนินงำนร่วมกัน และส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หน้ีสิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยท่ีร่วมกันถือครองหรือก่อข้ึน  
ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำวจะแสดงรวมกบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงิน 
 
กำรร่วมคำ้ 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมค้ำเม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของกำรร่วมกำรงำนนั้ น  
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้รับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
กลุ่มกิจกำรไดป้ระเมินลกัษณะของกำรร่วมกำรงำนท่ีมีและพจิำรณำวำ่เป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั  
 

ฉ) กำรบันทึกเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย 
 
ภำยใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึน
หรือลดลงในภำยหลังวนัท่ีได้มำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของผูไ้ด้รับกำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผูล้งทุน 
มีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ รวมถึงค่ำควำมนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ถำ้ส่วนไดเ้สียของเจำ้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำรท่ี
เคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขำ้ก ำไรหรือขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจำ้ของท่ีลดลง ก ำไรและ
ขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
ก) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
กิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหวำ่งกนั ยอดคงเหลือ และก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวำ่งกนัในกลุ่มกิจกำร ขำดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนวำ่สินทรัพยท่ี์โอนระหวำ่งกนัเกิด
กำรดอ้ยค่ำ นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 
รำยช่ือของบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจกำรไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 15 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ ตน้ทุนจะมีกำรปรับ
เพื่อสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยตน้ทุนนั้น
จะรวมตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 

 
ข) รำยกำรกบัส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 

 
กลุ่มกิจกำรปฏิบติัต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกนักบัรำยกำรกบัส่วนท่ีเป็นของเจำ้ของ
ของกลุ่มกิจกำร ส ำหรับกำรซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้และมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุน้ท่ีซ้ือมำในบริษทัยอ่ย และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ 

 
ค) กำรจ ำหน่ำยบริษัทย่อย 

 
เม่ือกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุมตอ้งหยดุรวมบริษทัย่อยในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ส่วนได้เสียในกิจกำรท่ี
เหลืออยูจ่ะวดัมูลค่ำใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยติุธรรม
นั้นจะถือเป็นมูลค่ำตำมบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำของ 
เงินลงทุนท่ีเหลืออยูใ่นรูปของบริษทัร่วม กิจกำรร่วมคำ้ หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนท่ีเคยรับรู้ใน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนวำ่กลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

ง) บริษัทร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือกำรท่ี 
กลุ่มกิจกำรถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมด เงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม 
 
รำยช่ือของบริษทัร่วมไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ฉ) กำรบันทึกเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย (ต่อ) 

 
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
และส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภำยหลังกำรได้มำจะรวมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงภำยหลังกำรได้มำดังกล่ำวขำ้งต้นจะปรับปรุงกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุน  
เม่ือส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรใน
บริษทัร่วมนั้น ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยำวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหำแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่ม
กิจกำรในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัในหน้ีของ
บริษทัร่วมหรือรับวำ่จะจ่ำยหน้ีแทนบริษทัร่วม 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกส้ินรอบระยะเวลำบญัชีว่ำมีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดกำรดอ้ยค่ำ
หรือไม่ หำกมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับริษทัร่วมจะตดับญัชีตำมสัดส่วนท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนได้
เสียในบริษทัร่วมนั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมี
หลกัฐำนว่ำสินทรัพยท่ี์โอนระหว่ำงกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 

ช) งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมจะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
ตน้ทุนจะมีกำรปรับเพื่อสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ี
คำดวำ่ตอ้งจ่ำย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.4 กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 

 
(ก) สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 

 
รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจกำรถูกวดัมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดล้อม 
ทำงเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินรวมแสดงในสกุลเงินบำท  
ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร 

 
(ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 

 
รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำรหรือวนัท่ีตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือ
จ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน  
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปล่ียนทั้ งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วย ในทำงตรงขำ้ม 
กำรรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียน
ทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 

 
2.5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 

 
เงินสด หมำยรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝำกธนำคำรทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝำกธนำคำรประเภทท่ีตอ้งจ่ำยคืนเม่ือส้ิน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด (เงินฝำกประจ ำ) และบตัรเงินฝำกท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงินอ่ืน และไม่รวมเงินฝำก
ธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกถอน และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำย ุ
ไม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ 
 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำร
ประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม เงินลงทุนระยะสั้ นอ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวนัท่ีได้มำ  
 
เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
2.6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ีและจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึง ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของ
ลูกหน้ีกำรค้ำเปรียบเทียบกับมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกลูกหน้ีกำรค้ำ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ฉ) กำรบันทึกเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย (ต่อ) 

 
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
และส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภำยหลังกำรได้มำจะรวมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงภำยหลังกำรได้มำดังกล่ำวขำ้งต้นจะปรับปรุงกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุน  
เม่ือส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรใน
บริษทัร่วมนั้น ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยำวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหำแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่ม
กิจกำรในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัในหน้ีของ
บริษทัร่วมหรือรับวำ่จะจ่ำยหน้ีแทนบริษทัร่วม 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกส้ินรอบระยะเวลำบญัชีว่ำมีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดกำรดอ้ยค่ำ
หรือไม่ หำกมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับริษทัร่วมจะตดับญัชีตำมสัดส่วนท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนได้
เสียในบริษทัร่วมนั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมี
หลกัฐำนว่ำสินทรัพยท่ี์โอนระหว่ำงกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 

ช) งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมจะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
ตน้ทุนจะมีกำรปรับเพื่อสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ี
คำดวำ่ตอ้งจ่ำย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 
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2.7 สินค้ำคงเหลือ 

 
สินคำ้คงเหลือแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของ
สินคำ้คงเหลือค ำนวณโดยวธีิถวัเฉล่ีย ตน้ทุนของกำรซ้ือประกอบดว้ยรำคำซ้ือ และค่ำใชจ่้ำยทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือ
สินคำ้นั้น เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้ ค่ำขนส่ง หักดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินท่ีไดรั้บคืน ตน้ทุนของสินคำ้
ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำประกอบดว้ย ค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนทำงตรง และค่ำโสหุย้ในกำรผลิต ซ่ึงปันส่วน
ตำมเกณฑก์ำรด ำเนินงำนตำมปกติแต่ไม่รวมตน้ทุนกำรกูย้มื มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บประมำณจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติ
ของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นเพื่อใหสิ้นคำ้นั้นส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้จะบนัทึก
เม่ือพบวำ่มีสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพเท่ำท่ีจ ำเป็น  

 
2.8 สัญญำก่อสร้ำง 

 
สัญญำก่อสร้ำงคือสัญญำท่ีเจรจำเฉพำะเจำะจงเพื่อก่อสร้ำงสินทรัพยร์ำยกำรเดียวหรือหลำยรำยกำรซ่ึงสัมพนัธ์กนัอยำ่งใกลชิ้ด
หรือตอ้งพึ่งพำกนัในดำ้นกำรออกแบบ เทคโนโลยแีละหนำ้ท่ีหรือเช่ือมโยงกนัดว้ยวตัถุประสงคใ์นกำรใชป้ระโยชน์ขั้นสุดทำ้ย 
 
เม่ือผลกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำก่อสร้ำงไม่สำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยได้ตำมสัญญำก่อสร้ำงจะรับรู้ 
ไดไ้ม่เกินกวำ่ตน้ทุนตำมสญัญำซ่ึงค่อนขำ้งแน่วำ่จะไดรั้บคืน ตน้ทุนตำมสญัญำจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดเม่ือเกิดข้ึน 
 
เม่ือผลกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำก่อสร้ำงสำมำรถประมำณกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ และมีควำมเป็นไปไดท่ี้สัญญำก่อสร้ำง 
จะมีก ำไร ใหรั้บรู้รำยไดต้ลอดระยะเวลำของสัญญำก่อสร้ำง เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีตน้ทุนกำรก่อสร้ำงทั้งหมด
เกินกวำ่รำยไดค่้ำก่อสร้ำงทั้งหมด กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัที  
 
กลุ่มกิจกำรก ำหนดขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำงโดยใชว้ิธีอตัรำส่วนของตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนของงำนท่ีท ำเสร็จ
จนถึงปัจจุบนักบัประมำณกำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงทั้งส้ินในกำรก ำหนดขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำง จะไม่พิจำรณำตน้ทุน
กำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปีท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนำคต ซ่ึงแสดงอยูใ่นรูปสินคำ้คงเหลือ จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยเป็น
เงินล่วงหนำ้ หรือสินทรัพยอ่ื์น ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตน้ทุน  
 
กลุ่มกิจกำรแสดงจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีกิจกำรมีสิทธิเรียกร้องจำกผูว้ำ่จำ้งส ำหรับงำนก่อสร้ำงทุกสัญญำเป็นสินทรัพยข์องกิจกำร
ส ำหรับตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและก ำไรท่ีรับรู้ (หกัดว้ยรำยกำรขำดทุนท่ีรับรู้แลว้) สูงกวำ่จ ำนวนเงินงวดท่ีเรียกเกบ็ ซ่ึงจ ำนวนเงินท่ี
เรียกเกบ็ท่ีลูกคำ้ยงัไม่ไดช้ ำระและจ ำนวนเงินประกนัผลงำนจะรวมอยูภ่ำยใตห้วัขอ้ ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
 
กลุ่มกิจกำรจะแสดงจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีผูว้่ำจำ้งมีสิทธิเรียกร้องจำกกิจกำรส ำหรับงำนก่อสร้ำงทุกสัญญำเป็นหน้ีสินของ
กิจกำรส ำหรับจ ำนวนเงินท่ีเรียกเกบ็มำกกวำ่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและก ำไรท่ีรับรู้(หกัดว้ยรำยกำรขำดทุนท่ีรับรู้แลว้) 
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2.9 เงนิลงทุนที่ถือไว้จนครบก ำหนด 
 
กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เป็นเงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก ำหนด กำรจดัประเภท
ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผูก้  ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุน 
และทบทวนกำรจดัประเภทเป็นระยะ 
 
เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก ำหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีก ำหนดเวลำและผูบ้ริหำรตั้ งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถถือไว ้
จนครบก ำหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่จะครบก ำหนดภำยใน 12 เดือนนับแต่วนัส้ินรอบระยะ 
เวลำรำยงำนกจ็ะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
 
เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก ำหนดรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้
ไดม้ำซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำรำยกำร 
 
เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก ำหนดวดัมูลค่ำภำยหลังกำรได้มำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  
หกัดว้ยค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
 

2.10 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 
อสังหำริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำของสินทรัพย ์
หรือทั้งสองอยำ่ง และไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรจะถูกจดัประเภทเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
รวมถึงอสงัหำริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำงเพื่อพฒันำเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มกิจกำร ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีถือครองไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกกำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำของ
สินทรัพย ์ 
 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีรำคำทุน หกัค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ รวมถึงตน้ทุนใน
กำรท ำรำยกำรโดยท่ีดินไม่มีกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำ  
 
กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเขำ้เป็นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยก์็ต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และสำมำรถวดัรำคำมูลค่ำรำยจ่ำยได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร เม่ือมีกำรเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจะตดัมูลค่ำ
ตำมบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.7 สินค้ำคงเหลือ 

 
สินคำ้คงเหลือแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของ
สินคำ้คงเหลือค ำนวณโดยวธีิถวัเฉล่ีย ตน้ทุนของกำรซ้ือประกอบดว้ยรำคำซ้ือ และค่ำใชจ่้ำยทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือ
สินคำ้นั้น เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้ ค่ำขนส่ง หักดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินท่ีไดรั้บคืน ตน้ทุนของสินคำ้
ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำประกอบดว้ย ค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนทำงตรง และค่ำโสหุย้ในกำรผลิต ซ่ึงปันส่วน
ตำมเกณฑก์ำรด ำเนินงำนตำมปกติแต่ไม่รวมตน้ทุนกำรกูย้มื มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บประมำณจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติ
ของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นเพื่อใหสิ้นคำ้นั้นส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้จะบนัทึก
เม่ือพบวำ่มีสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพเท่ำท่ีจ ำเป็น  

 
2.8 สัญญำก่อสร้ำง 

 
สัญญำก่อสร้ำงคือสัญญำท่ีเจรจำเฉพำะเจำะจงเพื่อก่อสร้ำงสินทรัพยร์ำยกำรเดียวหรือหลำยรำยกำรซ่ึงสัมพนัธ์กนัอยำ่งใกลชิ้ด
หรือตอ้งพึ่งพำกนัในดำ้นกำรออกแบบ เทคโนโลยแีละหนำ้ท่ีหรือเช่ือมโยงกนัดว้ยวตัถุประสงคใ์นกำรใชป้ระโยชน์ขั้นสุดทำ้ย 
 
เม่ือผลกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำก่อสร้ำงไม่สำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยได้ตำมสัญญำก่อสร้ำงจะรับรู้ 
ไดไ้ม่เกินกวำ่ตน้ทุนตำมสญัญำซ่ึงค่อนขำ้งแน่วำ่จะไดรั้บคืน ตน้ทุนตำมสญัญำจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดเม่ือเกิดข้ึน 
 
เม่ือผลกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำก่อสร้ำงสำมำรถประมำณกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ และมีควำมเป็นไปไดท่ี้สัญญำก่อสร้ำง 
จะมีก ำไร ใหรั้บรู้รำยไดต้ลอดระยะเวลำของสัญญำก่อสร้ำง เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีตน้ทุนกำรก่อสร้ำงทั้งหมด
เกินกวำ่รำยไดค่้ำก่อสร้ำงทั้งหมด กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัที  
 
กลุ่มกิจกำรก ำหนดขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำงโดยใชว้ิธีอตัรำส่วนของตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนของงำนท่ีท ำเสร็จ
จนถึงปัจจุบนักบัประมำณกำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงทั้งส้ินในกำรก ำหนดขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำง จะไม่พิจำรณำตน้ทุน
กำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปีท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนำคต ซ่ึงแสดงอยูใ่นรูปสินคำ้คงเหลือ จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยเป็น
เงินล่วงหนำ้ หรือสินทรัพยอ่ื์น ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตน้ทุน  
 
กลุ่มกิจกำรแสดงจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีกิจกำรมีสิทธิเรียกร้องจำกผูว้ำ่จำ้งส ำหรับงำนก่อสร้ำงทุกสัญญำเป็นสินทรัพยข์องกิจกำร
ส ำหรับตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและก ำไรท่ีรับรู้ (หกัดว้ยรำยกำรขำดทุนท่ีรับรู้แลว้) สูงกวำ่จ ำนวนเงินงวดท่ีเรียกเกบ็ ซ่ึงจ ำนวนเงินท่ี
เรียกเกบ็ท่ีลูกคำ้ยงัไม่ไดช้ ำระและจ ำนวนเงินประกนัผลงำนจะรวมอยูภ่ำยใตห้วัขอ้ ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
 
กลุ่มกิจกำรจะแสดงจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีผูว้่ำจำ้งมีสิทธิเรียกร้องจำกกิจกำรส ำหรับงำนก่อสร้ำงทุกสัญญำเป็นหน้ีสินของ
กิจกำรส ำหรับจ ำนวนเงินท่ีเรียกเกบ็มำกกวำ่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและก ำไรท่ีรับรู้(หกัดว้ยรำยกำรขำดทุนท่ีรับรู้แลว้) 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  

 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนเร่ิมแรกจะ
รวมตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดวำ่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำร และตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำ
ได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ และจะรำยกำรตดัมูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน  
กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ท่ีดินไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย์อ่ืนค ำนวณด้วยวิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำตำมบัญชีให้เท่ำกับ 
มูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยแ์ต่ละชนิด ตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์ประมำณไวด้งัต่อไปน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน                                                  5 ปี 
อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร                            20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน                   5 ปี 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์                                 5 ปี 
ยำนพำหนะ                                                 5 - 10 ปี 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกลุ่มกิจกำรไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือ และอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
ใหเ้หมำะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำว จะถูกปรับลด
ใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนทนัที 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และไดร้วมอยูใ่นรำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนตำมล ำดบั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
2.12.1 กำรวจิยัและพฒันำ - สิทธิบตัร 

 
รำยจ่ำยเพื่อกำรวิจัยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดข้ึน ต้นทุนของโครงกำรพัฒนำ (ซ่ึงเก่ียวข้องกับกำรออกแบบ 
และกำรทดสอบผลิตภณัฑใ์หม่หรือกำรปรับปรุงผลิตภณัฑ)์ รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในจ ำนวนไม่เกินตน้ทุน 
ท่ีสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ และเม่ือประเมินแลว้ว่ำโครงกำรนั้นจะประสบควำมส ำเร็จค่อนขำ้งแน่นอน 
ทั้งในแง่กำรคำ้และแง่เทคโนโลยี ส่วนรำยจ่ำยอ่ืนเพื่อกำรพฒันำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนกำรพฒันำ 
ท่ีไดรั้บรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทึกเป็นสินทรัพยใ์นงวดถดัไป กำรทยอยตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำย 
ท่ีเกิดจำกกำรพฒันำ(ท่ีกิจกำรบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย)์จะเร่ิมตั้งแต่เม่ือเร่ิมใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นเพื่อกำรคำ้ ดว้ยวธีิเส้นตรง
ตลอดระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกกำรพฒันำนั้นแต่สูงสุดไม่เกิน 10 ปี 
 

2.12.2 เคร่ืองหมำยกำรคำ้และสิทธิกำรใช ้
 
เคร่ืองหมำยกำรคำ้และสิทธิกำรใช้ท่ีได้มำจำกกำรซ้ือจะแสดงด้วยรำคำทุน เคร่ืองหมำยกำรคำ้และสิทธิกำรใช ้
ท่ีไดม้ำจำกกำรรวมกิจกำร จะรับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ 
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมำจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำ 
และกำรด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถน ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์  และจะถูกตดัจ ำหน่ำย 
ตลอดอำยปุระมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี 

 
2.12.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
ตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรพฒันำ
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซ่ึงกลุ่มกิจกำร 
เป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 
• มีควำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคท่ีกิจกำรจะท ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์หรือขำยได ้
• ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และน ำมำใชป้ระโยชน์หรือขำย 
• กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมำใชป้ระโยชน์หรือขำย 
• สำมำรถแสดงวำ่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอยำ่งไร 
• มีควำมสำมำรถในกำรจดัหำทรัพยำกรดำ้นเทคนิค ดำ้นกำรเงิน และดำ้นอ่ืนไดเ้พียงพอท่ีจะน ำมำใชเ้พื่อท ำให้

กำรพฒันำเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใชป้ระโยชน์หรือน ำมำขำยได ้
• กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะวดัมูลค่ำของรำยจ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำง 

กำรพฒันำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงำนท่ีท ำงำนในทีมพฒันำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งในจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  

 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนเร่ิมแรกจะ
รวมตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดวำ่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำร และตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำ
ได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ และจะรำยกำรตดัมูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน  
กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ท่ีดินไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย์อ่ืนค ำนวณด้วยวิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำตำมบัญชีให้เท่ำกับ 
มูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยแ์ต่ละชนิด ตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์ประมำณไวด้งัต่อไปน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน                                                  5 ปี 
อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร                            20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน                   5 ปี 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์                                 5 ปี 
ยำนพำหนะ                                                 5 - 10 ปี 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกลุ่มกิจกำรไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือ และอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
ใหเ้หมำะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำว จะถูกปรับลด
ใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนทนัที 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และไดร้วมอยูใ่นรำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนตำมล ำดบั 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 

2.12.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
 

ตน้ทุนกำรพฒันำอ่ืนท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขเหล่ำน้ีจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำหำกก่อนหนำ้น้ี
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลำภำยหลงั 
 

ตน้ทุนในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำย ุ
ประมำณกำรใหป้ระโยชน์ในระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี 
 

2.12.4 ควำมรู้ทำงเทคนิค 
 

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดรั้บควำมรู้ทำงเทคนิค ซ่ึงประกอบดว้ย ค่ำท่ีปรึกษำส ำหรับควำมเช่ียวชำญในกำรผลิตผนงัแซนวิช 
FRP-PU และควำมช่วยเหลือดำ้นเทคนิคและวิศวกรรม ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ิธี
เส้นตรงตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 10 ปี 
 

2.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท่ี์มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชัด เช่น ค่ำควำมนิยม ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำรำคำตำม
บญัชีอำจสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่มูลค่ำ 
ท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกบัมูลค่ำจำกกำรใช ้
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ สินทรัพย ์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมิน 
ควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 

2.14 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 

2.14.1 กรณีที่กลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

สญัญำเช่ำกำรเงิน 
 

สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนั
สุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะปันส่วนระหว่ำง
หน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยู ่โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระ
ผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน จะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำ หรืออำยขุองสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่  
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.14 สัญญำเช่ำระยะยำว (ต่อ) 
 

2.14.1 กรณีที่กลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ (ต่อ) 
 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
สัญญำเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึก 
ในก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนั้น  

 
2.14.2 กรณีที่กลุ่มกจิกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 

 
สญัญำเช่ำกำรเงิน 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็นลูกหน้ีสัญญำเช่ำทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำ
ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหน้ี
บนัทึกเป็นรำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำระยะยำวรับรู้ตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำโดยใชว้ิธีเงินลงทุนสุทธิ
ซ่ึงสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด 
 
สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และ
ตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ของ
บริษทัซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รำยไดค่้ำเช่ำ (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 

 
2.15 เงนิกู้ยืม  

 
เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืวดัมูลค่ำ 
ในเวลำต่อมำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุน
กำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพือ่ช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื 
 
ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้ำจะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดจ้ะใชว้งเงินกู้
บำงส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลกัฐำนท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้
จะใช้วงเงินบำงส่วนหรือทั้งหมด ค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำรให้บริกำรสภำพคล่องและ 
จะตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำ
ไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 

2.12.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
 

ตน้ทุนกำรพฒันำอ่ืนท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขเหล่ำน้ีจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำหำกก่อนหนำ้น้ี
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลำภำยหลงั 
 

ตน้ทุนในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำย ุ
ประมำณกำรใหป้ระโยชน์ในระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี 
 

2.12.4 ควำมรู้ทำงเทคนิค 
 

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดรั้บควำมรู้ทำงเทคนิค ซ่ึงประกอบดว้ย ค่ำท่ีปรึกษำส ำหรับควำมเช่ียวชำญในกำรผลิตผนงัแซนวิช 
FRP-PU และควำมช่วยเหลือดำ้นเทคนิคและวิศวกรรม ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ิธี
เส้นตรงตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 10 ปี 
 

2.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท่ี์มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชัด เช่น ค่ำควำมนิยม ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำรำคำตำม
บญัชีอำจสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่มูลค่ำ 
ท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกบัมูลค่ำจำกกำรใช ้
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ สินทรัพย ์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมิน 
ควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 

2.14 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 

2.14.1 กรณีที่กลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

สญัญำเช่ำกำรเงิน 
 

สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนั
สุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะปันส่วนระหว่ำง
หน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยู ่โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระ
ผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน จะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำ หรืออำยขุองสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่  
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2.16 ภำษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงั
ส่วนของเจำ้ของ ในกรณีน้ีภำษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะมี
ผลบงัคบัใช้ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดด้ ำเนินงำนและเกิดรำยไดท้ำงภำษี 
ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏิบติั
ข้ึนอยูก่บักำรตีควำมและจะตั้งประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ 
 
