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สรุปข้อมูลบริษทัฯ

สรุปผลกำรด ำเนินงำน และข้อมูลทำงกำรเงนิ

แผนงำน และโครงกำรส ำคญั ปี 2565-2566
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บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) | CHO 

ทุนจดทะเบียน 688,072,313 บาท / ทุนช าระแล้ว 549,107,053.25 บาทจ านวนหุ้น 2,196,428,213 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท
ธุรกิจ : ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการพาณิชย์  ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งผลิตและให้บริการเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศ  สินค้าและบริการของบริษัท เช่น  รถบรรทุก  รถพ่วง รถบัส  รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน รถไฟ  
รถดับเพลิง รถกู้ภัย  รถหุ้มเกราะ รถล าเลียงพล เรือรบหลวง และพัฒนาสู่การด าเนินธุรกิจในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยี ตาม CHO Tech Riders 2030 

สัดส่วนถือหุ้น ร้อยละ 99.99% 

สรุปข้อมูลบริษัท

บริษัท ช.ทวี เทอรโ์มเทค จ ากัด | CTVTMT 
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท/ 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 10 บาท 
ธุรกิจ : ผู้ออกแบบ ผลิต ประกอบติดตั้งตู้บรรทุกห้องเย็น

บริษัท เคแอลอารท์ี จ ากัด | KLRT
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 100 บาท 
ธุรกิจ : ขนส่งสินค้าและกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง

บริษัท อมรรัตนโกสินทร์  จ ากัด | ARK 
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท มูลค่าหุ้นตราไว้ 100 บาท 

ธุรกิจ : บริหารจัดการรถโดยสารประจ าทางอัจฉริยะ 
(SMART BUS) และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

สัดส่วนถือหุ้น ร้อยละ 49.00% 

บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จ ากัด | ALL S
ทุนจดทะเบียน 580,000,000 บาท 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 100 บาท  
ธุรกิจ : การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถ

กระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กท่ีคล้ายกัน

สัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 99.97% 

สัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 6.25% 

สัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 100% 

Koo Dom Investment Limited | Koo Dom
ธุรกิจ:เพ่ือสนับสนุนด้านการเงินลงทุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการต่าง ๆ แก่บริษัท SPAC ท่ีจะถูกจัดตั้งขึ้นมา 

กล่าวคือท าหน้าท่ีเป็นบริษัท Sponsor ตามกฎเกณฑ์การ
ระดมทุนในรูปแบบ SPAC

AROGO Capital Acquisition Corporation 
ธุรกิจ:เพ่ือจดทะเบียนบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์ 

NASDAQ สหรัฐอเมริกา  เป็นบริษัท SPAC  ตามกฎเกณฑ์การ
ระดมทุนในรูปแบบ SPAC

สัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 22 % 

KOODOM



สินค้ากลุ่มที ่1 :  ผลติภัณฑ์มาตรฐาน

สินค้ากลุ่มที ่2 :   ผลติภัณฑ์ออกแบบพเิศษ

สินค้ากลุ่มที ่3    :   บริหารโครงการและงานบริการ
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ผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นการผลติตาม Made To Order ให้กบัลูกค้า ทั้งภาคเอกชน  หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกจิ ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลติภัณฑ์ได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ  ดงันี ้

ข้อมูลการด าเนินธุรกจิ - กลุ่มผลติภณัฑ์ของบริษทั

เป็นรถบรรทุก รถพว่ง รถก่ึงพว่งทัว่ไป ท่ีออกแบบและผลิตตามลกัษณะรถ มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

เป็นรถบรรทุก รถพว่ง รถก่ึงพว่งทัว่ไป ท่ีออกแบบพิเศษ ส าหรับการใชง้านเฉพาะกิจ หรืองานพิเศษ 
ท่ีมีการขอแบบความเห็นชอบ ในการออกแบบและผลิต ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

การบริหารโครงการขนาดใหญ่ และงานบริการ งานซ่อมบ ารุง และการบริหารศูนยบ์ริการซ่อมรถบรรทุก 