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีตั้งเตม็จ ำนวนตำมวธีิหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำคำตำม
บญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรกของรำยกำร
สินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไร
หรือขำดทุนทั้งทำงบญัชีหรือทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่
หรือท่ีคำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดังกล่ำวจะน ำไปใช ้
เม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจกำรไดต้ั้งภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชัว่ครำวของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเวน้แต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำว
และกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะไม่เกิดข้ึนไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ี
จะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อ
ตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีหน่วยงำนเดียวกนัโดย
กำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
ดว้ยยอดสุทธิ 
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2.17 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 
 
กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุในหลำยรูปแบบ กลุ่มกิจกำรมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและ
โครงกำรผลประโยชน์ 
 
• ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินกลุ่มกิจกำรจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนั

ทำงกฎหมำยหรือภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินเพิ่มเม่ือได้จ่ำยเงินสมทบไปแลว้ ถึงแมก้องทุนไม่มี
สินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ำยใหพ้นกังำนทั้งหมดส ำหรับกำรใหบ้ริกำรจำกพนกังำนทั้งในอดีตและปัจจุบนั กลุ่มกิจกำรจะ
จ่ำยสมทบให้กับกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และข้อก ำหนดของ 
พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเม่ือถึง
ก ำหนดช ำระ ส ำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหนำ้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวำ่จะมีกำรไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบ
ก ำหนดจ่ำย 
 

• ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก ำหนด
จ ำนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนกังำนจะไดรั้บเม่ือเกษียณอำย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลำยปัจจยั เช่น อำย ุจ ำนวนปีท่ี
ใหบ้ริกำร และค่ำตอบแทน เป็นตน้ 
 
หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยจุะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั 
ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนหักด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำร ภำระผูกพันน้ีค ำนวณโดยนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำร
ผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัร
รัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผกูพนั และวนัครบก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้ง
ช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงในข้อ
สมมติฐำนจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึนและไดร้วมอยูใ่นก ำไรสะสม
ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.16 ภำษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงั
ส่วนของเจำ้ของ ในกรณีน้ีภำษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะมี
ผลบงัคบัใช้ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดด้ ำเนินงำนและเกิดรำยไดท้ำงภำษี 
ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏิบติั
ข้ึนอยูก่บักำรตีควำมและจะตั้งประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ 
 
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีตั้งเตม็จ ำนวนตำมวธีิหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำคำตำม
บญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรกของรำยกำร
สินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไร
หรือขำดทุนทั้งทำงบญัชีหรือทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่
หรือท่ีคำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดังกล่ำวจะน ำไปใช ้
เม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจกำรไดต้ั้งภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชัว่ครำวของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเวน้แต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำว
และกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะไม่เกิดข้ึนไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ี
จะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อ
ตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีหน่วยงำนเดียวกนัโดย
กำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
ดว้ยยอดสุทธิ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.18 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกผลตอบแทนพนกังำนโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์โดยท่ีกลุ่มกิจกำรไดรั้บบริกำรจำกพนกังำนเป็นส่ิงตอบแทน
ส ำหรับสิทธิกำรซ้ือหุน้ท่ีกิจกำร (หรือผูถื้อหุน้ของกลุ่มกิจกำร) มอบให ้มูลค่ำยติุธรรมของบริกำรของพนกังำนเพื่อแลกเปล่ียน
กบักำรให้สิทธิซ้ือหุ้นจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและส ำรองอ่ืนในส่วนของเจำ้ของ จ ำนวนรวม 
ท่ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยจะอำ้งอิงจำกมูลค่ำของมูลค่ำยติุธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีกิจกำร (หรือเจำ้ของของกลุ่มกิจกำร) 
แสดงควำมจ ำนงวำ่จะมอบใหพ้นกังำน 
 
เม่ือมีกำรใช้สิทธิ กลุ่มกิจกำรจะออกหุ้นใหม่ ส่ิงตอบแทนท่ีได้รับสุทธิด้วยต้นทุนในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบันทึก 
ไปยงัทุนเรือนหุน้ (มูลค่ำตำมบญัชี) และ ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 

 
2.19 สินทรัพย์ทำงกำรเงนิและหนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีส ำคญัซ่ึงได้แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรบำงรำยกำรของ
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ย เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน รำยกำรบำงรำยกำร
ของหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงนโยบำยกำรบญัชีเฉพำะ
ส ำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.20 ประมำณกำรหนีสิ้น - ทั่วไป 
 
ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงซ่ึงจดัท ำไวอ้นัเป็น
ผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้กลุ่มกิจกำร 
ตอ้งสูญเสียทรัพยำกรออกไปและสำมำรถประมำณกำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
 
ในกรณีท่ีมีภำระผกูพนัท่ีคลำ้ยคลึงกนัหลำยรำยกำร กลุ่มกิจกำรก ำหนดควำมน่ำจะเป็นท่ีกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อจ่ำย
ช ำระภำระผูกพนัเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผูกพนัทุกประเภท แมว้่ำควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อช ำระภำระผกูพนับำงรำยกำรท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยท่ีคำดวำ่จะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผกูพนั 
โดยใช้อตัรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเส่ียง
เฉพำะของหน้ีสินท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู่ กำรเพิ่มข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำ จะรับรู้เป็น
ดอกเบ้ียจ่ำย 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.21 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัท่ีสำมำรถก ำหนดเงินปันผลไดอ้ยำ่งอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ตน้ทุนส่วนท่ีเพิ่มท่ีเก่ียวกบักำรออกหุน้ใหม่หรือสิทธิในกำรซ้ือหุน้ท่ีจ่ำยออกไปโดยแสดงรำยกำรดงักล่ำวดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิ
จำกภำษีไวเ้ป็นรำยกำรหกัในส่วนของเจำ้ของ โดยน ำไปหกัจำกส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุน้ 

 
2.22 กำรรับรู้รำยได้ 

 
รำยไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรซ่ึงเกิดข้ึนจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มกิจกำร 
รำยไดจ้ะแสดงดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมกำรขำยภำยในกลุ่มกิจกำรส ำหรับงบกำรเงินรวม 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ไดโ้อนไปยงัผู ้ซ้ือแลว้ 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้เม่ือใหบ้ริกำรในงวดเดียวกบัท่ีกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ินลง 
 
รำยไดต้ำมสญัญำรับรู้โดยอำ้งอิงตำมขั้นควำมส ำเร็จของระดบับริกำรท่ีท ำเสร็จแลว้ ดูนโยบำยกำรบญัชีขอ้ 2.8 สญัญำก่อสร้ำง 
 
รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑด์งัน้ี 
 
รำยไดด้อกเบ้ียรับรับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำโดยค ำนึงถึงอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลำจนถึงวนัครบอำยแุละ
ค ำนึงถึงจ ำนวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีส ำหรับกำรบนัทึกคำ้งรับของกลุ่มกิจกำร 
 

2.23 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 
ตน้ทุนทำงกำรเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ำยจำกเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน และดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 
 

2.24 กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ำยไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้ในด้ำนหน้ีสินในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบ
ระยะเวลำบญัชี ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 
 

2.25 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำน ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหนำ้ท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผล
กำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ คณะกรรมกำรบริษทัท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.18 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกผลตอบแทนพนกังำนโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์โดยท่ีกลุ่มกิจกำรไดรั้บบริกำรจำกพนกังำนเป็นส่ิงตอบแทน
ส ำหรับสิทธิกำรซ้ือหุน้ท่ีกิจกำร (หรือผูถื้อหุน้ของกลุ่มกิจกำร) มอบให ้มูลค่ำยติุธรรมของบริกำรของพนกังำนเพื่อแลกเปล่ียน
กบักำรให้สิทธิซ้ือหุ้นจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและส ำรองอ่ืนในส่วนของเจำ้ของ จ ำนวนรวม 
ท่ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยจะอำ้งอิงจำกมูลค่ำของมูลค่ำยติุธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีกิจกำร (หรือเจำ้ของของกลุ่มกิจกำร) 
แสดงควำมจ ำนงวำ่จะมอบใหพ้นกังำน 
 
เม่ือมีกำรใช้สิทธิ กลุ่มกิจกำรจะออกหุ้นใหม่ ส่ิงตอบแทนท่ีได้รับสุทธิด้วยต้นทุนในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบันทึก 
ไปยงัทุนเรือนหุน้ (มูลค่ำตำมบญัชี) และ ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 

 
2.19 สินทรัพย์ทำงกำรเงนิและหนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีส ำคญัซ่ึงได้แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรบำงรำยกำรของ
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ย เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน รำยกำรบำงรำยกำร
ของหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงนโยบำยกำรบญัชีเฉพำะ
ส ำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.20 ประมำณกำรหนีสิ้น - ทั่วไป 
 
ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงซ่ึงจดัท ำไวอ้นัเป็น
ผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้กลุ่มกิจกำร 
ตอ้งสูญเสียทรัพยำกรออกไปและสำมำรถประมำณกำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
 
ในกรณีท่ีมีภำระผกูพนัท่ีคลำ้ยคลึงกนัหลำยรำยกำร กลุ่มกิจกำรก ำหนดควำมน่ำจะเป็นท่ีกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อจ่ำย
ช ำระภำระผูกพนัเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผูกพนัทุกประเภท แมว้่ำควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อช ำระภำระผกูพนับำงรำยกำรท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยท่ีคำดวำ่จะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผกูพนั 
โดยใช้อตัรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเส่ียง
เฉพำะของหน้ีสินท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู่ กำรเพิ่มข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำ จะรับรู้เป็น
ดอกเบ้ียจ่ำย 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรย่อมมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำก 
อตัรำแลกเปล่ียน ควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยติุธรรมอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นกระแสเงินสด
อนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงดำ้นรำคำ) ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
แผนกำรจัดกำรควำมเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลด
ผลกระทบท่ีท ำใหเ้สียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้ 
 

กำรจดักำรควำมเส่ียงด ำเนินงำนโดยฝ่ำยกำรเงิน เป็นไปตำมนโยบำยท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั ฝ่ำยกำรเงินของ 
กลุ่มกิจกำรจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัควำมเส่ียงทำงกำรเงินดว้ยกำรร่วมมือกนัท ำงำนอยำ่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังำนต่ำง  ๆ
ภำยในกลุ่มกิจกำร  
 

3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 

เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศจึงยอ่มมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงเกิดจำก
สกลุเงินท่ีหลำกหลำย ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคต กำรรับรู้รำยกำรของสินทรัพย์
และหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
 

กลุ่มกิจกำรป้องกนัควำมเส่ียงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดจำกสญัญำซ่ึงผกูมดัใหซ้ื้อสินคำ้จำกต่ำงประเทศ 
 

3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
 

รำยได้และกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบักำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย 
ในตลำด ธุรกรรมทั้งหมดท่ีใชอ้นุพนัธ์ดำ้นอตัรำดอกเบ้ียตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินก่อนเขำ้ท ำรำยกำร 
กลุ่มกิจกำรไม่มีสินทรัพยท่ี์ตอ้งอำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียอยำ่งมีนยัส ำคญั    
 

3.1.3 ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 
 

กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตวัอย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยท่ีเหมำะสม 
เพื่อท ำให้เช่ือมั่นได้ว่ำได้ขำยสินคำ้และให้บริกำรแก่ลูกค้ำท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดับท่ีเหมำะสมคู่สัญญำ 
ในอนุพนัธ์ทำงกำรเงินและรำยกำรเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงินท่ีมีระดบัควำมน่ำเช่ือถือสูง 
กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยจ ำกดัวงเงินธุรกรรมกำรใหสิ้นเช่ือกบัสถำบนักำรเงินแต่ละแห่งอยำ่งเหมำะสม  
 

3.1.4 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
 

จ ำนวนเงินสดท่ีมีอยำ่งเพียงพอยอ่มแสดงถึงกำรจดักำรควำมเส่ียงของสภำพคล่องอยำ่งรอบคอบ ควำมสำมำรถ 
ในกำรหำแหล่งเงินทุนพบไดจ้ำกกำรท่ีมีวงเงินสินเช่ือในกำรกูย้ืมท่ีไดมี้กำรตกลงไวแ้ลว้อยำ่งเพียงพอ ส่วนงำน
บริหำรกำรเงินของกลุ่มกิจกำรไดต้ั้งเป้ำหมำยวำ่จะใชค้วำมยดืหยุน่ในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเช่ือ 
ท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอในระดบัหน่ึง เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดท่ีอำจจะเกิดข้ึนได ้นอกจำกน้ี
กลุ่มกิจกำรไดฝ้ำกเงินสดและเงินฝำกธนำคำรไวก้บัสถำบนักำรเงินท่ีมีคุณภำพดำ้นควำมน่ำเช่ือถือสูง 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรวิเครำะห์เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำม
แตกต่ำงของระดบัขอ้มูลสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 

• รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบั 1) 
• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล

รำคำ) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำ) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
• ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได)้ 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน อนัได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ และลูกหน้ีอ่ืน สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ ำประกนั และหน้ีสินทำงกำรเงินอนัได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้น เจำ้หน้ีกำรคำ้ และเจำ้หน้ีอ่ืน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น มีมูลค่ำยติุธรรมใกลเ้คียงกบัรำคำตำมบญัชีเน่ืองจำกมีระยะเวลำครบก ำหนดท่ีสั้น 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำร
ท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
  ข้อมูล 

 ระดบั 1 
 ข้อมูล 
 ระดบั 2 

 ข้อมูล 
 ระดบั 3  รวม 

 ข้อมูล 
 ระดบั 1 

 ข้อมูล 
 ระดบั 2 

 ข้อมูล 
 ระดบั 3  รวม 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพย์         
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ         
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ -        23,764 -        23,764 -        599,019 -        599,019 
สินทรัพย์รวม -        23,764 -        23,764 -        599,019 -        599,019 
         

หนีสิ้น         
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ         
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ -        -        -        -        -        -        -        -        
หนีสิ้นรวม -        -        -        -        -        -        -        -        
 

มูลค่ำยติุธรรมของสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ก ำหนดโดยใชอ้ตัรำท่ีก ำหนดโดยธนำคำรคู่สญัญำของกลุ่มกิจกำร
เสมือนว่ำไดย้กเลิกสัญญำเหล่ำนั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 และอยู่ในขอ้มูลระดบั 2 ของล ำดบัขั้น
มูลค่ำยติุธรรม 
 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำในระหวำ่งงวด 
 

ขั้นตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 
 

หน่วยงำนดำ้นกำรเงินของกลุ่มกิจกำรไดท้ ำกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินส ำหรับกำรรำยงำนในงบกำรเงิน 
ซ่ึงไดร้ำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ริหำรดำ้นกำรเงินในแต่ละไตรมำส 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรย่อมมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำก 
อตัรำแลกเปล่ียน ควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยติุธรรมอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นกระแสเงินสด
อนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงดำ้นรำคำ) ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
แผนกำรจัดกำรควำมเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลด
ผลกระทบท่ีท ำใหเ้สียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้ 
 

กำรจดักำรควำมเส่ียงด ำเนินงำนโดยฝ่ำยกำรเงิน เป็นไปตำมนโยบำยท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั ฝ่ำยกำรเงินของ 
กลุ่มกิจกำรจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัควำมเส่ียงทำงกำรเงินดว้ยกำรร่วมมือกนัท ำงำนอยำ่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังำนต่ำง  ๆ
ภำยในกลุ่มกิจกำร  
 

3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 

เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศจึงยอ่มมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงเกิดจำก
สกลุเงินท่ีหลำกหลำย ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคต กำรรับรู้รำยกำรของสินทรัพย์
และหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
 

กลุ่มกิจกำรป้องกนัควำมเส่ียงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดจำกสญัญำซ่ึงผกูมดัใหซ้ื้อสินคำ้จำกต่ำงประเทศ 
 

3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
 

รำยได้และกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบักำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย 
ในตลำด ธุรกรรมทั้งหมดท่ีใชอ้นุพนัธ์ดำ้นอตัรำดอกเบ้ียตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินก่อนเขำ้ท ำรำยกำร 
กลุ่มกิจกำรไม่มีสินทรัพยท่ี์ตอ้งอำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียอยำ่งมีนยัส ำคญั    
 

3.1.3 ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 
 

กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตวัอย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยท่ีเหมำะสม 
เพื่อท ำให้เช่ือมั่นได้ว่ำได้ขำยสินคำ้และให้บริกำรแก่ลูกค้ำท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดับท่ีเหมำะสมคู่สัญญำ 
ในอนุพนัธ์ทำงกำรเงินและรำยกำรเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงินท่ีมีระดบัควำมน่ำเช่ือถือสูง 
กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยจ ำกดัวงเงินธุรกรรมกำรใหสิ้นเช่ือกบัสถำบนักำรเงินแต่ละแห่งอยำ่งเหมำะสม  
 

3.1.4 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
 

จ ำนวนเงินสดท่ีมีอยำ่งเพียงพอยอ่มแสดงถึงกำรจดักำรควำมเส่ียงของสภำพคล่องอยำ่งรอบคอบ ควำมสำมำรถ 
ในกำรหำแหล่งเงินทุนพบไดจ้ำกกำรท่ีมีวงเงินสินเช่ือในกำรกูย้ืมท่ีไดมี้กำรตกลงไวแ้ลว้อยำ่งเพียงพอ ส่วนงำน
บริหำรกำรเงินของกลุ่มกิจกำรไดต้ั้งเป้ำหมำยวำ่จะใชค้วำมยดืหยุน่ในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเช่ือ 
ท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอในระดบัหน่ึง เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดท่ีอำจจะเกิดข้ึนได ้นอกจำกน้ี
กลุ่มกิจกำรไดฝ้ำกเงินสดและเงินฝำกธนำคำรไวก้บัสถำบนักำรเงินท่ีมีคุณภำพดำ้นควำมน่ำเช่ือถือสูง 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้กำรประเมินทบทวนอยำ่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
 
ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั และข้อสมมติฐำน 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี 
อำจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิด
กำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 
 
(ก) กำรรับรู้รำยได ้

 
กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยไดต้ำมสัญญำโดยอำ้งอิงตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน ส ำหรับสญัญำบริกำรท่ีมีรำคำคงท่ี กลุ่มกิจกำรก ำหนด
ขั้นควำมส ำเร็จของงำนโดยใชว้ธีิอตัรำส่วนของตน้ทุนงำนตำมสญัญำท่ีเกิดข้ึนของงำนท่ีท ำเสร็จจนถึงปัจจุบนักบัประมำณกำร
ตน้ทุนงำนตำมสญัญำทั้งส้ิน 

 
(ข) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวบำงรำยกำรซ่ึงมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีจะใช้สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี โดยกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร ซ่ึงมีขอ้สมมติฐำนจำกกำรคำดกำรณ์ผลก ำไรท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนในอนำคต  
และปรับปรุงด้วยปัจจยัควำมผนัผวนภำยนอกอย่ำงอ่ืนท่ีคำดว่ำจะกระทบต่อประมำณผลก ำไรท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน รวมทั้ง 
กำรพิจำรณำกำรใชผ้ลขำดทุนทำงภำษีในอดีต ซ่ึงผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัรอบคอบ 

 
(ค) ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  

 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนข้ึนอยูก่บัหลำยปัจจยัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
โดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผล
กระทบต่อมูลค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 
กลุ่มกิจกำรไดพ้ิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของ
ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ในกำรพิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำใช ้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระผลประโยชน์
เม่ือเกษียณอำย ุและมีอำยคุรบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐำนหลกัอ่ืนๆส ำหรับภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนอำ้งอิงกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด ขอ้มูลเพิ่มเติมเปิดเผย 
ในหมำยเหตุ 28 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

5 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของกลุ่มกิจกำรนั้นเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองของ
กลุ่มกิจกำรเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุน 
ท่ีเหมำะสมเพื่อลดตน้ทุนทำงกำรเงินของทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น
กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพื่อลดภำระหน้ีสิน  

 
6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มกจิกำร 

 
ในกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำจำกก ำไรขั้นตน้จำกรำยไดต่้ำงๆ โดยจดัประเภทของรำยได้
ออกเป็น รำยไดต้ำมสัญญำ รำยไดจ้ำกกำรขำย รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร และรำยไดจ้ำกกิจกำรร่วมคำ้ ยอดรำยไดไ้ดต้ดัรำยกำร
ระหวำ่งกนัออกแลว้ ก ำไรขั้นตน้ค ำนวณจำกยอดรำยไดห้กัดว้ยตน้ทุนงำนตำมสัญญำและตน้ทุนขำยและตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรและ
ตน้ทุนจำกกำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
 
 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
  รำยได้  รำยได้  รำยได้จำก  
  ตำมสัญญำ  จำกกำรขำย  กำรให้บริกำร  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำยได ้ 1,390,940,104 22,840,040 172,124,332 1,585,904,476 
     

ก ำไรขั้นตน้ 146,090,197 11,382,572 33,570,672 191,043,441 
     

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรและตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีไม่ไดปั้นส่วน    (224,289,489) 
รำยไดอ่ื้นท่ีไม่ไดปั้นส่วน    9,912,022 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    3,709,103 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวรท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน    (491,012) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม    (141,840) 
รำยไดภ้ำษีเงินไดท่ี้ไม่ไดปั้นส่วน    756,732 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนท่ียงัไม่ปันส่วน    793,687 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี    (18,707,356) 
หกั  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม    (760) 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่    (18,708,116) 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

4 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้กำรประเมินทบทวนอยำ่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
 
ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั และข้อสมมติฐำน 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี 
อำจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิด
กำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 
 
(ก) กำรรับรู้รำยได ้

 
กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยไดต้ำมสัญญำโดยอำ้งอิงตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน ส ำหรับสญัญำบริกำรท่ีมีรำคำคงท่ี กลุ่มกิจกำรก ำหนด
ขั้นควำมส ำเร็จของงำนโดยใชว้ธีิอตัรำส่วนของตน้ทุนงำนตำมสญัญำท่ีเกิดข้ึนของงำนท่ีท ำเสร็จจนถึงปัจจุบนักบัประมำณกำร
ตน้ทุนงำนตำมสญัญำทั้งส้ิน 

 
(ข) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวบำงรำยกำรซ่ึงมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีจะใช้สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี โดยกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร ซ่ึงมีขอ้สมมติฐำนจำกกำรคำดกำรณ์ผลก ำไรท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนในอนำคต  
และปรับปรุงด้วยปัจจยัควำมผนัผวนภำยนอกอย่ำงอ่ืนท่ีคำดว่ำจะกระทบต่อประมำณผลก ำไรท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน รวมทั้ง 
กำรพิจำรณำกำรใชผ้ลขำดทุนทำงภำษีในอดีต ซ่ึงผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัรอบคอบ 

 
(ค) ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  

 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนข้ึนอยูก่บัหลำยปัจจยัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
โดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผล
กระทบต่อมูลค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 
กลุ่มกิจกำรไดพ้ิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของ
ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ในกำรพิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำใช ้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระผลประโยชน์
เม่ือเกษียณอำย ุและมีอำยคุรบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐำนหลกัอ่ืนๆส ำหรับภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนอำ้งอิงกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด ขอ้มูลเพิ่มเติมเปิดเผย 
ในหมำยเหตุ 28 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 
 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
     รำยได้จำก  
  รำยได้  รำยได้  รำยได้จำก  กำรด ำเนินงำน  
  ตำมสัญญำ  จำกกำรขำย  กำรให้บริกำร  ร่วมกนั  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

รำยได ้ 926,160,095 12,451,108 119,626,520 -       1,058,237,723 
      

ก ำไรขั้นตน้ 103,979,736 5,917,780 42,828,984 (11,989,961) 140,736,539 
      

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร      
   และตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีไม่ไดปั้นส่วน     (254,738,677) 
รำยไดอ่ื้นท่ีไม่ไดปั้นส่วน     12,281,881 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     9,321,290 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร      
   ท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน     (179,855) 
รำยไดภ้ำษีเงินไดท่ี้ไม่ไดปั้นส่วน     1,290,600 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนท่ียงัไม่ปันส่วน     10,499 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี     (91,277,723) 
หกั  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม     2,170 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ      
   บริษทัใหญ่     (91,275,553) 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ไดปั้นส่วนสินทรัพยแ์ยกตำมส่วนงำน  
 
รำยไดข้องกลุ่มกิจกำรจำกลูกคำ้รำยใหญ่ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีจ ำนวน 196.34 ลำ้นบำท  
และ 362.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
รำยไดข้องกลุ่มกิจกำรแยกตำมเขตภูมิศำสตร์โดยก ำหนดจำกสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  
และ พ.ศ. 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  พนับำท  พนับำท 
   

ประเทศไทย 1,357,099 620,180 
เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 58,527 37,981 
ประเทศมำเลเซีย 50,271 34,801 
ประเทศอ่ืน ๆ  118,478 365,276 
รวม 1,584,375 1,058,238 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
7 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงินสด 315,080 318,120 270,678 318,120 
เงินฝำกธนำคำร - ประเภทกระแสรำยวนั 2,214,566 43,503,495 2,035,664 42,711,245 
 - ประเภทออมทรัพย ์ 61,129 27,408 61,129 27,408 
 - ประเภทเงินฝำกประจ ำ 11,000 11,000 11,000 11,000 
ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั 9,288 -        175 -        
 2,611,063 43,860,023 2,378,646 43,067,773 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์และเงินฝำกธนำคำรประเภทเงินฝำกประจ ำระยะสั้นท่ีมีก ำหนด
ระยะเวลำ 3 เดือน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.37 - 0.65 ต่อปี และ 0.80 - 0.90 ต่อปี ตำมล ำดับ (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 :  
ร้อยละ 0.04 ต่อปี และ 0.80 - 1.00 ต่อปี ตำมล ำดบั) 
 

8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ)  
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหน้ีกำรคำ้     
 - บริษทัอ่ืน 193,361,927 143,582,999 185,893,802 141,843,053 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38 ข)) 139,556,735 156,092 79,630,722 1,133,836 
 332,918,662 143,739,091 265,524,524 142,976,889 
หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ     
    - ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน (3,280,525) (3,280,525) (2,304,025) (2,304,025) 
 329,638,137 140,458,566 263,220,499 140,672,864 
งำนระหวำ่งท ำส่วนท่ีเกินกวำ่เงินรับล่วงหนำ้     
   ตำมสัญญำ (สุทธิ) (หมำยเหตุ 10 ก) 420,507,606 224,657,813 415,809,923 224,657,813 
ลูกหน้ีอ่ืน     
 - บริษทัอ่ืน  2,620,211 -        2,620,211 -        
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38 ข)) 1,931,228 911,555 1,931,228 1,107,335 
เงินประกนัผลงำนคำ้งรับ 549,000 1,565,000 549,000 1,372,500 
เงินทดรองจ่ำย     
 - บริษทัอ่ืน  1,901,616 607,300 1,740,501 562,817 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38 ข)) 10,950 10,950 10,950 10,950 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ     
 - บริษทัอ่ืน 317,499 344,645 317,499 344,645 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38 ข)) -        -        1,218,218 -        
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 9,358,084 5,060,531 7,905,972 5,053,042 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืพนกังำน 10,800 24,986 10,800 24,986 
 766,845,131 373,641,346 695,334,801 373,806,952 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 
 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
     รำยได้จำก  
  รำยได้  รำยได้  รำยได้จำก  กำรด ำเนินงำน  
  ตำมสัญญำ  จำกกำรขำย  กำรให้บริกำร  ร่วมกนั  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

รำยได ้ 926,160,095 12,451,108 119,626,520 -       1,058,237,723 
      

ก ำไรขั้นตน้ 103,979,736 5,917,780 42,828,984 (11,989,961) 140,736,539 
      

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร      
   และตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีไม่ไดปั้นส่วน     (254,738,677) 
รำยไดอ่ื้นท่ีไม่ไดปั้นส่วน     12,281,881 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     9,321,290 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร      
   ท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน     (179,855) 
รำยไดภ้ำษีเงินไดท่ี้ไม่ไดปั้นส่วน     1,290,600 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนท่ียงัไม่ปันส่วน     10,499 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี     (91,277,723) 
หกั  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม     2,170 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ      
   บริษทัใหญ่     (91,275,553) 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ไดปั้นส่วนสินทรัพยแ์ยกตำมส่วนงำน  
 
รำยไดข้องกลุ่มกิจกำรจำกลูกคำ้รำยใหญ่ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีจ ำนวน 196.34 ลำ้นบำท  
และ 362.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
รำยไดข้องกลุ่มกิจกำรแยกตำมเขตภูมิศำสตร์โดยก ำหนดจำกสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  
และ พ.ศ. 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  พนับำท  พนับำท 
   

ประเทศไทย 1,357,099 620,180 
เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 58,527 37,981 
ประเทศมำเลเซีย 50,271 34,801 
ประเทศอ่ืน ๆ  118,478 365,276 
รวม 1,584,375 1,058,238 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี  
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 52,494,864 102,239,377 38,718,038 102,508,245 
เกินกวำ่ก ำหนดเวลำช ำระหน้ี     
   1 - 30 วนั 73,386,696 16,831,738 36,751,305 16,777,168 
   31 - 60 วนั 79,935,782 14,974,622 65,780,110 14,974,622 
   61 - 90 วนั 92,397,039 609,163 92,397,039 609,163 
   91 - 180 วนั 25,458,263 2,287,086 23,608,514 2,287,086 
   181 - 365 วนั 5,580,723 2,798,882 5,580,723 2,798,882 
   มำกกวำ่ 365 วนั 3,665,295 3,998,223 2,688,795 3,021,723 
 332,918,662 143,739,091 265,524,524 142,976,889 
 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 17,282,573 128,400 6,370,732 1,106,144 
เกินกวำ่ก ำหนดเวลำช ำระหน้ี     
   1 - 30 วนั 33,191,406 -       182,655 -       
   31 - 60 วนั 14,155,672 -       -       -       
   61 - 90 วนั 73,077,335 -       73,077,335 -       
   91 - 180 วนั 1,849,749 -       -       -       
   181 - 365 วนั -       27,692 -       27,692 
   มำกกวำ่ 365 วนั -       -       -       -       
 139,556,735 156,092 79,630,722 1,133,836 
 



197
รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

9 ลูกหนีพ้นักงำนตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธิ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ลูกหน้ีพนกังำนภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินมีอำยขุองสัญญำโดยเฉล่ีย 5 ปี และคิดดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ีตำมระบุในสัญญำ ซ่ึงจ ำนวนท่ีถึงก ำหนดจ่ำย 
ตำมสญัญำเป็นดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 จ ำนวนเงนิที่ถึงก ำหนดจ่ำยช ำระตำมสัญญำ 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ลูกหน้ีพนกังำนตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 208,380 208,380 382,030 590,410 590,410 798,790 
ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (22,785) (22,785) (41,773) (64,558) (64,558) (87,343) 
 185,595 185,595 340,257 525,852 525,852 711,447 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -        -        -        -        -        -        
 185,595 185,595 340,257 525,852 525,852 711,447 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ลูกหน้ีพนกังำนตำมสญัญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มกิจกำรไม่มียอดหน้ีคำ้งช ำระ  
 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี  
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 52,494,864 102,239,377 38,718,038 102,508,245 
เกินกวำ่ก ำหนดเวลำช ำระหน้ี     
   1 - 30 วนั 73,386,696 16,831,738 36,751,305 16,777,168 
   31 - 60 วนั 79,935,782 14,974,622 65,780,110 14,974,622 
   61 - 90 วนั 92,397,039 609,163 92,397,039 609,163 
   91 - 180 วนั 25,458,263 2,287,086 23,608,514 2,287,086 
   181 - 365 วนั 5,580,723 2,798,882 5,580,723 2,798,882 
   มำกกวำ่ 365 วนั 3,665,295 3,998,223 2,688,795 3,021,723 
 332,918,662 143,739,091 265,524,524 142,976,889 
 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 17,282,573 128,400 6,370,732 1,106,144 
เกินกวำ่ก ำหนดเวลำช ำระหน้ี     
   1 - 30 วนั 33,191,406 -       182,655 -       
   31 - 60 วนั 14,155,672 -       -       -       
   61 - 90 วนั 73,077,335 -       73,077,335 -       
   91 - 180 วนั 1,849,749 -       -       -       
   181 - 365 วนั -       27,692 -       27,692 
   มำกกวำ่ 365 วนั -       -       -       -       
 139,556,735 156,092 79,630,722 1,133,836 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
10 งำนระหว่ำงท ำตำมสัญญำ 

 
ก) งำนระหว่ำงท ำส่วนท่ีเกนิกว่ำเงนิรับล่วงหน้ำตำมสัญญำ (สุทธิ) 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

งำนระหวำ่งท ำตำมสญัญำ 552,521,796 256,524,161 548,399,602 256,524,161 
ก ำไรตำมส่วนงำนท่ีท ำเสร็จ 89,643,799 40,300,902 88,358,022 40,300,902 
ขำดทุนตำมส่วนงำนท่ีท ำเสร็จ (2,541,477) -        (2,541,477) -        
 639,624,118 296,825,063 634,216,147 296,825,063 
หกั  เงินเรียกเกบ็ตำมสญัญำ (219,116,512) (72,167,250) (218,406,224) (72,167,250) 
 420,507,606 224,657,813 415,809,923 224,657,813 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนตำมสญัญำ -        -        -       -        
 420,507,606 224,657,813 415,809,923 224,657,813 

 
ข) เงนิรับล่วงหน้ำตำมสัญญำส่วนที่เกนิกว่ำงำนระหว่ำงท ำ (สุทธิ) 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

งำนระหวำ่งท ำตำมสญัญำ 10,561,148 18,366,588 10,561,148 18,366,588 
ก ำไรตำมส่วนงำนท่ีท ำเสร็จ 3,157,391 1,036,771 3,157,391 1,036,771 
 13,718,539 19,403,359 13,718,539 19,403,359 
หกั  เงินเรียกเกบ็ตำมสญัญำ (23,019,836) (38,170,756) (23,019,836) (38,170,756) 
 (9,301,297) (18,767,397) (9,301,297) (18,767,397) 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
10 งำนระหว่ำงท ำตำมสัญญำ 

 
ก) งำนระหว่ำงท ำส่วนที่เกนิกว่ำเงนิรับล่วงหน้ำตำมสัญญำ (สุทธิ) 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

งำนระหวำ่งท ำตำมสญัญำ 552,521,796 256,524,161 548,399,602 256,524,161 
ก ำไรตำมส่วนงำนท่ีท ำเสร็จ 89,643,799 40,300,902 88,358,022 40,300,902 
ขำดทุนตำมส่วนงำนท่ีท ำเสร็จ (2,541,477) -        (2,541,477) -        
 639,624,118 296,825,063 634,216,147 296,825,063 
หกั  เงินเรียกเกบ็ตำมสญัญำ (219,116,512) (72,167,250) (218,406,224) (72,167,250) 
 420,507,606 224,657,813 415,809,923 224,657,813 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนตำมสญัญำ -        -        -       -        
 420,507,606 224,657,813 415,809,923 224,657,813 

 
ข) เงนิรับล่วงหน้ำตำมสัญญำส่วนที่เกนิกว่ำงำนระหว่ำงท ำ (สุทธิ) 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

งำนระหวำ่งท ำตำมสญัญำ 10,561,148 18,366,588 10,561,148 18,366,588 
ก ำไรตำมส่วนงำนท่ีท ำเสร็จ 3,157,391 1,036,771 3,157,391 1,036,771 
 13,718,539 19,403,359 13,718,539 19,403,359 
หกั  เงินเรียกเกบ็ตำมสญัญำ (23,019,836) (38,170,756) (23,019,836) (38,170,756) 
 (9,301,297) (18,767,397) (9,301,297) (18,767,397) 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

11 สินค้ำคงเหลือ (สุทธิ)  
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

สินคำ้ส ำเร็จรูป 40,633,564 16,944,895 38,966,496 14,287,306 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 72,959,955 56,092,759 62,875,302 43,874,983 
วตัถุดิบ 220,516,530 215,723,063 190,426,707 197,666,877 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 14,561,768 9,350,996 13,798,871 8,739,471 
หกั  ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยัและเคล่ือนไหวชำ้ (5,243,229) (4,122,536) (3,417,002) (3,170,452) 
 343,428,588 293,989,177 302,650,374 261,398,185 
เงินมดัจ ำค่ำซ้ือวตัถุดิบ 16,703,903 10,089,595 16,703,903 10,066,752 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 1,050 31,028,065 1,050 26,699,498 
 360,133,541 335,106,837 319,355,327 298,164,435 

 
12 ภำษีมูลค่ำเพิม่ 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอขอคืน 43,009,046 17,431,260 42,716,395 17,138,609 
ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 5,868,211 5,259,187 5,783,100 5,060,122 
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอน ำส่ง (330,132) (581,607) -        -       
ภำษีขำยยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ (620,414) (73,464) (620,415) (73,464) 
 47,926,711 22,035,376 47,879,080 22,125,267 
 

13 เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิที่ติดภำระค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนัเป็นเงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ 3 เดือน ถึง  
12 เดือน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 - 0.90 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ 3 เดือน ถึง 12 เดือน มีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 ต่อปี) เงินฝำกประจ ำดงักล่ำวใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 23) บริษทั
สำมำรถน ำดอกเบ้ียรับมำใชใ้นกำรด ำเนินงำนได ้
 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

14 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 
ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

       งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   
   สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว(จ ำนวนเงนิ) วธีิส่วนได้เสีย วธีิรำคำทุน ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) 
    พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ จดทะเบยีนใน  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
             

บริษทั เคแอลอำร์ที จ  ำกดั ขนส่ง, ขนส่งสินคำ้และกิจกำร            
    ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรขนส่ง ประเทศไทย  49.00 -       5,750,000 -       2,675,660 -       2,817,500 -       (141,840) -       

 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัวนัท่ี 22 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมกำรมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัร่วม คือ บริษทั เคแอลอำร์ที จ ำกดั โดยบริษทัร่วมดงักล่ำวมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 20,000,000 บำท  
โดยได้รับเงินส ำหรับทุนช ำระแลว้จำกบริษทั ช ทวี จ  ำกดั (มหำชน) เป็นจ ำนวนเงิน 490,000 บำท ในวนัท่ี 19 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ 2,327,500 บำท ในวนัท่ี 20 ธันวำคม พ.ศ. 2560 รวมจ ำนวนทั้งหมด 
2,817,500 บำท และมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัร่วมดงักล่ำวร้อยละ 49 

 
บริษทั เคแอลอำร์ที จ ำกดั เป็นบริษทัจ ำกดัและหุน้ของบริษทัน้ีไม่มีรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดโดยประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งเป็นแห่งเดียวกบัสถำนท่ีหลกัในกำรประกอบธุรกิจ  
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 บริษทัร่วมดงักล่ำวไม่มีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำรตำมควำมเห็นของกรรมกำร บริษทัร่วมดงักล่ำวมีทุนเรือนหุน้ทั้งหมดเป็นหุน้สำมญั ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไดถื้อหุน้ทำงตรง 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

14 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
ข) กำรเปล่ียนแปลงในรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี -        -        -        -        
เงินลงทุนเพิ่มข้ึน 2,817,500 -        2,817,500 -        
ส่วนแบ่งผลขำดทุน - สุทธิหลงัภำษี (141,840) -        -        -        
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 2,675,660 -        2,817,500 -        

 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

14 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 
ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

       งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   
   สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว(จ ำนวนเงนิ) วธีิส่วนได้เสีย วธีิรำคำทุน ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) 
    พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ จดทะเบยีนใน  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
             

บริษทั เคแอลอำร์ที จ  ำกดั ขนส่ง, ขนส่งสินคำ้และกิจกำร            
    ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรขนส่ง ประเทศไทย  49.00 -       5,750,000 -       2,675,660 -       2,817,500 -       (141,840) -       

 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัวนัท่ี 22 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมกำรมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัร่วม คือ บริษทั เคแอลอำร์ที จ ำกดั โดยบริษทัร่วมดงักล่ำวมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 20,000,000 บำท  
โดยได้รับเงินส ำหรับทุนช ำระแลว้จำกบริษทั ช ทวี จ  ำกดั (มหำชน) เป็นจ ำนวนเงิน 490,000 บำท ในวนัท่ี 19 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ 2,327,500 บำท ในวนัท่ี 20 ธันวำคม พ.ศ. 2560 รวมจ ำนวนทั้งหมด 
2,817,500 บำท และมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัร่วมดงักล่ำวร้อยละ 49 

 
บริษทั เคแอลอำร์ที จ ำกดั เป็นบริษทัจ ำกดัและหุน้ของบริษทัน้ีไม่มีรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดโดยประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งเป็นแห่งเดียวกบัสถำนท่ีหลกัในกำรประกอบธุรกิจ  
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 บริษทัร่วมดงักล่ำวไม่มีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำรตำมควำมเห็นของกรรมกำร บริษทัร่วมดงักล่ำวมีทุนเรือนหุน้ทั้งหมดเป็นหุน้สำมญั ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไดถื้อหุน้ทำงตรง 
 
 

 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

15 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 
       งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว(จ ำนวนเงนิ) วธีิรำคำทุน 
    พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ จดทะเบียนใน  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท 
         

บริษทั ช. ทว ีเทอร์โมเทค จ ำกดั ผลิตตกแต่งประกอบและ        
    ซ่อมแซมตูส้ ำหรับบรรจุ        
    และบรรทุกสินคำ้ ประเทศไทย  99.99  99.99 19,999,950 19,999,950 22,599,950 22,599,950 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

16 กำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
 
เม่ือวนัท่ี 2 สิงหำคม พ.ศ. 2556 บริษทัได้ท ำสัญญำร่วมกบับริษทัแห่งหน่ึงเพื่อตั้ ง “กิจกำรร่วมคำ้ ทีเอสพี-ซีทีวี” (ประเภทกำร
ด ำเนินงำนร่วมกนั) เพื่อยืน่เสนองำนโครงกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงหลอด LED ส ำหรับอำคำรในก ำกบัของกระทรวงกลำโหม 
โดยตำมสัญญำบริษทัแบ่งปันก ำไรหรือขำดทุนของกิจกำรร่วมคำ้ในอตัรำร้อยละ 50 สัญญำน้ีมีอำยหุ้ำปีซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนสิงหำคม 
พ.ศ. 2561 และสำมำรถต่ออำยไุดอี้กหน่ึงปี 
 
ท่ีอยูข่องกิจกำรร่วมคำ้ตำมท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 96/25 หมู่ 3 ถนนวภิำวดีรังสิต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหำนคร 
 
เม่ือวนัท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ. 2556 กิจกำรร่วมคำ้ได้เขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยหลอด LED พร้อมติดตั้งตำมโครงกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ 
แสงสว่ำง LED ส ำหรับอำคำรในก ำกบัของกระทรวงกลำโหมกบัส ำนักงำนปลดักระทรวง กระทรวงกลำโหม มูลค่ำตำมสัญญำ 
เป็นเงิน 393 ลำ้นบำท กิจกำรร่วมคำ้ตอ้งปฏิบติังำนตำมสญัญำไวเ้สร็จส้ินภำยในวนัท่ี 20 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 รวมทั้งตอ้งปฏิบติัตำม
เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุในสญัญำ 
 
ณ วนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กิจกำรร่วมค้ำ ทีเอสพี - ซีทีวี ได้ถูกระงับกำรปฏิบัติตำมสัญญำกับคู่สัญญำตำมค ำสั่งจำก
คณะกรรมกำรติดตำมและตรวจสอบกำรใชจ่้ำยงบประมำณภำครัฐ (คตร.) ซ่ึงให้กิจกำรร่วมคำ้ชะลอกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรไวก่้อน 
อยำ่งไรก็ตำม ผูบ้ริหำรไดมี้กำรเจรจำกบัคู่สัญญำโดยคู่สัญญำยนิยอมท่ีจะจ่ำยช ำระเงินตำมสัญญำในส่วนท่ีติดตั้งเสร็จส้ินแลว้ทั้งจ ำนวน 
และช ำระค่ำสินคำ้ส่วนท่ีเหลือตำมรำคำทุนของสินคำ้  
 
อยำ่งไรก็ตำม เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 กิจกำรร่วมคำ้ไดรั้บหนงัสือยนิยอมจำกทำงส ำนกังำนปลดักระทรวงกลำโหมให้
กิจกำรร่วมคำ้เร่ิมด ำเนินกำรตำมโครงกำรต่อใหแ้ลว้เสร็จ ซ่ึงกิจกำรร่วมคำ้ พีเอสพี - ซีทีว ีไดด้ ำเนินกำรส่งมอบหลอด LED ส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมดให้แก่ส ำนักงำนปลดักระทรวงกลำโหมแลว้ เม่ือวนัท่ี 10 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ทั้งน้ีกิจกำรร่วมคำ้ ทีเอสพี - ซีทีวี จะต้อง 
คงสถำนะไวอี้กอยำ่งนอ้ยสำมปีตำมเง่ือนไขกำรรับประกนัผลงำนตำมท่ีระบุในสญัญำ 
 
รำยละเอียดเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนร่วมกนัมีดงัต่อไปน้ี  
 
   อตัรำร้อยละของหุ้นที่ถือ 
 ประเภทธุรกจิ  จัดตั้งขึน้ใน  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
     

กิจกำรร่วมคำ้ ทีเอสพี - ซีทีว ี โครงกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำแสงสวำ่ง  ประเทศไทย 50 50 
    หลอด LED ส ำหรับอำคำรในก ำกบั    
    ของกระทรวงกลำโหม    
 
กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสียร้อยละ 50 ในกิจกำรร่วมคำ้ ทีเอสพี - ซีทีวี ซ่ึงเป็นผูข้ำยสินคำ้และให้บริกำรในระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง 
หลอด LED ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ของกิจกำรร่วมคำ้ซ่ึงรวมอยู่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จมีจ ำนวนเงินดงัน้ี 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

16 กำรด ำเนินงำนร่วมกัน (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท 
   

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,122,634 1,486,297 
   

หน้ีสินหมุนเวยีน (5,057,919) (2,388,054) 
   

สินทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ (3,935,285) (901,757) 
   

รำยได ้ -        4,545 
   

ค่ำใชจ่้ำย (1,068,635) (12,326,360) 
 
17 เงนิลงทุนในตรำสำรหนีท้ี่ถือจนครบก ำหนด 

 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีถือจนครบก ำหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   รำคำทุน (บำท) รำคำทุนรวม 
 จ ำนวนหน่วยทีถื่อ ต่อหน่วย บำท 

หลกัทรัพย์  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
       

หุน้กูด้อ้ยสิทธิอำย ุ10 ปี       
   ครบก ำหนด 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 -        1,000 -        1,000 -        1,000,000 
 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีถือจนครบก ำหนดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน (1,000,000) -        (1,000,000) -        
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี -        1,000,000 -        1,000,000 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

16 กำรด ำเนินงำนร่วมกัน (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท 
   

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,122,634 1,486,297 
   

หน้ีสินหมุนเวยีน (5,057,919) (2,388,054) 
   

สินทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ (3,935,285) (901,757) 
   

รำยได ้ -        4,545 
   

ค่ำใชจ่้ำย (1,068,635) (12,326,360) 
 
17 เงนิลงทุนในตรำสำรหนีท้ี่ถือจนครบก ำหนด 

 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีถือจนครบก ำหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   รำคำทุน (บำท) รำคำทุนรวม 
 จ ำนวนหน่วยทีถื่อ ต่อหน่วย บำท 

หลกัทรัพย์  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
       

หุน้กูด้อ้ยสิทธิอำย ุ10 ปี       
   ครบก ำหนด 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 -        1,000 -        1,000 -        1,000,000 
 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีถือจนครบก ำหนดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน (1,000,000) -        (1,000,000) -        
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี -        1,000,000 -        1,000,000 
 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

18 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
  งบกำรเงนิรวม 

 
และงบกำรเงนิ 
เฉพำะกจิกำร 

  ที่ดนิ 
  บำท 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559  
รำคำทุน 81,577,261 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -         
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 81,577,261 
  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559  
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 81,577,261 
กำรซ้ือเพิ่มข้ึน -         
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 81,577,261 
  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559  
รำคำทุน 81,577,261 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -         
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 81,577,261 
  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 81,577,261 
กำรซ้ือเพิ่มข้ึน -         
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 81,577,261 
  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  
รำคำทุน 81,577,261 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -         
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 81,577,261 
  

มูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 79,382,040 
  

มูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 79,382,040 
 

มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนอำ้งอิงจำกวิธีเปรียบเทียบรำคำขำยโดยใชก้ำรประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระซ่ึงมี
คุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชำญในวชิำชีพ และมีประสบกำรณ์ในท ำเลท่ีตั้งและประเภทของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีมีกำรประเมินนั้น 
มูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรยงัไม่มีจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีไดรั้บรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

19 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ)  
 งบกำรเงนิรวม (บำท) 
       เคร่ืองตกแต่ง    
       ติดตั้งอุปกรณ์    
       ส ำนักงำน    
   ส่วนปรับปรุง   ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  และอุปกรณ์   งำนระหว่ำง  
  ทีด่นิ  ทีด่นิ  อำคำร  อำคำร  และอุปกรณ์  คอมพวิเตอร์  ยำนพำหนะ  ก่อสร้ำง  รวม 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2559          
รำคำทุน 365,679,679 5,414,511 141,820,937 97,168,672 140,881,621 15,539,892 86,729,674 39,883,640 893,118,626 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -        (2,967,046) (56,181,545) (24,014,251) (117,950,604) (8,092,720) (20,206,018) -        (229,412,184) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 365,679,679 2,447,465 85,639,392 73,154,421 22,931,017 7,447,172 66,523,656 39,883,640 663,706,442 
          

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559          
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 365,679,679 2,447,465 85,639,392 73,154,421 22,931,017 7,447,172 66,523,656 39,883,640 663,706,442 
ซ้ือสินทรัพย ์ -        -        229,253 15,165,986 7,604,480 4,641,816 4,309,852 108,015,826 139,967,213 
รับโอนจำกงำนระหวำ่งก่อสร้ำง -        -        5,081,738 10,105,253 5,413,512 -        3,316,514 (23,917,017) -        
รับโอนจำกสินคำ้คงเหลือ -        -        -        -        -        -        1,725,315 -        1,725,315 
ตดัจ ำหน่ำย - รำคำทุน -        -        -        -        (12,647,303) (58,311) -        -        (12,705,614) 
 - ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -        -        -        -        12,487,975 37,784 -        -        12,525,759 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 35) -        (661,868) (7,383,424) (4,792,750) (9,281,068) (2,420,727) (9,483,795) -        (34,023,632) 

รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 365,679,679 1,785,597 83,566,959 93,632,910 26,508,613 9,647,734 66,391,542 123,982,449 771,195,483 
          

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559          
รำคำทุน 365,679,679 5,414,511 147,131,928 122,439,911 141,252,310 20,123,397 96,081,355 123,982,449 1,022,105,540 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -        (3,628,914) (63,564,969) (28,807,001) (114,743,697) (10,475,663) (29,689,813) -        (250,910,057) 

รำคำตำมบญัชีสุทธิ 365,679,679 1,785,597 83,566,959 93,632,910 26,508,613 9,647,734 66,391,542 123,982,449 771,195,483 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

19 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ)  
 งบกำรเงนิรวม (บำท) 
       เคร่ืองตกแต่ง    
       ติดตั้งอุปกรณ์    
       ส ำนักงำน    
   ส่วนปรับปรุง   ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  และอุปกรณ์   งำนระหว่ำง  
  ทีด่นิ  ทีด่นิ  อำคำร  อำคำร  และอุปกรณ์  คอมพวิเตอร์  ยำนพำหนะ  ก่อสร้ำง  รวม 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2559          
รำคำทุน 365,679,679 5,414,511 141,820,937 97,168,672 140,881,621 15,539,892 86,729,674 39,883,640 893,118,626 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -        (2,967,046) (56,181,545) (24,014,251) (117,950,604) (8,092,720) (20,206,018) -        (229,412,184) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 365,679,679 2,447,465 85,639,392 73,154,421 22,931,017 7,447,172 66,523,656 39,883,640 663,706,442 
          

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559          
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 365,679,679 2,447,465 85,639,392 73,154,421 22,931,017 7,447,172 66,523,656 39,883,640 663,706,442 
ซ้ือสินทรัพย ์ -        -        229,253 15,165,986 7,604,480 4,641,816 4,309,852 108,015,826 139,967,213 
รับโอนจำกงำนระหวำ่งก่อสร้ำง -        -        5,081,738 10,105,253 5,413,512 -        3,316,514 (23,917,017) -        
รับโอนจำกสินคำ้คงเหลือ -        -        -        -        -        -        1,725,315 -        1,725,315 
ตดัจ ำหน่ำย - รำคำทุน -        -        -        -        (12,647,303) (58,311) -        -        (12,705,614) 
 - ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -        -        -        -        12,487,975 37,784 -        -        12,525,759 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 35) -        (661,868) (7,383,424) (4,792,750) (9,281,068) (2,420,727) (9,483,795) -        (34,023,632) 

รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 365,679,679 1,785,597 83,566,959 93,632,910 26,508,613 9,647,734 66,391,542 123,982,449 771,195,483 
          

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559          
รำคำทุน 365,679,679 5,414,511 147,131,928 122,439,911 141,252,310 20,123,397 96,081,355 123,982,449 1,022,105,540 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -        (3,628,914) (63,564,969) (28,807,001) (114,743,697) (10,475,663) (29,689,813) -        (250,910,057) 

รำคำตำมบญัชีสุทธิ 365,679,679 1,785,597 83,566,959 93,632,910 26,508,613 9,647,734 66,391,542 123,982,449 771,195,483 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

19 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม (บำท) 
       เคร่ืองตกแต่ง    
       ติดตั้งอุปกรณ์    
       ส ำนักงำน    
   ส่วนปรับปรุง   ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  และอุปกรณ์   งำนระหว่ำง  
  ทีด่นิ  ทีด่นิ  อำคำร  อำคำร  และอุปกรณ์  คอมพวิเตอร์  ยำนพำหนะ  ก่อสร้ำง  รวม 
          

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 365,679,679 1,785,597 83,566,959 93,632,910 26,508,613 9,647,734 66,391,542 123,982,449 771,195,483 
ซ้ือสินทรัพย ์ -        -        -        1,606,475 24,444,225 3,578,059 18,107 221,669,476 251,316,342 
รับโอนจำกงำนระหวำ่งก่อสร้ำง -        -        85,767,088 8,103,687 15,484,576 -        710,484 (110,065,835) -        
ตดัจ ำหน่ำย - รำคำทุน -        -        -        -        (4,792,401) (207,097) -        -        (4,999,498) 
 - ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -        -        -        -        4,413,173 95,313 -        -        4,508,486 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 35) -        (610,540) (10,158,076) (6,132,399) (14,469,885) (3,459,440) (10,595,068) -        (45,425,408) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 365,679,679 1,175,057 159,175,971 97,210,673 51,588,301 9,654,569 56,525,065 235,586,090 976,595,405 
          

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
รำคำทุน 365,679,679 5,414,511 232,899,016 132,150,073 176,388,710 23,494,359 96,809,946 235,586,090 1,268,422,384 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -        (4,239,454) (73,723,045) (34,939,400) (124,800,409) (13,839,790) (40,284,881) -        (291,826,979) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 365,679,679 1,175,057 159,175,971 97,210,673 51,588,301 9,654,569 56,525,065 235,586,090 976,595,405 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

19 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (บำท) 
       เคร่ืองตกแต่ง    
       ติดตั้งอุปกรณ์    
       ส ำนักงำน    
   ส่วนปรับปรุง   ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  และอุปกรณ์   งำนระหว่ำง  
  ทีด่นิ  ทีด่นิ  อำคำร  อำคำร  และอุปกรณ์  คอมพวิเตอร์  ยำนพำหนะ  ก่อสร้ำง  รวม 
          

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2559          
รำคำทุน 349,641,003 3,841,450 89,515,616 95,072,299 98,046,944 14,881,499 85,228,674 36,895,346 773,122,831 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -        (2,726,559) (48,995,297) (23,017,756) (81,990,613) (7,644,948) (19,078,418) -        (183,453,591) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 349,641,003 1,114,891 40,520,319 72,054,543 16,056,331 7,236,551 66,150,256 36,895,346 589,669,240 
          

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559          
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 349,641,003 1,114,891 40,520,319 72,054,543 16,056,331 7,236,551 66,150,256 36,895,346 589,669,240 
ซ้ือสินทรัพย ์ -        -        229,253 15,081,108 6,681,853 4,516,702 4,309,852 107,270,349 138,089,117 
รับโอนจำกงำนระหวำ่งก่อสร้ำง -        -        5,081,738 10,105,253 1,679,741 -        3,316,514 (20,183,246) -        
รับโอนจำกสินคำ้คงเหลือ -        -        -        -        -        -        1,725,315 -        1,725,315 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ - รำคำทุน -        -        -        -        (12,647,303) (58,311) -        -        (12,705,614) 
 - ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -        -        -        -        12,487,975 37,784 -        -        12,525,759 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 35) -        (582,999) (4,712,387) (4,687,609) (5,952,355) (2,337,210) (9,182,773) -        (27,455,333) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 349,641,003 531,892 41,118,923 92,553,295 18,306,242 9,395,516 66,319,164 123,982,449 701,848,484 
          

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559          
รำคำทุน 349,641,003 3,841,450 94,826,607 120,258,660 93,761,235 19,339,890 94,580,355 123,982,449 900,231,649 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -        (3,309,558) (53,707,684) (27,705,365) (75,454,993) (9,944,374) (28,261,191) -        (198,383,165) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 349,641,003 531,892 41,118,923 92,553,295 18,306,242 9,395,516 66,319,164 123,982,449 701,848,484 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

19 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (บำท) 
       เคร่ืองตกแต่ง    
       ติดตั้งอุปกรณ์    
       ส ำนักงำน    
   ส่วนปรับปรุง   ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  และอุปกรณ์   งำนระหว่ำง  
  ทีด่นิ  ทีด่นิ  อำคำร  อำคำร  และอุปกรณ์  คอมพวิเตอร์  ยำนพำหนะ  ก่อสร้ำง  รวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 349,641,003 531,892 41,118,923 92,553,295 18,306,242 9,395,516 66,319,164 123,982,449 701,848,484 
ซ้ือสินทรัพย ์ -        -        -        1,191,192 23,495,920 3,535,994 18,107 221,601,371 249,842,584 
รับโอนจำกงำนระหวำ่งก่อสร้ำง -        -        85,698,983 8,103,687 15,484,576 -        710,484 (109,997,730) -        
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- รำคำทุน -        -        -        -        (4,792,401) (207,097) -        -        (4,999,498) 
 - ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -        -        -        -        4,413,173 95,313 -        -        4,508,486 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 35) -        (531,887) (7,541,086) (6,013,345) (11,174,101) (3,365,658) (10,522,691) -        (39,148,768) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 349,641,003 5 119,276,820 95,834,829 45,733,409 9,454,068 56,525,064 235,586,090 912,051,288 
          

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
รำคำทุน 349,641,003 3,841,450 180,525,590 129,553,539 127,949,330 22,668,787 95,308,946 235,586,090 1,145,074,735 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -        (3,841,445) (61,248,770) (33,718,710) (82,215,921) (13,214,719) (38,783,882) -        (233,023,447) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 349,641,003 5 119,276,820 95,834,829 45,733,409 9,454,068 56,525,064 235,586,090 912,051,288 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษทัไดน้ ำท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิรวม 210 ลำ้นบำท และ 218 ลำ้นบำท ไปจดจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 23 และ 24)  
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

19 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (บำท) 
       เคร่ืองตกแต่ง    
       ติดตั้งอุปกรณ์    
       ส ำนักงำน    
   ส่วนปรับปรุง   ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  และอุปกรณ์   งำนระหว่ำง  
  ทีด่นิ  ทีด่นิ  อำคำร  อำคำร  และอุปกรณ์  คอมพวิเตอร์  ยำนพำหนะ  ก่อสร้ำง  รวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 349,641,003 531,892 41,118,923 92,553,295 18,306,242 9,395,516 66,319,164 123,982,449 701,848,484 
ซ้ือสินทรัพย ์ -        -        -        1,191,192 23,495,920 3,535,994 18,107 221,601,371 249,842,584 
รับโอนจำกงำนระหวำ่งก่อสร้ำง -        -        85,698,983 8,103,687 15,484,576 -        710,484 (109,997,730) -        
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- รำคำทุน -        -        -        -        (4,792,401) (207,097) -        -        (4,999,498) 
 - ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -        -        -        -        4,413,173 95,313 -        -        4,508,486 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 35) -        (531,887) (7,541,086) (6,013,345) (11,174,101) (3,365,658) (10,522,691) -        (39,148,768) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 349,641,003 5 119,276,820 95,834,829 45,733,409 9,454,068 56,525,064 235,586,090 912,051,288 
          

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
รำคำทุน 349,641,003 3,841,450 180,525,590 129,553,539 127,949,330 22,668,787 95,308,946 235,586,090 1,145,074,735 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -        (3,841,445) (61,248,770) (33,718,710) (82,215,921) (13,214,719) (38,783,882) -        (233,023,447) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 349,641,003 5 119,276,820 95,834,829 45,733,409 9,454,068 56,525,064 235,586,090 912,051,288 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษทัไดน้ ำท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิรวม 210 ลำ้นบำท และ 218 ลำ้นบำท ไปจดจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 23 และ 24)  
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
19 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 

สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรและบริษัทเป็นผูเ้ช่ำซ่ึงรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วย ยำนพำหนะ  
มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 59,655,711 60,213,655 59,655,711 60,213,655 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (14,725,193) (8,683,126) (14,725,193) (8,683,126) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 44,930,518 51,530,529 44,930,518 51,530,529 

 

20 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 
 งบกำรเงนิรวม 
      โปรแกรม  
     คอมพวิเตอร์  
  เคร่ืองหมำย   โปรแกรม  ควำมรู้ทำง  อยู่ระหว่ำง  
  กำรค้ำ  สิทธิบัตร  คอมพวิเตอร์  เทคนิค  ติดตั้ง  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2559       
รำคำทุน 4,752,897 4,724,230 39,232,292 4,000,000 -        52,709,419 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม -        (2,232,920) (19,253,865) (3,767,671) -        (25,254,456) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 4,752,897 2,491,310 19,978,427 232,329 -        27,454,963 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559       
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี  4,752,897 2,491,310 19,978,427 232,329 -        27,454,963 
ซ้ือสินทรัพย ์ -        -        3,062,402 -        5,904,383 8,966,785 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 35) -        (472,423) (4,201,258) (232,327) -        (4,906,008) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 4,752,897 2,018,887 18,839,571 2 5,904,383 31,515,740 
       

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559       
รำคำทุน 4,752,897 4,724,230 42,294,694 4,000,000 5,904,383 61,676,204 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม -        (2,705,343) (23,455,123) (3,999,998) -        (30,160,464) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 4,752,897 2,018,887 18,839,571 2 5,904,383 31,515,740 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560       
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี  4,752,897 2,018,887 18,839,571 2 5,904,383 31,515,740 
ซ้ือสินทรัพย ์ -        -        106,029 -        7,077,049 7,183,078 
โอนสินทรัพย ์ -        -        7,270,000 -        (7,270,000) -        
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 35) -        (472,413) (4,981,122) -        -        (5,453,535) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 4,752,897 1,546,474 21,234,478 2 5,711,432 33,245,283 
       

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560       
รำคำทุน 4,752,897 4,724,230 49,670,723 4,000,000 5,711,432 68,859,282 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม -        (3,177,756) (28,436,245) (3,999,998) -        (35,613,999) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 4,752,897 1,546,474 21,234,478 2 5,711,432 33,245,283 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
19 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 

สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรและบริษัทเป็นผูเ้ช่ำซ่ึงรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วย ยำนพำหนะ  
มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 59,655,711 60,213,655 59,655,711 60,213,655 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (14,725,193) (8,683,126) (14,725,193) (8,683,126) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 44,930,518 51,530,529 44,930,518 51,530,529 

 

20 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 
 งบกำรเงนิรวม 
      โปรแกรม  
     คอมพวิเตอร์  
  เคร่ืองหมำย   โปรแกรม  ควำมรู้ทำง  อยู่ระหว่ำง  
  กำรค้ำ  สิทธิบัตร  คอมพวิเตอร์  เทคนิค  ติดตั้ง  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2559       
รำคำทุน 4,752,897 4,724,230 39,232,292 4,000,000 -        52,709,419 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม -        (2,232,920) (19,253,865) (3,767,671) -        (25,254,456) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 4,752,897 2,491,310 19,978,427 232,329 -        27,454,963 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559       
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี  4,752,897 2,491,310 19,978,427 232,329 -        27,454,963 
ซ้ือสินทรัพย ์ -        -        3,062,402 -        5,904,383 8,966,785 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 35) -        (472,423) (4,201,258) (232,327) -        (4,906,008) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 4,752,897 2,018,887 18,839,571 2 5,904,383 31,515,740 
       

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559       
รำคำทุน 4,752,897 4,724,230 42,294,694 4,000,000 5,904,383 61,676,204 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม -        (2,705,343) (23,455,123) (3,999,998) -        (30,160,464) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 4,752,897 2,018,887 18,839,571 2 5,904,383 31,515,740 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560       
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี  4,752,897 2,018,887 18,839,571 2 5,904,383 31,515,740 
ซ้ือสินทรัพย ์ -        -        106,029 -        7,077,049 7,183,078 
โอนสินทรัพย ์ -        -        7,270,000 -        (7,270,000) -        
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 35) -        (472,413) (4,981,122) -        -        (5,453,535) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 4,752,897 1,546,474 21,234,478 2 5,711,432 33,245,283 
       

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560       
รำคำทุน 4,752,897 4,724,230 49,670,723 4,000,000 5,711,432 68,859,282 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม -        (3,177,756) (28,436,245) (3,999,998) -        (35,613,999) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 4,752,897 1,546,474 21,234,478 2 5,711,432 33,245,283 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

20 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
     โปรแกรม  
     คอมพวิเตอร์  
  เคร่ืองหมำย   โปรแกรม  อยู่ระหว่ำง  
  กำรค้ำ  สิทธิบัตร  คอมพวิเตอร์  ติดตั้ง  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559      
รำคำทุน 4,752,897 4,724,230 39,067,182 -        48,544,309 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม -        (2,232,920) (19,212,362) -        (21,445,282) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 4,752,897 2,491,310 19,854,820 -        27,099,027 
      
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559      
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี  4,752,897 2,491,310 19,854,820 -        27,099,027 
ซ้ือสินทรัพย ์ -        -        3,062,402 5,904,383 8,966,785 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 35) -        (472,423) (4,184,709) -        (4,657,132) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 4,752,897 2,018,887 18,732,513 5,904,383 31,408,680 
      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559      
รำคำทุน 4,752,897 4,724,230 42,129,584 5,904,383 57,511,094 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม -        (2,705,343) (23,397,071) -        (26,102,414) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 4,752,897 2,018,887 18,732,513 5,904,383 31,408,680 
      
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี  4,752,897 2,018,887 18,732,513 5,904,383 31,408,680 
ซ้ือสินทรัพย ์ -        -        106,029 7,077,049 7,183,078 
โอนสินทรัพย ์ -        -        7,270,000 (7,270,000) -        
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 35) -        (472,413) (4,948,100) -        (5,420,513) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 4,752,897 1,546,474 21,160,442 5,711,432 33,171,245 
      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
รำคำทุน 4,752,897 4,724,230 49,505,613 5,711,432 64,694,172 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม -        (3,177,756) (28,345,171) -        (31,522,927) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ 4,752,897 1,546,474 21,160,442 5,711,432 33,171,245 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

21 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) 
 
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดือน 3,095,407 3,162,521 2,191,885 2,545,234 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวำ่ 12 เดือน 5,384,825 5,393,242 5,164,001 5,254,110 

 8,480,232 8,555,763 7,355,886 7,799,344 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี     
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
   ท่ีจะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือน (416,653) (638,595) (414,960) (624,120) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
   ท่ีจะจ่ำยช ำระเกินกวำ่ 12 เดือน (350,336) (762,236) (350,336) (762,236) 
 (766,989) (1,400,831) (765,296) (1,386,356) 

     

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 7,713,243 7,154,932 6,590,590 6,412,988 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรำยละเอียด
ดงัน้ี  
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 7,154,932 7,306,063 6,412,988 6,187,530 
เพิ่ม/(ลด)ในก ำไรขำดทุน (หมำยเหตุ 36) 756,732 (148,506) 414,938 78,210 
เพิ่ม/(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (198,421) (2,625) (237,336) 147,248 
ยอดคงเหลือปลำยปี 7,713,243 7,154,932 6,590,590 6,412,988 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

21 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรำยละเอียด
ดงัน้ี (ต่อ) 
 งบกำรเงนิรวม 
    เพิม่/(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  เพิม่/(ลด)ใน  ก ำไรขำดทุน  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2560  ก ำไรขำดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  พ.ศ. 2560 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 656,105 -        -        656,105 
ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยัและเคล่ือนไหวชำ้ 824,507 224,138 -        1,048,645 
ก ำไรจำกกำรขำยสินคำ้คงเหลือระหวำ่งกนั 183,593 (136,263) -        47,330 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ 1,188,318 (173,536) -        1,014,782 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,171,439 518,549 (198,421) 4,491,567 
สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำซ้ือ 1,128,820 (125,906) -        1,002,914 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำ 402,981 (184,092) -        218,889 
 8,555,763 122,890 (198,421) 8,480,232 
     
หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (119,804) 115,051 -        (4,753) 
สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำ (458,847) 169,825 -        (289,022) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำซ้ือ (822,180) 348,966 -        (473,214) 
 (1,400,831) 633,842 -        (766,989) 
 7,154,932 756,732 (198,421) 7,713,243 
 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

21 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) 
 
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดือน 3,095,407 3,162,521 2,191,885 2,545,234 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวำ่ 12 เดือน 5,384,825 5,393,242 5,164,001 5,254,110 

 8,480,232 8,555,763 7,355,886 7,799,344 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี     
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
   ท่ีจะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือน (416,653) (638,595) (414,960) (624,120) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
   ท่ีจะจ่ำยช ำระเกินกวำ่ 12 เดือน (350,336) (762,236) (350,336) (762,236) 
 (766,989) (1,400,831) (765,296) (1,386,356) 

     