รถบรรทุก : กระบะบรรทุก ติดตั้งบนรถยนต์ ตั้งแต่ 4 ล้อ – 12 ล้อ  

รถบัส โดยสารประจ าทาง / รถสวัสดิการหน่วยงาน ขนาดความยาว 6-12 เมตร

สินค้ากลุ่มที ่1 :  ผลติภัณฑ์มาตรฐาน
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รถพ่วง : พ่วงกระบะบรรทุก / พ่วงตู้ไฟเบอร์ / พ่วงกระบะดั้มพ์

รถกึง่พ่วง : กึง่พ่วงกระบะบรรทุก / กึง่พ่วงตู้ไฟเบอร์ / กึง่พ่วงพืน้ต ่ำ  

สินค้ากลุ่มที ่1 :  ผลติภัณฑ์มาตรฐาน



สินค้ากลุ่มที ่2 :   ผลติภัณฑ์ออกแบบพเิศษ
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Air Ground Service Equipment (GSE)  & Fire Fighting Truck

รถบริกำรในสนำมบิน และรถดบัเพลงิ รถกู้ภัย
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รถโมบำย แลป็ ส ำหรับกำรตรวจ วนิิจฉัย และรักษำโรคต่ำงๆ แบบเคล่ือนที่
Mobile LAB Vehicle

(โครงการความร่วมมือ รถตรวจโรคมะเร็งเตา้นม)

สินค้ากลุ่มที ่2 :   ผลติภัณฑ์ออกแบบพเิศษ



9

รถวเิครำะห์ผลด่วนพเิศษ (Express Analysis Mobile Unit)

จ ำนวนที่ผลติปัจจุบัน : ส่งมอบ/ปฏิบัตภิำรกจิแล้ว  จ ำนวน 5 คนั

รถ “ดมไว” สุนัขดมกลิน่ตรวจหำเช้ือโควดิ 19

สุนัขสำมำรถดมกลิน่ได้รอบละ 12 ตวัอย่ำง : ตรวจได้วนัละ 600 ถงึ 1,000 ตวัอย่ำง

สินค้ากลุ่มที ่2 :   ผลติภัณฑ์ออกแบบพเิศษ
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สินค้ากลุ่มที ่2 :   ผลติภัณฑ์ออกแบบพเิศษ
Special  Truck & Trailer



โครงกำรสร้ำงเรือตรวจกำรณ์ไกลฝ่ัง   (Offshore Patrol Vessel : OPV)
งานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง ของกองทพัเรือ โดยใชแ้บบเรือจาก BAE SYSTEMS (ประเทศองักฤษ)  และรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารสร้างเรือ (OPV)

สินค้ากลุ่มที ่3    :   บริหารโครงการและงานบริการ
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OPV2-552 : เรือหลวงประจวบครีีขันธ์     
(2559-2562)

OPV1-551 : เรือหลวงกระบี่ (2554-2558)



งานประกอบโครงสร้าง ชุดประภาคาร (Block 17) สูงสุดของ
เรือหลวงประจวบคีรีขนัธ์ เรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง
ล าท่ี 2ของกองทพัเรือ

จาก จากขอนแก่น….
สู่ อู่เรือราชนาวมีหิดล อดุลยเดช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สินค้ากลุ่มที ่3    :   บริหารโครงการและงานบริการ
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โครงการซ่อมปืนใหญ่ ขนาด 105 มม.
และการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารซ่อมปรับปรุงสภาพปืน ของกรมสรรพาวธุ กองทพับก จ านวน  22 กระบอก

13

สินค้ากลุ่มที ่3    :   บริหารโครงการและงานบริการ
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รูปแบบ
ลูกค้ำสำมำรถเลือกรูปแบบได้

เตม็ระบบ

1
ตวัรถ  

Smart Buses  


2
กำรบ ำรุงรักษำรถ

Buses Preventive Maintenance 


3
บริหำรกำรเดนิรถ  

Buses Routing Management


4
ระบบตัว๋โดยสำร 

Fare Collection System


5
ระบบควำมปลอดภยั

Safety System (Mobile-eye)