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 7,713,243 7,154,932 6,590,590 6,412,988 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรำยละเอียด
ดงัน้ี  
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 7,154,932 7,306,063 6,412,988 6,187,530 
เพิ่ม/(ลด)ในก ำไรขำดทุน (หมำยเหตุ 36) 756,732 (148,506) 414,938 78,210 
เพิ่ม/(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (198,421) (2,625) (237,336) 147,248 
ยอดคงเหลือปลำยปี 7,713,243 7,154,932 6,590,590 6,412,988 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

21 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรำยละเอียด
ดงัน้ี (ต่อ) 
 งบกำรเงนิรวม 
    เพิม่/(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  เพิม่/(ลด)ใน  ก ำไรขำดทุน  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2559  ก ำไรขำดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 897,533 (241,428) -        656,105 
ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยัและเคล่ือนไหวชำ้ 1,396,516 (572,009) -        824,507 
ก ำไรจำกกำรขำยสินคำ้คงเหลือระหวำ่งกนั 279,977 (96,384) -        183,593 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 21,273 (21,273) -        -        
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ 1,351,849 (163,531) -        1,188,318 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3,224,426 949,638 (2,625) 4,171,439 
สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำซ้ือ 1,258,023 (129,203) -        1,128,820 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำ 617,164 (214,183) -        402,981 
ขำดทุนทำงภำษี 193,186 (193,186) -        -        
 9,239,947 (681,559) (2,625) 8,555,763 
     
หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน -        (119,804) -        (119,804) 
สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำ (674,827) 215,980 -        (458,847) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำซ้ือ (1,259,057) 436,877 -        (822,180) 
 (1,933,884) 533,053 -        (1,400,831) 
 7,306,063 (148,506) (2,625) 7,154,932 



215
รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

21 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรำยละเอียด
ดงัน้ี (ต่อ) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
    เพิม่/(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  เพิม่/(ลด)ใน  ก ำไรขำดทุน  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2560  ก ำไรขำดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  พ.ศ. 2560 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 460,805 -        -        460,805 
ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยัและเคล่ือนไหวชำ้ 634,090 49,310 -        683,400 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ 1,140,341 (421,206) -        719,135 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,032,307 475,772 (237,336) 4,270,743 
สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำซ้ือ 1,128,820 (125,906) -        1,002,914 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำ 402,981 (184,092) -        218,889 
 7,799,344 (206,122) (237,336) 7,355,886 
     
หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (119,804) 116,744 -        (3,060) 
สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำ (444,372) 155,350 -        (289,022) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำซ้ือ (822,180) 348,966 -        (473,214) 
 (1,386,356) 621,060 -        (765,296) 
 6,412,988 414,938 (237,336) 6,590,590 
 
 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

21 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรำยละเอียด
ดงัน้ี (ต่อ) 
 งบกำรเงนิรวม 
    เพิม่/(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  เพิม่/(ลด)ใน  ก ำไรขำดทุน  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2559  ก ำไรขำดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 897,533 (241,428) -        656,105 
ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยัและเคล่ือนไหวชำ้ 1,396,516 (572,009) -        824,507 
ก ำไรจำกกำรขำยสินคำ้คงเหลือระหวำ่งกนั 279,977 (96,384) -        183,593 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 21,273 (21,273) -        -        
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ 1,351,849 (163,531) -        1,188,318 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3,224,426 949,638 (2,625) 4,171,439 
สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำซ้ือ 1,258,023 (129,203) -        1,128,820 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำ 617,164 (214,183) -        402,981 
ขำดทุนทำงภำษี 193,186 (193,186) -        -        
 9,239,947 (681,559) (2,625) 8,555,763 
     
หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน -        (119,804) -        (119,804) 
สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำ (674,827) 215,980 -        (458,847) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำซ้ือ (1,259,057) 436,877 -        (822,180) 
 (1,933,884) 533,053 -        (1,400,831) 
 7,306,063 (148,506) (2,625) 7,154,932 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

21 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรำยละเอียด
ดงัน้ี (ต่อ) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
    เพิม่/(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  เพิม่/(ลด)ใน  ก ำไรขำดทุน  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2559  ก ำไรขำดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 662,233 (201,428) -        460,805 
ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยัและเคล่ือนไหวชำ้ 1,255,705 (621,615) -        634,090 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ 1,303,872 (163,531) -        1,140,341 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 21,273 (21,273) -        -        
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,971,123 913,936 147,248 4,032,307 
สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำซ้ือ 1,258,023 (129,203) -        1,128,820 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำ 574,505 (171,524) -        402,981 
 8,046,734 (394,638) 147,248 7,799,344 
     

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน -        (119,804) -        (119,804) 
สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำ (600,147) 155,775 -        (444,372) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำซ้ือ (1,259,057) 436,877 -        (822,180) 
 (1,859,204) 472,848 -        (1,386,356) 
     

 6,187,530 78,210 147,248 6,412,988 



217
รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

21 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไม่เกินจ ำนวนท่ีเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรและบริษทัไม่ไดรั้บรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชีในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 22,602,338 บำท และ 20,030,282 บำท  
(พ.ศ. 2559 : จ ำนวน 19,226,658 บำท และ 14,737,372 บำท) ตำมล ำดบั ท่ีเกิดจำกรำยกำรขำดทุนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรจ ำนวน 113,011,692 บำท  และ 100,151,408 บำท (พ.ศ. 2559 : จ ำนวน 96,133,290 บำท  และ 73,686,858 บำท) 
ตำมล ำดบั ท่ีสำมำรถยกไปเพื่อหกักลบกบัก ำไรทำงภำษีในอนำคต โดยรำยกำรขำดทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ขำดทุนทำงภำษีท่ีจะส้ินสุดเวลำกำรหกักลบใน     
   - ปี พ.ศ. 2563 -        879,682 -        -        
   - ปี พ.ศ. 2564 86,547,142 95,253,608 73,686,858 73,686,858 
   - ปี พ.ศ. 2565 26,464,550 -        26,464,550 -        
รวมขำดทุนทำงภำษี 113,011,692 96,133,290 100,151,408 73,686,858 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีไม่ไดรั้บรู้ 22,602,338 19,226,658 20,030,282 14,737,372 
 
ณ วนัท่ี 22 มกรำคม พ.ศ. 2559 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดอ้นุมติัร่ำงพระรำชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกรเพื่อลดอตัรำภำษี
เงินได้นิติบุคคลจำกร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิ เป็นร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิ กำรแก้ไขดังกล่ำวใช้บังคับส ำหรับบริษัทและ 
ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงรอบระยะบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ดงันั้นภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจึงได้ถูก 
วดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีร้อยละ 20 
 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

21 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรำยละเอียด
ดงัน้ี (ต่อ) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
    เพิม่/(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  เพิม่/(ลด)ใน  ก ำไรขำดทุน  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2559  ก ำไรขำดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 662,233 (201,428) -        460,805 
ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยัและเคล่ือนไหวชำ้ 1,255,705 (621,615) -        634,090 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ 1,303,872 (163,531) -        1,140,341 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 21,273 (21,273) -        -        
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,971,123 913,936 147,248 4,032,307 
สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำซ้ือ 1,258,023 (129,203) -        1,128,820 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำ 574,505 (171,524) -        402,981 
 8,046,734 (394,638) 147,248 7,799,344 
     

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน -        (119,804) -        (119,804) 
สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำ (600,147) 155,775 -        (444,372) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สญัญำเช่ำซ้ือ (1,259,057) 436,877 -        (822,180) 
 (1,859,204) 472,848 -        (1,386,356) 
     

 6,187,530 78,210 147,248 6,412,988 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

22 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้     
 - บริษทัอ่ืน 132,312,780 121,921,518 121,650,572 109,346,717 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38 ข)) 67,024,320 115,786,125 67,064,438 126,957,072 
เจำ้หน้ีอ่ืน     
 - บริษทัอ่ืน 86,167,861 2,927,349 86,167,861 2,599,155 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38 ข)) 2,349,401 200,000 2,349,401 200,000 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย     
 - ค่ำใชจ่้ำยพนกังำนคำ้งจ่ำย 22,697,405 22,868,112 20,099,117 21,423,679 
 - ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืนๆ 13,425,188 12,366,458 12,952,472 11,863,728 
เงินมดัจ ำรับล่วงหนำ้ 247,568 513,499 247,568 513,499 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 3,952,529 3,509,052 3,952,529 3,509,052 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ -        15,000 -        15,000 
 328,177,052 280,107,113 314,483,958 276,427,902 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

23 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 
 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม 
  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   สกุลเงนิ  บำทหรือ  อตัรำดอกเบีย้  ครบก ำหนด  สกุลเงนิ  บำทหรือ  อตัรำดอกเบีย้  ครบก ำหนด 

ประเภทของเงนิกู้ยืมระยะส้ัน สกุลเงนิ  ต่ำงประเทศ  เทยีบเท่ำ  (ร้อยละต่อปี)  ช ำระภำยใน  ต่ำงประเทศ  เทยีบเท่ำ  (ร้อยละต่อปี)  ช ำระภำยใน 
          

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร บำท -      54,749,704  6.87 - 8.50 -        -        5,116,703  7.12 - 7.68 -          
   54,749,704    5,116,703   
          

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน บำท -      757,096,000  4.20 - 6.25 มกรำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2561 -        -        -        -        
   757,096,000    -          
          

ทรัสตรี์ซีท บำท -      80,558,230  3.83 - 4.78 มกรำคม - มีนำคม พ.ศ. 2561 -        30,147,688  2.25 - 5.25  เมษำยน - มิถุนำยน พ.ศ. 2560 
 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 648,332 21,449,251  3.73 - 5.25 มกรำคม - พฤษภำคม พ.ศ. 2561 681,032 24,518,847  4.88  มีนำคม พ.ศ. 2560 
   102,007,481    54,666,535   
          

ตัว๋แลกเงิน บำท -      52,312,080  5.75 มีนำคม พ.ศ. 2561 -        298,791,956  3.85 - 4.00  มกรำคม - กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 
   52,312,080    298,791,956   
รวม   966,165,265    358,575,194   
 
วงเงินสินเช่ือขำ้งตน้มีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (หมำยเหตุ 19) และเงินฝำกประจ ำ (หมำยเหตุ 13) ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั จดจ ำนองเป็นหลกัประกนั  

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

22 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้     
 - บริษทัอ่ืน 132,312,780 121,921,518 121,650,572 109,346,717 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38 ข)) 67,024,320 115,786,125 67,064,438 126,957,072 
เจำ้หน้ีอ่ืน     
 - บริษทัอ่ืน 86,167,861 2,927,349 86,167,861 2,599,155 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38 ข)) 2,349,401 200,000 2,349,401 200,000 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย     
 - ค่ำใชจ่้ำยพนกังำนคำ้งจ่ำย 22,697,405 22,868,112 20,099,117 21,423,679 
 - ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืนๆ 13,425,188 12,366,458 12,952,472 11,863,728 
เงินมดัจ ำรับล่วงหนำ้ 247,568 513,499 247,568 513,499 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 3,952,529 3,509,052 3,952,529 3,509,052 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ -        15,000 -        15,000 
 328,177,052 280,107,113 314,483,958 276,427,902 

 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
23 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 

 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   สกุลเงนิ  บำทหรือ  อตัรำดอกเบีย้  ครบก ำหนด  สกุลเงนิ  บำทหรือ  อตัรำดอกเบีย้  ครบก ำหนด 

ประเภทของเงนิกู้ยืมระยะส้ัน สกุลเงนิ  ต่ำงประเทศ  เทยีบเท่ำ  (ร้อยละต่อปี)  ช ำระภำยใน  ต่ำงประเทศ  เทยีบเท่ำ  (ร้อยละต่อปี)  ช ำระภำยใน 
          

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร บำท -      48,217,202  6.87 - 8.50 -        -        2,831,534  7.12 - 7.68 -        
   48,217,202    2,831,534   
          

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน บำท -      747,096,000  4.20 - 4.78 มกรำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2561 -        -        -        -        
   747,096,000    -          
          

ทรัสตรี์ซีท  บำท -      64,274,443  3.83 - 4.78 มกรำคม - มีนำคม พ.ศ. 2561 -        29,112,687  2.25 - 4.78  เมษำยน - พฤษภำคม พ.ศ. 2560 
 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 504,630 16,575,683  3.73 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 681,032 24,518,847  4.88 มีนำคม พ.ศ. 2560 
   80,850,126    53,631,534   
          

ตัว๋แลกเงิน บำท -      52,312,080  5.75 มีนำคม พ.ศ. 2561 -        298,791,956  3.85 - 4.00 มกรำคม - กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 
   52,312,080    298,791,956   
รวม   928,475,408    355,255,024   
 
วงเงินสินเช่ือขำ้งตน้มีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (หมำยเหตุ 19) และเงินฝำกประจ ำ (หมำยเหตุ 13) ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั จดจ ำนองเป็นหลกัประกนั 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
23 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 

 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   สกุลเงนิ  บำทหรือ  อตัรำดอกเบีย้  ครบก ำหนด  สกุลเงนิ  บำทหรือ  อตัรำดอกเบีย้  ครบก ำหนด 

ประเภทของเงนิกู้ยืมระยะส้ัน สกุลเงนิ  ต่ำงประเทศ  เทยีบเท่ำ  (ร้อยละต่อปี)  ช ำระภำยใน  ต่ำงประเทศ  เทยีบเท่ำ  (ร้อยละต่อปี)  ช ำระภำยใน 
          

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร บำท -      48,217,202  6.87 - 8.50 -        -        2,831,534  7.12 - 7.68 -        
   48,217,202    2,831,534   
          

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน บำท -      747,096,000  4.20 - 4.78 มกรำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2561 -        -        -        -        
   747,096,000    -          
          

ทรัสตรี์ซีท  บำท -      64,274,443  3.83 - 4.78 มกรำคม - มีนำคม พ.ศ. 2561 -        29,112,687  2.25 - 4.78  เมษำยน - พฤษภำคม พ.ศ. 2560 
 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 504,630 16,575,683  3.73 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 681,032 24,518,847  4.88 มีนำคม พ.ศ. 2560 
   80,850,126    53,631,534   
          

ตัว๋แลกเงิน บำท -      52,312,080  5.75 มีนำคม พ.ศ. 2561 -        298,791,956  3.85 - 4.00 มกรำคม - กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 
   52,312,080    298,791,956   
รวม   928,475,408    355,255,024   
 
วงเงินสินเช่ือขำ้งตน้มีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (หมำยเหตุ 19) และเงินฝำกประจ ำ (หมำยเหตุ 13) ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั จดจ ำนองเป็นหลกัประกนั 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

23 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม 
    ตั๋วแลกเงนิ  
      ดอกเบีย้จ่ำย   
  เงนิเบิกเกนิบัญชี  ตั๋วสัญญำใช้เงนิ  ทรัสต์รีซีท  ตั๋วแลกเงิน  รอตัดบัญชี  ตั๋วแลกเงนิ(สุทธิ)  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
        

รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 5,116,704 -        54,666,534 300,000,000 (1,208,044) 298,791,956 358,575,194 
เงินกูย้มืเพิ่ม 5,120,339,142 1,547,925,000 354,183,823 53,000,000 (1,477,222) 51,522,778 7,073,970,743 
ช ำระคืนเงินกูย้มื (5,070,706,142) (790,829,000) (306,842,876) (300,000,000) -        (300,000,000) (6,468,378,018) 
ตดัจ่ำยดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี -        -        -        -        1,997,346 1,997,346 1,997,346 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 54,749,704 757,096,000 102,007,481 53,000,000 (687,920) 52,312,080 966,165,265 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
    ตั๋วแลกเงิน  
      ดอกเบีย้จ่ำย   
  เงนิเบิกเกนิบัญชี  ตั๋วสัญญำใช้เงนิ  ทรัสต์รีซีท  ตั๋วแลกเงิน  รอตัดบัญชี  ตั๋วแลกเงนิ(สุทธิ)  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
        

รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 2,831,534 -        53,631,534 300,000,000 (1,208,044) 298,791,956 355,255,024 
เงินกูย้มืเพิ่ม 4,636,233,313 1,518,695,000 330,907,920 53,000,000 (1,477,222) 51,522,778 6,537,359,011 
ช ำระคืนเงินกูย้มื (4,590,847,645) (771,599,000) (303,689,328) (300,000,000) -        (300,000,000) (5,966,135,973) 
ตดัจ่ำยดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี -        -        -        -        1,997,346 1,997,346 1,997,346 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 48,217,202 747,096,000 80,850,126 53,000,000 (687,920) 52,312,080 928,475,408 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
23 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม 
    ตั๋วแลกเงิน  
      ดอกเบีย้จ่ำย   
  เงนิเบิกเกนิบัญชี  ตั๋วสัญญำใช้เงนิ  ทรัสต์รีซีท  ตั๋วแลกเงิน  รอตัดบัญชี  ตั๋วแลกเงนิ(สุทธิ)  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
        

รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 19,434,011 -        15,070,763 700,000,000 (4,940,758) 695,059,242 729,564,016 
เงินกูย้มืเพิ่ม 4,652,139,781 270,000,000 164,441,668 1,250,000,000 (18,768,558) 1,231,231,442 6,317,812,891 
ช ำระคืนเงินกูย้มื (4,666,457,088) (270,000,000) (124,845,897) (1,650,000,000) -        (1,650,000,000) (6,711,302,985) 
ตดัจ่ำยดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี -        -        -        -        22,501,272 22,501,272 22,501,272 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 5,116,704 -        54,666,534 300,000,000 (1,208,044) 298,791,956 358,575,194 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
    ตั๋วแลกเงิน  
      ดอกเบีย้จ่ำย   
  เงนิเบิกเกนิบัญชี  ตั๋วสัญญำใช้เงนิ  ทรัสต์รีซีท  ตั๋วแลกเงิน  รอตัดบัญชี  ตั๋วแลกเงนิ(สุทธิ)  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
        

รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 16,184,506 -        15,070,763 700,000,000 (4,940,758) 695,059,242 726,314,511 
เงินกูย้มืเพิ่ม 4,565,157,355 270,000,000 162,197,545 1,250,000,000 (18,768,558) 1,231,231,442 6,228,586,342 
ช ำระคืนเงินกูย้มื (4,578,510,327) (270,000,000) (123,636,774) (1,650,000,000) -        (1,650,000,000) (6,622,147,101) 
ตดัจ่ำยดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี -        -        -        -        22,501,272 22,501,272 22,501,272 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 2,831,534 -        53,631,534 300,000,000 (1,208,044) 298,791,956 355,255,024 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
23 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม 
    ตั๋วแลกเงิน  
      ดอกเบีย้จ่ำย   
  เงนิเบิกเกนิบัญชี  ตั๋วสัญญำใช้เงนิ  ทรัสต์รีซีท  ตั๋วแลกเงิน  รอตัดบัญชี  ตั๋วแลกเงนิ(สุทธิ)  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
        

รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 19,434,011 -        15,070,763 700,000,000 (4,940,758) 695,059,242 729,564,016 
เงินกูย้มืเพิ่ม 4,652,139,781 270,000,000 164,441,668 1,250,000,000 (18,768,558) 1,231,231,442 6,317,812,891 
ช ำระคืนเงินกูย้มื (4,666,457,088) (270,000,000) (124,845,897) (1,650,000,000) -        (1,650,000,000) (6,711,302,985) 
ตดัจ่ำยดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี -        -        -        -        22,501,272 22,501,272 22,501,272 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 5,116,704 -        54,666,534 300,000,000 (1,208,044) 298,791,956 358,575,194 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
    ตั๋วแลกเงิน  
      ดอกเบีย้จ่ำย   
  เงนิเบิกเกนิบัญชี  ตั๋วสัญญำใช้เงนิ  ทรัสต์รีซีท  ตั๋วแลกเงิน  รอตัดบัญชี  ตั๋วแลกเงนิ(สุทธิ)  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
        

รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 16,184,506 -        15,070,763 700,000,000 (4,940,758) 695,059,242 726,314,511 
เงินกูย้มืเพิ่ม 4,565,157,355 270,000,000 162,197,545 1,250,000,000 (18,768,558) 1,231,231,442 6,228,586,342 
ช ำระคืนเงินกูย้มื (4,578,510,327) (270,000,000) (123,636,774) (1,650,000,000) -        (1,650,000,000) (6,622,147,101) 
ตดัจ่ำยดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี -        -        -        -        22,501,272 22,501,272 22,501,272 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 2,831,534 -        53,631,534 300,000,000 (1,208,044) 298,791,956 355,255,024 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

23 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 วงเงินสินเช่ือท่ีกลุ่มกิจกำรยงัไม่ไดเ้บิกออกมำใช ้มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 เหรียญ 

สหรัฐอเมริกำ 
 

บำท 
เหรียญ 

สหรัฐอเมริกำ 
 

บำท 
เหรียญ 

สหรัฐอเมริกำ 
 

บำท 
เหรียญ 

สหรัฐอเมริกำ 
 

บำท 
         

วงเงินเบิกเกินบญัชี -        29,064,768 -        78,169,800 -        28,597,269 -        73,454,970 
วงเงินกูย้มืระยะยำว -        4,381,121 -        3,457,121 -        -        -        -        
วงเงินกูย้มืระยะสั้น/ตัว๋แลกเงิน -        -        -        100,000,000 -        -        -        90,000,00 
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ ทรัสตรี์ซีท/         
   โดเมสติคเลตเตอร์ออฟเครดิต -        394,820,143 -        1,189,848,869 -        378,692,504 -        1,170,883,869 
วงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 7,279,350 1,304,449,141 4,764,198 1,298,773,669 6,923,917 1,294,449,141 4,364,198 1,288,373,669 
วงเงินหนงัสือค ้ำประกนั -        63,656,523 -        90,090,115 -        61,656,523 -        88,090,115 

 

วงเงินสินเช่ือค ำ้ประกนัโดย 
 

1) จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัและบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 19) 
2) เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั (หมำยเหตุ 13) 
3) โอนผลประโยชนต์ำมกรมธรรมใ์นส่ิงปลูกสร้ำงใหธ้นำคำรเป็นผูรั้บประโยชน ์
4) ค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทั และบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนับำงแห่ง 
5) จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนับำงแห่ง 
6) กรมธรรมป์ระกนัชีวติของบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืระยะสั้นมีมูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัชี เน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคิดลดไม่มีสำระส ำคญั 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
24 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 

 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 2,542,879 3,460,047 -        -        
เงินกูย้มืเพิ่ม -        -        -        -        
เงินกูย้มืช ำระคืน (924,000) (917,168) -        -        
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 1,618,879 2,542,879 -        -        
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (924,000) (924,000) -        -        
 694,879 1,618,879 -        -        
 
กลุ่มกิจกำรมีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเป็นเงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยห์น่ึงแห่งในประเทศไทยในสกุลเงินบำท เป็นวงเงิน
จ ำนวน 6 ลำ้นบำท เงินกูย้มืดงักล่ำวมีดอกเบ้ียในอตัรำ MLR ซ่ึงดอกเบ้ียมีก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือน เงินกูน้ี้มีก ำหนดผอ่นช ำระเงินตน้
เป็นงวดรำยเดือนทั้งส้ิน 84 งวด งวดละ 77,000 บำท เร่ิมผ่อนช ำระเงินตน้งวดแรกเดือนเมษำยน พ.ศ. 2556 บริษทัไดจ้ ำนองท่ีดินตำม
หมำยเหตุ 19 เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินกูย้ืมดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 จ  ำนวนเงินกูผู้กพนัตำมสัญญำเงินกูย้มืมี
มูลค่ำคำ้งจ ำนวน 1,618,879 บำท (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 : จ  ำนวน 2,542,879 บำท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชี
ของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีบนัทึกไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินเน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคิดลดไม่มีสำระส ำคญั 
 

25 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธิ) 
 

กลุ่มกิจกำรมีหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินส ำหรับยำนพำหนะ ซ่ึงประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 33,574,866 45,571,907 33,574,866 45,571,907 
หกั ดอกเบ้ียในอนำคตของสญัญำเช่ำกำรเงิน (2,409,226) (4,267,745) (2,409,226) (4,267,745) 
 31,165,640 41,304,162 31,165,640 41,304,162 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (10,643,617) (10,138,522) (10,643,617) (10,138,522) 
 20,522,023 31,165,640 20,522,023 31,165,640 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
24 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 

 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้ปี 2,542,879 3,460,047 -        -        
เงินกูย้มืเพิ่ม -        -        -        -        
เงินกูย้มืช ำระคืน (924,000) (917,168) -        -        
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยปี 1,618,879 2,542,879 -        -        
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (924,000) (924,000) -        -        
 694,879 1,618,879 -        -        
 
กลุ่มกิจกำรมีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเป็นเงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยห์น่ึงแห่งในประเทศไทยในสกุลเงินบำท เป็นวงเงิน
จ ำนวน 6 ลำ้นบำท เงินกูย้มืดงักล่ำวมีดอกเบ้ียในอตัรำ MLR ซ่ึงดอกเบ้ียมีก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือน เงินกูน้ี้มีก ำหนดผอ่นช ำระเงินตน้
เป็นงวดรำยเดือนทั้งส้ิน 84 งวด งวดละ 77,000 บำท เร่ิมผ่อนช ำระเงินตน้งวดแรกเดือนเมษำยน พ.ศ. 2556 บริษทัไดจ้ ำนองท่ีดินตำม
หมำยเหตุ 19 เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินกูย้ืมดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 จ  ำนวนเงินกูผู้กพนัตำมสัญญำเงินกูย้มืมี
มูลค่ำคำ้งจ ำนวน 1,618,879 บำท (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 : จ  ำนวน 2,542,879 บำท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชี
ของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีบนัทึกไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินเน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคิดลดไม่มีสำระส ำคญั 
 

25 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธิ) 
 

กลุ่มกิจกำรมีหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินส ำหรับยำนพำหนะ ซ่ึงประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 33,574,866 45,571,907 33,574,866 45,571,907 
หกั ดอกเบ้ียในอนำคตของสญัญำเช่ำกำรเงิน (2,409,226) (4,267,745) (2,409,226) (4,267,745) 
 31,165,640 41,304,162 31,165,640 41,304,162 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (10,643,617) (10,138,522) (10,643,617) (10,138,522) 
 20,522,023 31,165,640 20,522,023 31,165,640 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

25 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธิ) (ต่อ) 
 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยส ำหรับสญัญำเช่ำกำรเงินขำ้งตน้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน     
ภำยใน 1 ปี 11,967,711 11,997,041 11,967,711 11,997,041 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 21,607,155 33,574,866 21,607,155 33,574,866 
 33,574,866 45,571,907 33,574,866 45,571,907 
 

26 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 1,759,945 1,493,530 1,310,982 1,444,438 
เงินประกนัสงัคมคำ้งจ่ำย 861,675 818,622 804,631 762,918 
 2,621,620 2,312,152 2,115,613 2,207,356 

 
27 หุ้นกู้ (สุทธิ) 

 
หุ้นกู ้(สุทธิ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น  
ซ่ึงประกอบดว้ยรำยละเอียด ดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

หุน้กู ้(สุทธิ) 299,403,916 298,810,868 299,403,916 298,810,868 
หกั ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดไถ่ถอน     
    ในหน่ึงปี (สุทธิ) (299,403,916) -        (299,403,916) -        
 -        298,810,868 -        298,810,868 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

27 หุ้นกู้ (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับหุน้กู ้(สุทธิ) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี (สุทธิ) 298,810,868 -        298,810,868 -        
เงินสดรับจำกหุน้กู ้ -        300,000,000 -        300,000,000 
ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี -        (1,500,000) -        (1,500,000) 
กำรตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยทำงตรง     
   ในกำรออกหุน้กู ้ 593,048 310,868 593,048 310,868 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี (สุทธิ) 299,403,916 298,810,868 299,403,916 298,810,868 
 
ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน พ.ศ. 2559 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขำยหุ้นกูมู้ลค่ำ 
ไม่เกิน 1,000 ลำ้นบำท  
 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้สนอขำยหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุ้นกู ้โดยเสนอขำยให้แก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถำบนัจ ำนวน 300,000 หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท 
รวมทั้งส้ินมูลค่ำ 300 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีในอตัรำร้อยละ 4.95 และช ำระดอกเบ้ียทุกไตรมำส โดยหุ้นกูด้งักล่ำวมีอำย ุ 
2 ปี 6 เดือน ครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 16 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ทั้งน้ี บริษทัมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู ้และผูถื้อหุน้กูต้ำมท่ีระบุ
ไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอขำยหุน้กู ้
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.2559 หุน้กูมี้มูลค่ำยติุธรรม 300,659,664 บำท และ 300,042,969 บำท ตำมล ำดบั โดยมูลค่ำ
ยติุธรรมของหุน้กูอ้ำ้งอิงจำกรำคำตลำดของหุน้กู ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน (ระดบั 2 ของล ำดบัขั้นมูลค่ำยติุธรรม)  
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

28 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน  
 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน     
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 22,457,833 19,731,746 21,353,716 19,036,083 
หน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 22,457,833 19,731,746 21,353,716 19,036,083 
     
ก ำไรหรือขำดทุนท่ีรวมอยูใ่นก ำไร :     
   จำกกำรด ำเนินงำน     
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 4,405,778 3,622,740 4,191,898 3,444,227 
 4,405,778 3,622,740 4,191,898 3,444,227 
     
กำรวดัมูลค่ำใหม่ส ำหรับ :     
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ (992,108) (13,124) (1,186,682) 736,240 
 (992,108) (13,124) (1,186,682) 736,240 
     
จ่ำยช ำระเงินจำกโครงกำร :     
   จ่ำยช ำระผลประโยชน ์ (687,583) -        (687,583) -        
 (687,583) -        (687,583) -        
 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษียณอำยุตำมอตัรำเงินเดือนเดือนสุดทำ้ย โดยผลประโยชน์ท่ีให้จะข้ึนอยู่กบัระยะเวลำกำรท ำงำนและ
เงินเดือนในปีสุดทำ้ยของสมำชิกก่อนท่ีจะเกษียณอำย ุ

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

27 หุ้นกู้ (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับหุน้กู ้(สุทธิ) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี (สุทธิ) 298,810,868 -        298,810,868 -        
เงินสดรับจำกหุน้กู ้ -        300,000,000 -        300,000,000 
ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี -        (1,500,000) -        (1,500,000) 
กำรตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยทำงตรง     
   ในกำรออกหุน้กู ้ 593,048 310,868 593,048 310,868 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี (สุทธิ) 299,403,916 298,810,868 299,403,916 298,810,868 
 
ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน พ.ศ. 2559 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขำยหุ้นกูมู้ลค่ำ 
ไม่เกิน 1,000 ลำ้นบำท  
 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้สนอขำยหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุ้นกู ้โดยเสนอขำยให้แก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถำบนัจ ำนวน 300,000 หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท 
รวมทั้งส้ินมูลค่ำ 300 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีในอตัรำร้อยละ 4.95 และช ำระดอกเบ้ียทุกไตรมำส โดยหุ้นกูด้งักล่ำวมีอำย ุ 
2 ปี 6 เดือน ครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 16 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ทั้งน้ี บริษทัมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู ้และผูถื้อหุน้กูต้ำมท่ีระบุ
ไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอขำยหุน้กู ้
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.2559 หุน้กูมี้มูลค่ำยติุธรรม 300,659,664 บำท และ 300,042,969 บำท ตำมล ำดบั โดยมูลค่ำ
ยติุธรรมของหุน้กูอ้ำ้งอิงจำกรำคำตลำดของหุน้กู ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน (ระดบั 2 ของล ำดบัขั้นมูลค่ำยติุธรรม)  
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

28 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวร้ะหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  19,731,746 16,122,130 19,036,083 14,855,616 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 3,762,882 3,159,898 3,580,032 3,006,814 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 642,896 462,842 611,866 437,413 
 4,405,778 3,622,740 4,191,898 3,444,227 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ :     
(ผลก ำไร)ขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง     
   ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (420,651) (706,449) (390,640) (50,147) 
(ผลก ำไร)ขำดทุนท่ีเกิดจำกกำร     
   เปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน (2,422,842) 871,329 (2,331,268) 711,168 
(ผลก ำไร)ขำดทุนท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์ 1,851,385 (178,004) 1,535,226 75,219 
 (992,108) (13,124) (1,186,682) 736,240 
     

จ่ำยช ำระเงินจำกโครงกำร :     
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (687,583) -        (687,583) -        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 22,457,833 19,731,746 21,353,716 19,036,083 
 
ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
     

อตัรำคิดลด  ร้อยละ 3.59 ถึง 3.62  ร้อยละ 2.49 ถึง 2.81  ร้อยละ 3.62  ร้อยละ 2.49 
อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ีคำดไว ้  ร้อยละ 5.00  ร้อยละ 5.00  ร้อยละ 5.00  ร้อยละ 5.00 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน  ร้อยละ 5.00 ถึง 30.00  ร้อยละ 5.00 ถึง 30.00  ร้อยละ 5.00 ถึง 30.00  ร้อยละ 5.00 ถึง 30.00 
อตัรำกำรเสียชีวติ  ร้อยละ 50 ของ  ร้อยละ 50 ของ  ร้อยละ 50 ของ  ร้อยละ 50 ของ 
  ตำรำงมรณะไทย 

 (พ.ศ. 2551) 
 ตำรำงมรณะไทย 
 (พ.ศ. 2551) 

 ตำรำงมรณะไทย 
 (พ.ศ. 2551) 

 ตำรำงมรณะไทย 
 (พ.ศ. 2551) 

อตัรำกำรทุพพลภำพ  ร้อยละ 10 ของ  ร้อยละ 10 ของ  ร้อยละ 10 ของ  ร้อยละ 10 ของ 
  ตำรำงมรณะไทย 

 (พ.ศ. 2551) 
 ตำรำงมรณะไทย 
 (พ.ศ. 2551) 

 ตำรำงมรณะไทย 
 (พ.ศ. 2551) 

 ตำรำงมรณะไทย 
 (พ.ศ. 2551) 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
28 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงในหลำยๆดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุก ำหนดไว ้โดยควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญั 
มีดงัต่อไปน้ี 
 
กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรท่ีไม่ระบุดอกเบ้ีย ท่ีลดลง 
จะท ำใหห้น้ีสินของโครงกำรเพิ่มสูงข้ึน 
 
ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัเป็นดงัน้ี : 
 
 งบกำรเงนิรวม 
 ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ 
 กำรเปลีย่นแปลง     
 ในข้อสมมติ กำรเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมต ิ
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
       

อตัรำคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 
 10.03 

 ลดลงร้อยละ 
 11.15 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 
 11.75 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 
 13.23 

อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1  เพิ่มข้ึนร้อยละ 
 13.92 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 
 12.44 

 ลดลงร้อยละ 
 11.93 

 ลดลงร้อยละ 
 10.57 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ 
 กำรเปลีย่นแปลง     
 ในข้อสมมติ กำรเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมต ิ
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
       

อตัรำคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 
 9.85 

 ลดลงร้อยละ 
 10.97 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 
 11.51 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 
 12.99 

อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1  เพิ่มข้ึนร้อยละ 
 13.70 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 
 12.20 

 ลดลงร้อยละ 
 11.75 

 ลดลงร้อยละ 
 10.57 

 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
ภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบั (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวค้  ำนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method)) ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน)ในกำรค ำนวณหน้ีสินผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยท่ีุรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

28 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวร้ะหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  19,731,746 16,122,130 19,036,083 14,855,616 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 3,762,882 3,159,898 3,580,032 3,006,814 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 642,896 462,842 611,866 437,413 
 4,405,778 3,622,740 4,191,898 3,444,227 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ :     
(ผลก ำไร)ขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง     
   ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (420,651) (706,449) (390,640) (50,147) 
(ผลก ำไร)ขำดทุนท่ีเกิดจำกกำร     
   เปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน (2,422,842) 871,329 (2,331,268) 711,168 
(ผลก ำไร)ขำดทุนท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์ 1,851,385 (178,004) 1,535,226 75,219 
 (992,108) (13,124) (1,186,682) 736,240 
     

จ่ำยช ำระเงินจำกโครงกำร :     
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (687,583) -        (687,583) -        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 22,457,833 19,731,746 21,353,716 19,036,083 
 
ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
     

อตัรำคิดลด  ร้อยละ 3.59 ถึง 3.62  ร้อยละ 2.49 ถึง 2.81  ร้อยละ 3.62  ร้อยละ 2.49 
อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ีคำดไว ้  ร้อยละ 5.00  ร้อยละ 5.00  ร้อยละ 5.00  ร้อยละ 5.00 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน  ร้อยละ 5.00 ถึง 30.00  ร้อยละ 5.00 ถึง 30.00  ร้อยละ 5.00 ถึง 30.00  ร้อยละ 5.00 ถึง 30.00 
อตัรำกำรเสียชีวติ  ร้อยละ 50 ของ  ร้อยละ 50 ของ  ร้อยละ 50 ของ  ร้อยละ 50 ของ 
  ตำรำงมรณะไทย 

 (พ.ศ. 2551) 
 ตำรำงมรณะไทย 
 (พ.ศ. 2551) 

 ตำรำงมรณะไทย 
 (พ.ศ. 2551) 

 ตำรำงมรณะไทย 
 (พ.ศ. 2551) 

อตัรำกำรทุพพลภำพ  ร้อยละ 10 ของ  ร้อยละ 10 ของ  ร้อยละ 10 ของ  ร้อยละ 10 ของ 
  ตำรำงมรณะไทย 

 (พ.ศ. 2551) 
 ตำรำงมรณะไทย 
 (พ.ศ. 2551) 

 ตำรำงมรณะไทย 
 (พ.ศ. 2551) 

 ตำรำงมรณะไทย 
 (พ.ศ. 2551) 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

28 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คือ 15.69 ปี (พ.ศ. 2559 : 16.65 ปี) 
 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุไม่มีกำรคิดลด:  
 
 งบกำรเงนิรวม 
  น้อยกว่ำ  ระหว่ำง  ระหว่ำง   
  1 ปี  1 - 5 ปี  5 - 10 ปี  เกนิกว่ำ 10 ปี  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ณ พ.ศ. 2560      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 205,826 4,324,451 19,646,844 75,080,535 99,257,656 
      

ณ พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 491,250 3,100,453 12,684,551 65,648,547 81,924,801 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  น้อยกว่ำ  ระหว่ำง  ระหว่ำง   
  1 ปี  1 - 5 ปี  5 - 10 ปี  เกนิกว่ำ 10 ปี  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ณ พ.ศ. 2560      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 205,826 4,324,451 19,370,726 68,861,578 92,762,581 
      

ณ พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 491,250 3,100,453 12,551,927 61,457,336 77,600,966 
 
กลุ่มกิจกำรใชก้ระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมำจ่ำยผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยแุละผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
29 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมัญ 

 
ทุนเรือนหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
   ส่วนเกนิมูลค่ำ 
 ทุนจดทะเบยีน ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว หุ้นสำมญั 
  จ ำนวนหุ้น  บำท  จ ำนวนหุ้น  บำท  บำท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 1,080,000,000 270,000,000 824,510,700 206,127,675 317,327,131 
กำรลดทุนจดทะเบียน (หมำยเหตุ 29.1.1) (100,020) (25,005) -        -        -        
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน (หมำยเหตุ 29.2) 107,989,998 26,997,500 -        -        -        
หุน้ปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 30) -        -        91,643,225 22,910,806 -        
กำรใชใ้บส ำคญัแสดงสิทธิ (หมำยเหตุ 29.3) -        -        266,787,848 66,696,962 58,576,717 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 1,187,889,978 296,972,495 1,182,941,773 295,735,443 375,903,848 
กำรลดทุนจดทะเบียน (หมำยเหตุ 29.1.2) (4,948,205) (1,237,052) -        -        -        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 1,182,941,773 295,735,443 1,182,941,773 295,735,443 375,903,848 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ทุนจดทะเบียนของบริษทัประกอบดว้ยหุ้นสำมญั จ ำนวน 1,182,941,773 หุ้น (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 : 
1,187,889,978 หุน้) มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 : 0.25 บำท) 
 
29.1 กำรลดทุนจดทะเบียน 

 
29.1.1 กำรลดทุนจดทะเบียนในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน พ.ศ. 2559 พิจำรณำและอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียน 
โดยบริษัทจะลดทุนจดทะเทียนจำกจ ำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 
270,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 1,079,899,980 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 
269,974,995 บำท โดยกำรตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้  ำหน่ำยและไม่ไดมี้ไวเ้พื่อรองรับกำรแปลงสภำพใบส ำคญั
แสดงสิทธิจ ำนวน 100,020 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 25,005 บำท 
 
บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์แลว้เม่ือ
วนัท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 

 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

28 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คือ 15.69 ปี (พ.ศ. 2559 : 16.65 ปี) 
 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยท่ีุไม่มีกำรคิดลด:  
 
 งบกำรเงนิรวม 
  น้อยกว่ำ  ระหว่ำง  ระหว่ำง   
  1 ปี  1 - 5 ปี  5 - 10 ปี  เกนิกว่ำ 10 ปี  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ณ พ.ศ. 2560      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 205,826 4,324,451 19,646,844 75,080,535 99,257,656 
      

ณ พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 491,250 3,100,453 12,684,551 65,648,547 81,924,801 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  น้อยกว่ำ  ระหว่ำง  ระหว่ำง   
  1 ปี  1 - 5 ปี  5 - 10 ปี  เกนิกว่ำ 10 ปี  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ณ พ.ศ. 2560      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 205,826 4,324,451 19,370,726 68,861,578 92,762,581 
      

ณ พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 491,250 3,100,453 12,551,927 61,457,336 77,600,966 
 
กลุ่มกิจกำรใชก้ระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมำจ่ำยผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยแุละผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 



232

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
29 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิทุนจำกหุ้นสำมัญ (ต่อ) 

 
29.1 กำรลดทุนจดทะเบียน (ต่อ) 

 
29.1.2 กำรลดทุนจดทะเบียนในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2560 พิจำรณำและอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียน 
โดยบริษัทจะลดทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 1,187,889,978 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 
296,972,495 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 1,182,941,773 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 
295,735,443 บำท โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้  ำหน่ำยท่ีเหลือจำกกำรจ่ำยหุ้นปันผลและรองรับสิทธิของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญจ ำนวน 4,948,205 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 
1,237,052 บำท 
 
บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์แลว้เม่ือ
วนัท่ี 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 
 

29.2 กำรเพิม่ทุนจดทะเบียน 
 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน พ.ศ. 2559 พิจำรณำและอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและ 
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ของบริษทั โดยบริษทัจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 1,079,899,980 หุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 269,974,995 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 1,187,889,978 หุ้น มูลค่ำท่ี 
ตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 296,972,495 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 107,989,998 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 26,997,500 บำท ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

จัดสรรให้แก่ จ ำนวนหุ้น อตัรำส่วน 
(เดมิ:ใหม่) 

มูลค่ำที่ตรำไว้ 
(บำท) 

    

เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผลใหแ้ก่ 
   ผูถื้อหุน้เดิม 

107,989,998 10 หุน้สำมญัเดิม : 1 หุน้เพิ่มทุน 0.25บำท 

 
บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้แลว้เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

29 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิทุนจำกหุ้นสำมัญ (ต่อ) 
 
29.3 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 
บริษัทออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทในวนัท่ี 28 ตุลำคม พ.ศ. 2556 จ  ำนวน 
360,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรำส่วนหุน้สำมญั 2 หุน้ ต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  
 
โดยเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดส้ั่งรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษทัจ ำนวน 359,899,980 หน่วย เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญำตใหเ้ร่ิมท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน พ.ศ. 2559 พิจำรณำและอนุมติักำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั 
และรำคำใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัคร้ังท่ี 1 (CHO-W1) เน่ืองจำกกำรจ่ำยหุ้นปันผล (หมำยเหตุ 30) 
เขำ้เง่ือนไขท่ีบริษทัตอ้งปรับอตัรำกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั และรำคำใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 

รำยละเอยีด สิทธิเดมิ สิทธิหลังกำรปรับ 
   

อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ 
   ซ้ือหุน้สำมญัได ้1 หุน้ 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ 
   ซ้ือหุน้สำมญัได ้1.1 หุน้ 

รำคำใชสิ้ทธิ 0.50 บำทต่อหุน้ 0.454 บำทต่อหุน้ 
 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัคร้ังท่ี 1 (CHO-W1) มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุนได ้1.1 หุน้ (อตัรำกำรใชสิ้ทธิอำจ 
    เปล่ียนแปลงในภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 
รำคำใชสิ้ทธิต่อหุน้ : 0.454 บำท ต่อหุน้ (รำคำกำรใชสิ้ทธิอำจเปล่ียนแปลงในภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 
  
ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดท้ั้งจ ำนวนหรือเพียงบำงส่วน 
    เม่ือครบก ำหนดหน่ึงปีนบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 
    คือ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กนัยำยนและธนัวำคมของทุกปี โดยวนัใช ้
    สิทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 30 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยคือวนัท่ี 27 ตุลำคม  
    พ.ศ. 2559 
 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
29 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิทุนจำกหุ้นสำมัญ (ต่อ) 

 
29.1 กำรลดทุนจดทะเบียน (ต่อ) 

 
29.1.2 กำรลดทุนจดทะเบียนในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2560 พิจำรณำและอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียน 
โดยบริษัทจะลดทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 1,187,889,978 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 
296,972,495 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 1,182,941,773 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 
295,735,443 บำท โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้  ำหน่ำยท่ีเหลือจำกกำรจ่ำยหุ้นปันผลและรองรับสิทธิของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญจ ำนวน 4,948,205 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 
1,237,052 บำท 
 
บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์แลว้เม่ือ
วนัท่ี 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 
 

29.2 กำรเพิม่ทุนจดทะเบียน 
 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน พ.ศ. 2559 พิจำรณำและอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและ 
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ของบริษทั โดยบริษทัจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 1,079,899,980 หุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 269,974,995 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 1,187,889,978 หุ้น มูลค่ำท่ี 
ตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 296,972,495 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 107,989,998 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 26,997,500 บำท ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

จัดสรรให้แก่ จ ำนวนหุ้น อตัรำส่วน 
(เดมิ:ใหม่) 

มูลค่ำที่ตรำไว้ 
(บำท) 

    

เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผลใหแ้ก่ 
   ผูถื้อหุน้เดิม 

107,989,998 10 หุน้สำมญัเดิม : 1 หุน้เพิ่มทุน 0.25บำท 

 
บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้แลว้เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

29 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิทุนจำกหุ้นสำมัญ (ต่อ) 
 
29.3 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ต่อ) 

 
เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 มีผูแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชใ้บส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัจ ำนวน 45,461,300 หุน้ 
และจ่ำยช ำระเงินเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 22,710,359 บำท (สุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัจ ำนวน 
20,291 บำท) ไดถู้กบนัทึกเป็นเงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบั
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม พ.ศ. 2558 
 
ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 มีผูแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใช้ใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั
จ ำนวน 148,451,500 หุ้น เป็นเงินทั้ งส้ินจ ำนวน 74,062,006 บำท (สุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยท่ี เก่ียวข้องในกำรใช้สิทธิซ้ือ 
หุ้นสำมัญจ ำนวน 163,744 บำท) โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญจ ำนวน 59,049,400 หุ้น เป็นเงินทั้ งส้ิน 
29,384,205 บำท ไดถู้กจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2558 วนัท่ี 
2 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 6 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 89,402,100 หุ้น เป็นเงินทั้ งส้ิน 44,677,801 บำท  
ไดถู้กบนัทึกไวเ้ป็นเงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันำ
ธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม พ.ศ. 2559 
 
ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 มีผูแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใช้ใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั
จ ำนวน 177,385,748 หุ้น เป็นเงินทั้งส้ินจ ำนวน 80,595,878 บำท (สุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั
จ ำนวน 141,129 บำท) โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัจ ำนวน 177,385,748 หุ้น เป็นเงินทั้งส้ิน 80,737,007 บำท  
ไดถู้กจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2559, 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 
และ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษทัไม่มีใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั (CHO-W1) คงเหลือ 
เน่ืองจำกสิทธิในกำรใชใ้บส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 4,324,491 หน่วย ไดห้มดอำยเุม่ือวนัท่ี 27 ตุลำคม พ.ศ. 2559 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

30 กำรจ่ำยเงนิปันผลและกำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
บริษทัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี พ.ศ. 2559 โดยจ่ำยเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 91.64 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษทัในอตัรำ 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่ำ 22.91 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำ 0.0250 บำทต่อหุน้ 
และจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.0058 บำทต่อหุ้น รวมมูลค่ำ 5.32 ลำ้นบำท บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลจ ำนวน 28,214,995 บำท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 บริษทัมีเงินปันผลคำ้งจ่ำยจ ำนวน 9,421 บำท 

 
31 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 งบกำรเงนิรวมและ 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 6,820,000 6,820,000 
จดัสรรเพิ่มระหวำ่งปี -        -        
ยอดคงเหลือปลำยปี 6,820,000 6,820,000 
 
ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั บริษทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ
ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
ซ่ึงส ำรองตำมกฎหมำยน้ีจะไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ 

 
32 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

 งบกำรเงนิรวม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 2,804 4,974 
ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิในบริษทัยอ่ย  760 (2,170) 
ยอดคงเหลือปลำยปี  3,564 2,804 

 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

29 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิทุนจำกหุ้นสำมัญ (ต่อ) 
 
29.3 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ต่อ) 

 
เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 มีผูแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชใ้บส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัจ ำนวน 45,461,300 หุน้ 
และจ่ำยช ำระเงินเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 22,710,359 บำท (สุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัจ ำนวน 
20,291 บำท) ไดถู้กบนัทึกเป็นเงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบั
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม พ.ศ. 2558 
 
ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 มีผูแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชใ้บส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั
จ ำนวน 148,451,500 หุ้น เป็นเงินทั้ งส้ินจ ำนวน 74,062,006 บำท (สุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยท่ี เก่ียวข้องในกำรใช้สิทธิซ้ือ 
หุ้นสำมัญจ ำนวน 163,744 บำท) โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญจ ำนวน 59,049,400 หุ้น เป็นเงินทั้ งส้ิน 
29,384,205 บำท ไดถู้กจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2558 วนัท่ี 
2 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 6 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 89,402,100 หุ้น เป็นเงินทั้ งส้ิน 44,677,801 บำท  
ไดถู้กบนัทึกไวเ้ป็นเงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันำ
ธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม พ.ศ. 2559 
 
ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 มีผูแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชใ้บส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั
จ ำนวน 177,385,748 หุ้น เป็นเงินทั้งส้ินจ ำนวน 80,595,878 บำท (สุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั
จ ำนวน 141,129 บำท) โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัจ ำนวน 177,385,748 หุ้น เป็นเงินทั้งส้ิน 80,737,007 บำท  
ไดถู้กจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2559, 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 
และ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษทัไม่มีใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั (CHO-W1) คงเหลือ 
เน่ืองจำกสิทธิในกำรใชใ้บส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 4,324,491 หน่วย ไดห้มดอำยเุม่ือวนัท่ี 27 ตุลำคม พ.ศ. 2559 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

33 รำยได้อ่ืน 
 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำยไดค่้ำบริกำรอ่ืน 7,078,591 6,646,238 12,580,387 10,559,687 
ดอกเบ้ียรับ 394,683 4,207,916 5,797,070 8,723,289 
รำยไดอ่ื้น 2,438,748 1,427,727 4,072,617 1,258,958 
 9,912,022 12,281,881 22,450,074 20,541,934 

 

34 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ดอกเบ้ียจ่ำยเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 33,802,725 28,051,953 32,938,509 27,473,164 
ดอกเบ้ียจ่ำยหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 1,858,519 2,367,053 1,858,519 2,364,906 
ดอกเบ้ียจ่ำยหุน้กู ้ 14,380,876 7,970,868 14,380,876 7,970,868 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กู ้ 593,048 310,868 593,048 310,868 
 50,635,168 38,700,742 49,770,952 38,119,806 
 

35 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

รำยกำรบำงรำยกำรท่ีรวมอยูใ่นกำรค ำนวณก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม สำมำรถน ำมำแยกตำมลกัษณะ
ไดด้งัน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป     
   และงำนระหวำ่งท ำ (44,826,676) (16,053,698) (47,950,320) (5,888,470) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,172,762,991 716,643,322 918,154,469 693,297,578 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 204,771,345 170,404,179 200,522,416 159,285,992 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 50,878,943 38,929,640 44,569,281 32,112,465 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 5,681,581 6,464,863 5,459,541 5,951,913 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

36 ภำษีเงนิได้ 
 
รำยกำรกระทบยอดภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำษีเงนิได้ปีปัจจุบัน :     
ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรทำงภำษีส ำหรับปี -       -       -       -       
กำรปรับปรุงจำกกำรบนัทึกภำษีเงินได ้     
   ปีก่อนสูงไป -       1,439,106 -       1,439,106 
รวมภำษีเงินไดปี้ปัจจุบนั -       1,439,106 -       1,439,106 
     

ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี :     
รำยกำรท่ีเกิดข้ึนจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว      
   (หมำยเหตุ 21) 756,732 (148,506) 414,938 78,210 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้ 756,732 1,290,600 414,938 1,517,316 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ขำดทุนก่อนภำษีทำงบญัชี (20,257,775) (92,578,822) (28,082,183) (70,918,339) 
     

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 20 4,051,555 18,515,764 5,616,437 14,183,667 
ผลกระทบ:     
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี  (82,206) (766,068) (82,206) (625,661) 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีสำมำรถหกัภำษีไดเ้พิ่มข้ึน 173,617 1,080,230 173,617 1,080,230 
   ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นภำษีเงินได ้     
       รอกำรตดับญัชี (5,292,910) (18,792,036) (5,292,910) (14,560,026) 
   ตดัจ ำหน่ำยภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
      จำกขำดทุนทำงภำษียกมำ -       (193,186) -       -       
   ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีไม่ไดบ้นัทึก     
      เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 17,814 6,790 -       -       
   กำรใชข้ำดทุนทำงภำษีท่ีผำ่นมำซ่ึงยงัไม่รับรู้ 1,917,230 -       -       -       
   ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนใน     
      บริษทัร่วม ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย (28,368) -       -       -       
   กำรปรับปรุงจำกกำรบนัทึกภำษีเงินได ้     
      ปีก่อนสูงไป -       1,439,106 -       1,439,106 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้ 756,732 1,290,600 414,938 1,517,316 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

33 รำยได้อ่ืน 
 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำยไดค่้ำบริกำรอ่ืน 7,078,591 6,646,238 12,580,387 10,559,687 
ดอกเบ้ียรับ 394,683 4,207,916 5,797,070 8,723,289 
รำยไดอ่ื้น 2,438,748 1,427,727 4,072,617 1,258,958 
 9,912,022 12,281,881 22,450,074 20,541,934 

 

34 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ดอกเบ้ียจ่ำยเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 33,802,725 28,051,953 32,938,509 27,473,164 
ดอกเบ้ียจ่ำยหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 1,858,519 2,367,053 1,858,519 2,364,906 
ดอกเบ้ียจ่ำยหุน้กู ้ 14,380,876 7,970,868 14,380,876 7,970,868 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กู ้ 593,048 310,868 593,048 310,868 
 50,635,168 38,700,742 49,770,952 38,119,806 
 

35 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

รำยกำรบำงรำยกำรท่ีรวมอยูใ่นกำรค ำนวณก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม สำมำรถน ำมำแยกตำมลกัษณะ
ไดด้งัน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป     
   และงำนระหวำ่งท ำ (44,826,676) (16,053,698) (47,950,320) (5,888,470) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,172,762,991 716,643,322 918,154,469 693,297,578 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 204,771,345 170,404,179 200,522,416 159,285,992 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 50,878,943 38,929,640 44,569,281 32,112,465 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 5,681,581 6,464,863 5,459,541 5,951,913 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
37 ขำดทุนต่อหุ้น 

 
ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ี
ออกจ ำหน่ำยในระหวำ่งปี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
     

ส่วนแบ่งขำดทุนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บำท) (19,501,818) (91,285,991) (27,667,245) (69,401,023) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 1,182,941,773 1,042,753,891 1,182,941,773 1,042,753,891 
ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท) (0.0165) (0.0875) (0.0234) (0.0666) 
 
บริษทัไม่มีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดในระหวำ่งปี 
 

38 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม โดยบริษทัไม่ว่ำจะเป็น
โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั ท่ีท ำหนำ้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีเป็น
บริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม และมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทั ตลอดทั้ง
สมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 สมำชิกในตระกูลทวีแสงสกุลไทยถือหุ้นในบริษทัรวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.86 จ ำนวนหุ้นท่ีถือ 
ร้อยละ 51.14 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 สมำชิกในตระกูลทวีแสงสกุลไทยถือหุน้ในบริษทัรวมเป็นสดัส่วนร้อยละ 52.24 จ ำนวนหุน้ท่ีเหลือ
ร้อยละ 47.76 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีส ำคญัเปิดเผยในหมำยเหตุ 15 และ 14 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

38 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษทักบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 

ช่ือบุคคลและกจิกำร ประเภทธุรกจิ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
   

บริษทั ช. ทว ีเทอร์โมเทค จ ำกดั ผลิต ตกแต่ง ประกอบและซ่อมแซม บริษทัยอ่ย 
    ตูท่ี้ใชส้ ำหรับบรรจุและบรรทุกสินคำ้  
บริษทั เคแอลอำร์ที จ  ำกดั ขนส่ง, ขนส่งสินคำ้และกิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรขนส่ง บริษทัร่วม 
กิจกำรร่วมคำ้ทีเอสพี-ซีทีว ี จ ำหน่ำยและติดตั้งหลอดไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
กิจกำรร่วมคำ้เจวซีีซี ผลิต, ประกอบและซ่อมแซมรถโดยสำร กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
    ท่ีใชก๊้ำซธรรมชำติ  
กิจกำรร่วมคำ้เลคิเซ่ แอนด ์ช. ทว ี ติดตั้งระบบไฟฟ้ำแสงสวำ่งหลอด LED  กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
กิจกำรร่วมคำ้เจวซีีเคเค จดัสร้ำงโรงคลุมส ำหรับต่อเรือตรวจกำรณ์ไกลฝ่ัง (OPVs) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
กิจกำรร่วมคำ้เจวโีอพีว ี ผลิตบลอ็คต่ำง ๆ  ตวัเรือตรวจกำรณ์ไกลฝ่ัง (OPVs) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
กิจกำรร่วมคำ้ซีเคเคเอม็ ออกแบบและสร้ำงรถรำงเบำ (TRAM) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
บริษทั ทวแีสงไทย จ ำกดั จ ำหน่ำยรถยนตแ์ละอุปกรณ์อุตสำหกรรม มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั บำงกอก ซีทีว.ี อินเตอร์เทรด จ ำกดั ผลิตและส่งออกสินคำ้ประเภทของใชใ้นบำ้น มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ขอนแก่น ช. ทว ี(1993) จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยรถพว่ง มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอพีเอส มลัติ-เทรด จ ำกดั จ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั โอเจ ดีเวลอปเมนท ์จ ำกดั ใหเ้ช่ำพื้นท่ีขำยสงัหำริมทรัพย ์ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ช. รวมทว ี(หลกัส่ี) จ  ำกดั ซ้ือขำยรถยนต ์- คำ้ปลีก มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ขอนแก่นพฒันำเมือง (เคเคทีที) จ  ำกดั ระดมทุนเพื่อก่อสร้ำงระบบขนส่งมวลชน มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
    ขนำดใหญ่ในจงัหวดัขอนแก่น  
บริษทั รวมทว ีมอเตอร์เซลส์ จ  ำกดั ซ้ือขำยแลกเปล่ียนรถ มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั รวมทว ีขอนแก่น จ ำกดั ตวัแทนจ ำหน่ำยรถ มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ช. รวมทวลิีสซ่ิง แอนดเ์รียลเอสเตท จ ำกดั รับจ ำนอง ขำย แลกเปล่ียนรถ บำ้น มีกรรมกำรร่วมกนั 
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ตั้งฮัว่ซิง นครปฐม จ ำหน่ำย ซ่อมรถและขำยอะไหล่ มีผูเ้ป็นหุน้ส่วนร่วมกนั 
บริษทั วอลแลพ ทรัค แอนด ์บสั จ  ำกดั จ ำหน่ำยรถยนต ์ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล จ ำกดั (ฉะเชิงเทรำ) ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลและก๊ำซชีวภำพจำก มีกรรมกำรร่วมกนั 
    ผลิตผลทำงกำรเกษตร  
บริษทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกดั โรงงำนผลิตเอทำนอล น ้ำมนัเช้ือเพลิงชีวภำพ มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั สมำร์ท คอนซลัต้ิง แอนด ์เซอร์วสิเซส จ ำกดั ใหบ้ริกำรท ำบญัชี ตรวจสอบบญัชีและ มีกรรมกำรร่วมกนั 
    ใหค้  ำปรึกษำดำ้นบญัชี  
บริษทั ส่ือเสรีเพื่อกำรปฎิรูป จ ำกดั ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกหนงัสือ  มีกรรมกำรร่วมกนั 
    หนงัสือพิมพแ์ละเคร่ืองเขียน  
บริษทั เอเพก็ซ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั (มหำชน) สร้ำงและพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อขำย มีกรรมกำรร่วมกนั 
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โรงสีทวแีสงไทยหนองเรือ กำรสีขำ้ว มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั สตำร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จ  ำกดั (มหำชน) ผลิตและจ ำหน่ำยสุขภณัฑแ์ละจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เคเคทีที โฮลด้ิง จ  ำกดั คำ้ ขนส่ง ขนส่งสินคำ้และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบั มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
    กำรขนส่ง  
คุณอศันำ  ทวแีสงสกลุไทย - ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
37 ขำดทุนต่อหุ้น 

 
ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ี
ออกจ ำหน่ำยในระหวำ่งปี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
     

ส่วนแบ่งขำดทุนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บำท) (19,501,818) (91,285,991) (27,667,245) (69,401,023) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 1,182,941,773 1,042,753,891 1,182,941,773 1,042,753,891 
ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท) (0.0165) (0.0875) (0.0234) (0.0666) 
 
บริษทัไม่มีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดในระหวำ่งปี 
 

38 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม โดยบริษทัไม่ว่ำจะเป็น
โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั ท่ีท ำหนำ้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีเป็น
บริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม และมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทั ตลอดทั้ง
สมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 สมำชิกในตระกูลทวีแสงสกุลไทยถือหุ้นในบริษทัรวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.86 จ ำนวนหุ้นท่ีถือ 
ร้อยละ 51.14 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 สมำชิกในตระกูลทวีแสงสกุลไทยถือหุน้ในบริษทัรวมเป็นสดัส่วนร้อยละ 52.24 จ ำนวนหุน้ท่ีเหลือ
ร้อยละ 47.76 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีส ำคญัเปิดเผยในหมำยเหตุ 15 และ 14 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

38 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับแต่ละประเภทรำยกำรมีดงัน้ี 
 

ประเภทรำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

รำยไดต้ำมสัญญำ รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือ - ขำยสินทรัพยถ์ำวร/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือวตัถุดิบ รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยไดค่้ำบริหำร ค่ำเช่ำและรำยไดอ่ื้น รำคำตำมสญัญำ และ/หรือ รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยจ่ำยค่ำเช่ำ รำคำตำมสญัญำ 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ำย ร้อยละ 7 ต่อปี 
 

ก) รำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
บริษัทย่อย     
รำยไดต้ำมสัญญำ -        -        180,600 -        
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -        -        234,796,142 2,774,079 
รำยไดค่้ำบริหำร -        -        2,861,796 2,566,800 
รำยไดค่้ำเช่ำ -        -        2,640,000 2,640,000 
ดอกเบ้ียรับ -        -        5,429,593 4,515,373 
รำยไดอ่ื้น -        -        1,742,272 1,273,449 
ซ้ือวตัถุดิบ -        -        (27,018,205) (54,167,304) 
รำยจ่ำยค่ำเช่ำ -        -        (40,000) (48,000) 
     

บุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนัอ่ืน ๆ     
รำยไดต้ำมสัญญำ 276,886,003 -        273,282,488 -        
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 68,731,878 73,584 757,693 73,584 
รำยไดค่้ำบริหำร 5,783,679 3,829,177 5,783,679 3,829,177 
รำยไดค่้ำเช่ำ 654,000 360,000 654,000 360,000 
ดอกเบ้ียรับ -        -        -        -        
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินทรัพย ์ 43,299 38,116 43,299 38,116 
รำยไดอ่ื้น -        -        -        -        
ซ้ือวตัถุดิบ (268,948,123) (118,623,012) (268,948,123) (118,623,012) 
รำยจ่ำยค่ำเช่ำ (1,812,000) (252,000) (1,560,000) -        
รำยจ่ำยอ่ืน (4,251,803) (5,467,183) (4,251,803) (5,239,197) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั     
   -  ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,175,995 17,580,343 17,175,995 17,580,343 
   -  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 815,568 675,462 815,568 675,462 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

38 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ข) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือ/ขำยสินคำ้และบริกำรและอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กบับุคคลและ

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหนีก้ำรค้ำ (หมำยเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย -        -        6,231,255 977,744 
     

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ     
บริษทั วอลแลพ ทรัค แอนด ์บสั จ ำกดั 230,728 -        230,728 -        
บริษทั รวมทวขีอนแก่น จ ำกดั 5,250 27,692 5,250 27,692 
บริษทั ขอนแก่น ช. ทว ี(1993) จ ำกดั 139,234,603 -        73,077,335 -        
บริษทั ขอนแก่นพฒันำเมือง     
   (เคเคทีที) จ ำกดั -        128,400 -        128,400 
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ตั้งฮัว่ซิง นครปฐม 86,154 -        86,154 -        
รวม 139,556,735 156,092 79,630,722 1,133,836 
     

ดอกเบีย้ค้ำงรับจำกบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 8) -        -        1,218,218 -        
     

ลูกหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย -        -        -        195,780 
     

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ     
บริษทั วอลแลพ ทรัค แอนด ์บสั จ ำกดั 31,770 669 31,770 669 
กิจกำรร่วมคำ้ ทีเอสพี ซีทีว ี 1,745,798 910,886 1,745,798 910,886 
บริษทั ขอนแก่น ช. ทว ี(1993) จ ำกดั 14,560 -        14,560 -        
บริษทั ขอนแก่นพฒันำเมือง     
   (เคเคทีที) จ ำกดั 139,100 -        139,100 -        
รวม 1,931,228 911,555 1,931,228 1,107,335 
     

เงนิทดรองจ่ำย (หมำยเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย -        -        -        -        
     

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ     
กิจกำรร่วมคำ้ ทีเอสพี ซีทีว ี 10,950 10,950 10,950 10,950 
รวม 10,950 10,950 10,950 10,950 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

38 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับแต่ละประเภทรำยกำรมีดงัน้ี 
 

ประเภทรำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

รำยไดต้ำมสัญญำ รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือ - ขำยสินทรัพยถ์ำวร/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือวตัถุดิบ รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยไดค่้ำบริหำร ค่ำเช่ำและรำยไดอ่ื้น รำคำตำมสญัญำ และ/หรือ รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยจ่ำยค่ำเช่ำ รำคำตำมสญัญำ 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ำย ร้อยละ 7 ต่อปี 
 

ก) รำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
บริษัทย่อย     
รำยไดต้ำมสัญญำ -        -        180,600 -        
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -        -        234,796,142 2,774,079 
รำยไดค่้ำบริหำร -        -        2,861,796 2,566,800 
รำยไดค่้ำเช่ำ -        -        2,640,000 2,640,000 
ดอกเบ้ียรับ -        -        5,429,593 4,515,373 
รำยไดอ่ื้น -        -        1,742,272 1,273,449 
ซ้ือวตัถุดิบ -        -        (27,018,205) (54,167,304) 
รำยจ่ำยค่ำเช่ำ -        -        (40,000) (48,000) 
     

บุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน ๆ     
รำยไดต้ำมสัญญำ 276,886,003 -        273,282,488 -        
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 68,731,878 73,584 757,693 73,584 
รำยไดค่้ำบริหำร 5,783,679 3,829,177 5,783,679 3,829,177 
รำยไดค่้ำเช่ำ 654,000 360,000 654,000 360,000 
ดอกเบ้ียรับ -        -        -        -        
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินทรัพย ์ 43,299 38,116 43,299 38,116 
รำยไดอ่ื้น -        -        -        -        
ซ้ือวตัถุดิบ (268,948,123) (118,623,012) (268,948,123) (118,623,012) 
รำยจ่ำยค่ำเช่ำ (1,812,000) (252,000) (1,560,000) -        
รำยจ่ำยอ่ืน (4,251,803) (5,467,183) (4,251,803) (5,239,197) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั     
   -  ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,175,995 17,580,343 17,175,995 17,580,343 
   -  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 815,568 675,462 815,568 675,462 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
38 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือ/ขำยสินคำ้และบริกำรและอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กบับุคคลและ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี (ต่อ) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ (หมำยเหตุ 22)     
บริษทัยอ่ย -        -        40,118 11,170,947 
     

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ     
บริษทั ขอนแก่น ช.ทว ี(1993) จ ำกดั 348,500 284,300 348,500 284,300 
บริษทั รวมทวขีอนแก่น จ ำกดั 35,324,393 -        35,324,393 -        
บริษทั รวมทวโีชวรู์ม จ ำกดั 25,898 2,492,535 25,898 2,492,535 
บริษทั วอลแลพ ทรัค แอนด ์บสั จ ำกดั 718,139 54,740 718,139 54,740 
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ตั้งฮัว่ซิง นครปฐม 30,607,390 112,954,550 30,607,390 112,954,550 
รวม 67,024,320 115,786,125 67,064,438 126,957,072 
     

เจ้ำหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 22)     
บริษทัยอ่ย -        -        -        -        
     

กิจกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ขอนแก่น ช.ทว ี(1993) จ ำกดั 1,526,034 -        1,526,034 -        
คุณอศันำ  ทวแีสงสกลุไทย 200,000 200,000 200,000 200,000 
คุณสุรเดช  ทวแีสงสกลุไทย 623,367 -        623,367 -        
รวม 2,349,401 200,000 2,349,401 200,000 

 
ค) รำยกำรเคล่ือนไหวระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ส ำหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ยอดคงเหลือตน้ปี  -        -        70,924,297 58,600,000 
เพิ่มข้ึน -        -        89,700,000 24,963,762 
ลดลง -        -        (72,701,940) (12,639,465) 
ยอดคงเหลือปลำยปี  -        -        87,922,357 70,924,297 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยคงคำ้งเป็นเงินให้กูย้ืมระยะสั้นท่ีไม่มีหลกัประกนั 
ในสกลุเงินบำทมีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.00 ต่อปี เงินกูด้งักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทย่อยมีมูลค่ำเท่ำกับรำคำตำมบัญชีเน่ืองจำกผลกระทบของอัตรำคิดลด 
ไม่มีสำระส ำคญั 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

39 ภำระผูกพนั 
 
ก) สัญญำซ้ือขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 วนัครบก ำหนดช ำระเงินของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำท่ี
เปิดสถำนะไวมี้อำยรุะหวำ่ง 1 เดือน และ 7 เดือน จ ำนวนเงินและอตัรำแลกเปล่ียนท่ีจะไดรั้บตำมสญัญำมีดงัน้ี : 
 
 งบกำรเงนิรวม 
 จ ำนวนเงนิตำมสัญญำ อตัรำแลกเปลีย่นตำมสัญญำ  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
สกุลเงนิต่ำงประเทศ  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  บำท  บำท 
       

สัญญำซ้ือเงนิตรำ 
   ต่ำงประเทศ 

      

ดอลลำร์สหรัฐ 201,802 100,000  32.62 - 33.09  35.65 6,593,355 3,565,000 
ยโูร 205,437 154,202  39.28 - 39.50  38.11 - 38.91 8,083,117 5,920,242 
หยวน -         300,000 -          5.06 -         1,517,182 
ดอลลำร์สิงคโ์ปร์ 350,000 -          24.20 - 24.25 -         8,480,000 -         
มูลค่ำตำมสญัญำ     23,156,472 11,002,424 
มูลค่ำยติุธรรม     23,196,652 11,001,708 
ก ำไร(ขำดทุน)จำก       
   กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ     40,180 (716) 
       
สัญญำขำยเงนิตรำ       
   ต่ำงประเทศ       
ดอลลำร์สหรัฐ 6,736 417,455 33.37  35.66 - 35.86 224,780 14,962,927 
ยโูร 355,955 309,616 38.90 - 39.46  39.50 - 39.68 13,918,871 12,255,812 
มูลค่ำตำมสญัญำ     14,143,651 27,218,739 
มูลค่ำยติุธรรม     14,160,067 26,619,004 
ก ำไร(ขำดทุน)จำก       
   กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ     (16,416) 599,735 
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ตรำสำร       
   อนุพนัธ์     23,764 599,019 
 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
38 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือ/ขำยสินคำ้และบริกำรและอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กบับุคคลและ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี (ต่อ) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ (หมำยเหตุ 22)     
บริษทัยอ่ย -        -        40,118 11,170,947 
     

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ     
บริษทั ขอนแก่น ช.ทว ี(1993) จ ำกดั 348,500 284,300 348,500 284,300 
บริษทั รวมทวขีอนแก่น จ ำกดั 35,324,393 -        35,324,393 -        
บริษทั รวมทวโีชวรู์ม จ ำกดั 25,898 2,492,535 25,898 2,492,535 
บริษทั วอลแลพ ทรัค แอนด ์บสั จ ำกดั 718,139 54,740 718,139 54,740 
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ตั้งฮัว่ซิง นครปฐม 30,607,390 112,954,550 30,607,390 112,954,550 
รวม 67,024,320 115,786,125 67,064,438 126,957,072 
     

เจ้ำหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 22)     
บริษทัยอ่ย -        -        -        -        
     

กิจกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ขอนแก่น ช.ทว ี(1993) จ ำกดั 1,526,034 -        1,526,034 -        
คุณอศันำ  ทวแีสงสกลุไทย 200,000 200,000 200,000 200,000 
คุณสุรเดช  ทวแีสงสกลุไทย 623,367 -        623,367 -        
รวม 2,349,401 200,000 2,349,401 200,000 

 
ค) รำยกำรเคล่ือนไหวระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ส ำหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ยอดคงเหลือตน้ปี  -        -        70,924,297 58,600,000 
เพิ่มข้ึน -        -        89,700,000 24,963,762 
ลดลง -        -        (72,701,940) (12,639,465) 
ยอดคงเหลือปลำยปี  -        -        87,922,357 70,924,297 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยคงคำ้งเป็นเงินให้กูย้ืมระยะสั้นท่ีไม่มีหลกัประกนั 
ในสกลุเงินบำทมีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.00 ต่อปี เงินกูด้งักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทย่อยมีมูลค่ำเท่ำกับรำคำตำมบัญชีเน่ืองจำกผลกระทบของอัตรำคิดลด 
ไม่มีสำระส ำคญั 



244

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

39 ภำระผูกพนั (ต่อ) 
 
ก) สัญญำซ้ือขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (ต่อ) 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 จ ำนวนเงนิตำมสัญญำ อตัรำแลกเปลีย่นตำมสัญญำ  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
สกุลเงนิต่ำงประเทศ  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  บำท  บำท 
       

สัญญำซ้ือเงนิตรำ 
   ต่ำงประเทศ 

      

ดอลลำร์สหรัฐ 100,000 100,000  32.62  35.65 3,262,000 3,565,000 
ยโูร 205,437 154,202  39.28 - 39.50  38.11 - 38.91 8,083,117 5,920,242 
หยวน -         300,000 -          5.06 -         1,517,182 
ดอลลำร์สิงคโ์ปร์ 350,000 -          24.20 - 24.25 -         8,480,000 -         
มูลค่ำตำมสญัญำ     19,825,117 11,002,424 
มูลค่ำยติุธรรม     19,856,834 11,001,708 
ก ำไร(ขำดทุน)จำก       
   กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ     31,717 (716) 
       
สัญญำขำยเงนิตรำ       
   ต่ำงประเทศ       
ดอลลำร์สหรัฐ 6,736 417,455 33.37  35.66 - 35.86 224,780 14,962,927 
ยโูร 355,955 309,616 38.90 - 39.46  39.50 - 39.68 13,918,871 12,255,812 
มูลค่ำตำมสญัญำ     14,143,651 27,218,739 
มูลค่ำยติุธรรม     14,160,067 26,619,004 
ก ำไร(ขำดทุน)จำก       
   กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ     (16,416) 599,735 
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ตรำสำร       
   อนุพนัธ์     15,301 599,019 
 
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ก ำหนดโดยใช้อตัรำท่ีก ำหนดโดยธนำคำรคู่สัญญำของ 
กลุ่มกิจกำรเสมือนว่ำได้ยกเลิกสัญญำเหล่ำนั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 และอยู่ในขอ้มูลระดบั 2  
ของล ำดบัขั้นมูลค่ำยติุธรรม 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

39 ภำระผูกพนั (ต่อ) 
 
ข) ภำระผูกพนัตำมหนังสือค ำ้ประกนั 

 
ตำมปกติของธุรกิจ บริษทัไดมี้กำรท ำหนงัสือสญัญำค ้ำประกนั เพื่อใชใ้นกำรค ้ำประกนัสญัญำจำ้งงำน และ ค ้ำประกนัไฟฟ้ำ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษทัมีหนงัสือสญัญำค ้ำประกนั ท่ีออกในนำมของบริษทัดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท 
   

ค ้ำประกนัสญัญำจำ้งงำน 350,152,536 102,447,703 
ค ้ำประกนัไฟฟ้ำ 1,200,000 1,200,000 
 351,352,536 103,647,703 

 
ค) ภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดติที่ยงัไม่ได้ใช้ 

 
บริษทัไดมี้กำรท ำเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีออกโดยธนำคำรเพื่อใชใ้นกำรซ้ือสินคำ้ต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2559 บริษทัมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีออกในนำมของบริษทัดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
    บำทหรือ    บำทหรือ 
  เงนิตรำต่ำงประเทศ  เทียบเท่ำ  เงนิตรำต่ำงประเทศ  เทียบเท่ำ 

     

เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  306,620 ยโูร 12,078,927  236,966 ยโูร 9,036,980 
  33,866 หยวน 171,939  3,537,720 หยวน 18,454,516 
  3,294,816 ดอลลำร์สหรัฐ 108,225,477 -        -        
  428,400 ดอลลำร์สิงคโปร์ 10,594,075 -        -        
  131,070,418  27,491,496 

 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

39 ภำระผูกพนั (ต่อ) 
 
ก) สัญญำซ้ือขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (ต่อ) 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 จ ำนวนเงนิตำมสัญญำ อตัรำแลกเปลีย่นตำมสัญญำ  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
สกุลเงนิต่ำงประเทศ  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  บำท  บำท 
       

สัญญำซ้ือเงนิตรำ 
   ต่ำงประเทศ 

      

ดอลลำร์สหรัฐ 100,000 100,000  32.62  35.65 3,262,000 3,565,000 
ยโูร 205,437 154,202  39.28 - 39.50  38.11 - 38.91 8,083,117 5,920,242 
หยวน -         300,000 -          5.06 -         1,517,182 
ดอลลำร์สิงคโ์ปร์ 350,000 -          24.20 - 24.25 -         8,480,000 -         
มูลค่ำตำมสญัญำ     19,825,117 11,002,424 
มูลค่ำยติุธรรม     19,856,834 11,001,708 
ก ำไร(ขำดทุน)จำก       
   กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ     31,717 (716) 
       
สัญญำขำยเงนิตรำ       
   ต่ำงประเทศ       
ดอลลำร์สหรัฐ 6,736 417,455 33.37  35.66 - 35.86 224,780 14,962,927 
ยโูร 355,955 309,616 38.90 - 39.46  39.50 - 39.68 13,918,871 12,255,812 
มูลค่ำตำมสญัญำ     14,143,651 27,218,739 
มูลค่ำยติุธรรม     14,160,067 26,619,004 
ก ำไร(ขำดทุน)จำก       
   กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ     (16,416) 599,735 
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ตรำสำร       
   อนุพนัธ์     15,301 599,019 
 
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ก ำหนดโดยใช้อตัรำท่ีก ำหนดโดยธนำคำรคู่สัญญำของ 
กลุ่มกิจกำรเสมือนว่ำได้ยกเลิกสัญญำเหล่ำนั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 และอยู่ในขอ้มูลระดบั 2  
ของล ำดบัขั้นมูลค่ำยติุธรรม 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

39 ภำระผูกพนั (ต่อ) 
 
ค) ภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดติที่ยงัไม่ได้ใช้ (ต่อ) 

 
บริษทัไดมี้กำรท ำเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีออกโดยธนำคำรเพื่อใชใ้นกำรซ้ือสินคำ้ต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2559 บริษทัมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีออกในนำมของบริษทัดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
    บำทหรือ    บำทหรือ 
  เงนิตรำต่ำงประเทศ  เทียบเท่ำ  เงนิตรำต่ำงประเทศ  เทียบเท่ำ 

     

เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  306,620 ยโูร 12,078,927  236,966 ยโูร 9,036,980 
  33,866 หยวน 171,939  3,537,720 หยวน 18,454,516 
  3,276,390 ดอลลำร์สหรัฐ 107,620,238 -        -        
  428,400 ดอลลำร์สิงคโปร์ 10,594,075 -        -        
  130,465,179  27,491,496 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

39 ภำระผูกพนั (ต่อ) 
 

ง) ภำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเพื่อเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
ยำนพำหนะและอ่ืน ๆ ซ่ึงจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิกไดมี้ดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในปีส้ินสุด  บำท  บำท 
   

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 5,176,700 4,876,700 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 3,164,500 3,116,500 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 2,254,700 2,234,700 
 10,595,900 10,227,900 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2559 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในปีส้ินสุด  บำท  บำท 
   

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 6,699,200 6,431,200 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 2,919,700 2,919,700 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 2,308,000 2,308,000 
 11,926,900 11,658,900 

 

จ) ภำระผูกพนัที่เป็นข้อมูลผูกมัดเพ่ือใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

ภำระผูกพนัท่ีเป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้ 
ในขอ้มูลทำงกำรเงิน ดงัน้ี  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

อุปกรณ์ - โปรเจค E - ticket 240,872,863 -        240,872,863 -        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - โปรเจค      
   E - ticket 18,960,000 -        18,960,000 -        
อำคำรและอุปกรณ์ -        6,515,612 -        6,515,612 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -        1,740,000 -        1,740,000 
 259,832,863 8,255,612 259,832,863 8,255,612 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

39 ภำระผูกพนั (ต่อ) 
 
ค) ภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดติที่ยงัไม่ได้ใช้ (ต่อ) 

 
บริษทัไดมี้กำรท ำเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีออกโดยธนำคำรเพื่อใชใ้นกำรซ้ือสินคำ้ต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2559 บริษทัมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีออกในนำมของบริษทัดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
    บำทหรือ    บำทหรือ 
  เงนิตรำต่ำงประเทศ  เทียบเท่ำ  เงนิตรำต่ำงประเทศ  เทียบเท่ำ 

     

เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  306,620 ยโูร 12,078,927  236,966 ยโูร 9,036,980 
  33,866 หยวน 171,939  3,537,720 หยวน 18,454,516 
  3,276,390 ดอลลำร์สหรัฐ 107,620,238 -        -        
  428,400 ดอลลำร์สิงคโปร์ 10,594,075 -        -        
  130,465,179  27,491,496 
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บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

40 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2557 ผูถื้อหุน้ใหญ่ของกลุ่มกิจกำรไดแ้สดงควำมจ ำนงท่ีจะมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิของกลุ่มกิจกำรท่ีตนถืออยูจ่  ำนวน
หน่ึงใหก้บัพนกังำนท่ีไดรั้บเลือกของกลุ่มกิจกำรโดยไม่มีเง่ือนไข ซ่ึงผูบ้ริหำรพบวำ่กำรใหใ้บส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีเน้ือหำตีควำมได้
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ท ำให้กลุ่มกิจกำรตอ้งบนัทึกค่ำใช้จ่ำยผลตอบแทน
พนักงำนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร โดยผูถื้อหุ้นใหญ่ของกลุ่มกิจกำรแสดงควำมจ ำนงท่ีจะมอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังำนของบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยเป็นจ ำนวน 6,905,100 สิทธิ และ 496,300 สิทธิ ตำมล ำดบั รวมจ ำนวน 
7,401,400 สิทธิ ท ำใหบ้ริษทัตอ้งบนัทึกค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 เป็นจ ำนวน 29,013,488 บำท และ 27,067,992 บำท ตำมล ำดับ และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำก 
กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 
เพิ่มข้ึน 29,013,488 บำท และ 27,067,992 บำท ตำมล ำดบั 

 
41 สิทธิประโยชน์ในกำรรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
กลุ่มกิจกำรไดรั้บสิทธิพิเศษจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนดงัต่อไปน้ี 
 

 เลขทีบ่ัตร     สิทธิประโยชน์ทีส่ ำคญั* 
บริษทั ส่งเสริม วนัทีไ่ด้รับสิทธิพเิศษ ช่ือผลติภัณฑ์ เร่ิมตั้งแต่วนัที่ หมดอำยุวนัที่ 1 2 3 4 5 

           

บริษทั ช ทว ีจ  ำกดั (มหำชน) 2417(2)/2553 18 ตุลำคม พ.ศ. 2553 ผลิตโครงสร้ำงโลหะส ำหรับงำน
ก่อสร้ำงหรืองำนอุตสำหกรรม 
(Fabrication industry)  
หรือกำรซ่อม Platform 

5 เมษำยน พ.ศ. 2554 4 เมษำยน พ.ศ. 2562      

บริษทั ช. ทว ีเทอร์โมเทค จ ำกดั 1746(2)/2548 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2548 ผลิตแผน่ผนงั (Sandwich panel) 14 มีนำคม พ.ศ. 2548 13 มีนำคม พ.ศ. 2557      
 
* สิทธิและประโยชน์ท่ีส ำคญั 
 
1) ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรอนุมติั 
2) ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 

ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีก ำหนดเวลำแปดปีนบัแต่วนัท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
3) ไดรั้บอนุญำตใหห้กัเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ร้อยละยีสิ่บหำ้ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจำก

กำรหกัค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ  
4) ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบและวสัดุจ ำเป็นท่ีตอ้งน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ เพื่อใชใ้นกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็น

ระยะเวลำหำ้ปี นบัแต่วนัน ำเขำ้คร้ังแรก  
5) ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสีย

ภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีผูรั้บกำรส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 
 
ทั้งน้ี กลุ่มกิจกำรจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและประโยชน์ท่ีไดรั้บนั้นตำมท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุนดว้ย 
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รายงานประจำ ปี 2560
  บริษัท ช ทวี จำ กัด (มหาชน)
   

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

41 สิทธิประโยชน์ในกำรรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ) 
 
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 จ ำแนกตำมรำยไดส่้วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน
และส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนแสดงไวด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำยไดจ้ำกส่วนธุรกิจ     
     ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน     

- รำยไดต้ำมสัญญำ -        -        -        -        
- รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -        -        -        -        
รวม -        -        -        -        

     ท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน     
- รำยไดต้ำมสัญญำ 1,390,940,104 926,160,095 1,060,873,813 915,477,124 
- รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 193,435,199 132,077,628 427,921,364 134,972,499 
รวม 1,584,375,303 1,058,237,723 1,488,795,177 1,050,449,623 

 1,584,375,303 1,058,237,723 1,488,795,177 1,050,449,623 
 

42 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม พ.ศ. 2561 มีมติอนุมติัเร่ืองต่อไปน้ี 
 
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 
อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยบริษัทจะออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 658,176,708 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท  
รวมจ ำนวน 164,544,177 บำท จำกจ ำนวน 1,182,941,773 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 295,735,443.25 บำท  
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 1,841,118,481 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 460,279,620.25 บำท ซ่ึงเป็นกำรเพิ่ม
ทุนแบบก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละมอบอ ำนำจทัว่ไป 
 
ทั้ งน้ี บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่ำวกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชยแ์ล้วเม่ือวนัท่ี  
18 มกรำคม พ.ศ. 2561 

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

 

40 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2557 ผูถื้อหุน้ใหญ่ของกลุ่มกิจกำรไดแ้สดงควำมจ ำนงท่ีจะมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิของกลุ่มกิจกำรท่ีตนถืออยูจ่  ำนวน
หน่ึงใหก้บัพนกังำนท่ีไดรั้บเลือกของกลุ่มกิจกำรโดยไม่มีเง่ือนไข ซ่ึงผูบ้ริหำรพบวำ่กำรใหใ้บส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีเน้ือหำตีควำมได้
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ท ำให้กลุ่มกิจกำรตอ้งบนัทึกค่ำใช้จ่ำยผลตอบแทน
พนักงำนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร โดยผูถื้อหุ้นใหญ่ของกลุ่มกิจกำรแสดงควำมจ ำนงท่ีจะมอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังำนของบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยเป็นจ ำนวน 6,905,100 สิทธิ และ 496,300 สิทธิ ตำมล ำดบั รวมจ ำนวน 
7,401,400 สิทธิ ท ำใหบ้ริษทัตอ้งบนัทึกค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 เป็นจ ำนวน 29,013,488 บำท และ 27,067,992 บำท ตำมล ำดับ และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำก 
กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 
เพิ่มข้ึน 29,013,488 บำท และ 27,067,992 บำท ตำมล ำดบั 

 
41 สิทธิประโยชน์ในกำรรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
กลุ่มกิจกำรไดรั้บสิทธิพิเศษจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนดงัต่อไปน้ี 
 

 เลขทีบ่ัตร     สิทธิประโยชน์ทีส่ ำคญั* 
บริษทั ส่งเสริม วนัทีไ่ด้รับสิทธิพเิศษ ช่ือผลติภัณฑ์ เร่ิมตั้งแต่วนัที่ หมดอำยุวนัที่ 1 2 3 4 5 

           

บริษทั ช ทว ีจ  ำกดั (มหำชน) 2417(2)/2553 18 ตุลำคม พ.ศ. 2553 ผลิตโครงสร้ำงโลหะส ำหรับงำน
ก่อสร้ำงหรืองำนอุตสำหกรรม 
(Fabrication industry)  
หรือกำรซ่อม Platform 

5 เมษำยน พ.ศ. 2554 4 เมษำยน พ.ศ. 2562      

บริษทั ช. ทว ีเทอร์โมเทค จ ำกดั 1746(2)/2548 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2548 ผลิตแผน่ผนงั (Sandwich panel) 14 มีนำคม พ.ศ. 2548 13 มีนำคม พ.ศ. 2557      
 
* สิทธิและประโยชน์ท่ีส ำคญั 
 
1) ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรอนุมติั 
2) ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 

ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีก ำหนดเวลำแปดปีนบัแต่วนัท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
3) ไดรั้บอนุญำตใหห้กัเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ร้อยละยีสิ่บหำ้ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจำก

กำรหกัค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ  
4) ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบและวสัดุจ ำเป็นท่ีตอ้งน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ เพื่อใชใ้นกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็น

ระยะเวลำหำ้ปี นบัแต่วนัน ำเขำ้คร้ังแรก  
5) ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสีย

ภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีผูรั้บกำรส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 
 
ทั้งน้ี กลุ่มกิจกำรจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและประโยชน์ท่ีไดรั้บนั้นตำมท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุนดว้ย 



250

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
42 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ) 

 
กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนแบบก ำหนดวตัถุประสงค ์
 
อนุมติักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัแบบก ำหนดวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั ซ่ึงเป็นสถำบนักำรเงิน
แห่งหน่ึงในประเทศออสเตรเลีย จ ำนวน 185,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 46,250,000 บำท โดยมี
ก ำหนดใหจ่้ำยช ำระค่ำหุน้เพิ่มทุนดงักล่ำวภำยในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2561 
 
ณ วนัท่ี 25 มกรำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้จำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำว จ ำนวน 2,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1.8121 บำท 
รวมจ ำนวน 3,624,300 บำท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม พ.ศ. 2561 
 
ณ วนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้จำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำว จ ำนวน 2,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1.75 บำท 
รวมจ ำนวน 3,500,000 บำท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 
กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป 
 
อนุมัติกำรจดัสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ ำนำจทั่วไปเพื่อเสนอขำยให้กับผูถื้อหุ้นเดิมและบุคคลในวงจ ำกัด  
จ ำนวน 354,882,531 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 88,720,632.75 บำท และบุคคลในวงจ ำกดัจ ำนวน 118,294,177 หุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 29,573,544.25บำท 



บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
42 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ) 

 
กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนแบบก ำหนดวตัถุประสงค ์
 
อนุมติักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัแบบก ำหนดวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั ซ่ึงเป็นสถำบนักำรเงิน
แห่งหน่ึงในประเทศออสเตรเลีย จ ำนวน 185,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 46,250,000 บำท โดยมี
ก ำหนดใหจ่้ำยช ำระค่ำหุน้เพิ่มทุนดงักล่ำวภำยในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2561 
 
ณ วนัท่ี 25 มกรำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้จำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำว จ ำนวน 2,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1.8121 บำท 
รวมจ ำนวน 3,624,300 บำท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม พ.ศ. 2561 
 
ณ วนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้จำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำว จ ำนวน 2,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1.75 บำท 
รวมจ ำนวน 3,500,000 บำท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 
กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป 
 
อนุมัติกำรจดัสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ ำนำจทั่วไปเพื่อเสนอขำยให้กับผูถื้อหุ้นเดิมและบุคคลในวงจ ำกัด  
จ ำนวน 354,882,531 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 88,720,632.75 บำท และบุคคลในวงจ ำกดัจ ำนวน 118,294,177 หุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท รวมจ ำนวน 29,573,544.25บำท 