6
ระบบบันทึกข้อมูล pm
PM System Software



7
พนักงำนขบัรถ

Bus Driver


CST (Cho Smart Transit)

สินค้ากลุ่มที ่3    :   บริหารโครงการและงานบริการโครงกำรจัดหำ และให้บริกำร
ระบบบริหำรกำรเดนิรถบัสโดยสำรประจ ำทำง



รปูแบบ KST
KKU

KK
CB

BM
TA

R26E RTC
CMI

RTC
NON

SCG TU R149 ชลบรุ ี

A
ตวัรถ  

Smart Buses  

        

B
บ ำรุงรักษำรถ

Buses Preventive Maintenance 

         

C
บริหำรกำรเดนิรถ

Buses Routing Management

       

D
ระบบตัว๋โดยสำร 

E-Ticket/Fare Collection System

   

E
ระบบควำมปลอดภยั

Safety System (Mobile-eye)

      

F
ระบบบันทึกข้อมูลกำรบ ำรุงรักษำ

PM System Software

       

G
พนักงำนขบัรถ
Bus Driver

       

โครงกำรทีเ่ลือกใช้ระบบ 
CST (Cho Smart Transit)

สินค้ากลุ่มที ่3    :   บริหารโครงการและงานบริการ
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งำนบริหำรจัดกำรระบบขนส่งมวลชนองค์กร
GREEN & SMART Transit

รถบสัโดยสาร NGV / EV  ท่ีช่วยลดมลภาวะ + เทคโนโลย ีนวตักรรม + คุณภาพบริการ

สินค้ากลุ่มที ่3    :   บริหารโครงการและงานบริการ

KST โครงการขนสง่มวลชน 
ภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

SCG   โครงการรับสง่พนักงาน
ในเครอื เอสซจีี

TU EV   โครงการรับสง่บคุลากร
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



Mobile Application

หอ้งควบคมุการเดนิรถ        ป้ายรถ-อจัฉรยิะ   

แผนทีเ่สน้ทางใหบ้รกิารภายในมหาวทิยาลัย ระบเุสน้ทาง-จ านวนรถโดยสาร

RFID ID CardWiFi on Bus

17

ของหาย-ไดค้นื           อบรมพนักงานขบัรถ             ตรวจกอ่นขบั          PM รถตามรอบ  
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ศนูยซ์อ่มบรกิาร - CHO Service Center

ศูนย์ซ่อมบริการ 10ล้อ24

ขอนแก่น (HQ)

อยุธยา (วังน้อย) 

ชลบุรี (แหลมฉบัง)

สุราษฏร์ธานี

นครสวรรค์

เชียงใหม่

สงขลา (หาดใหญ่)

นนทบุรี (บางบัวทอง)

ชลบุรี (พัทยา)

นครราชสีมา

อุบลราชธานี

ศนูยซ์อ่มบรกิาร เขตกรงุเทพ-ปรมิณฑลปลายปี 2025

กลางปี 2025

ปลายปี 2024

ปลายปี 2024

กลางปี 2023

ปลายปี 2024

กลางปี 2024

บางนา (กรุงเทพฯ)

เปิดแล้ว              แผนขยาย



ศูนย์บริการซ่อม บ ารุงรักษารถบรรทุกแบบเตม็ระบบ

• ชอ่งจอดซอ่มดว่น 5 ชอ่ง
• ชอ่งซอ่มท่ัวไป 16 ชอ่ง
• ชอ่งซอ่มตูแ้ละตวัถัง 4 ชอ่ง
• ชอ่งส าหรับตัง้ศนูยล์อ้ 1 ชอ่ง
• ความสามารถในการซอ่มวันละ 40 คนั

• มคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (10ลอ้24)
• มคีวามทันสมัยในดา้นอปุกรณ์และเครือ่งมอืซอ่มตา่งๆ 
• ดา้นหนา้โลง่และมลีานจอดรถทีส่ะดวกและเพยีงพอ
• มสี ิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ส าหรับลกูคา้หรอืผูท้ีน่ ารถมา

ซอ่ม เชน่ หอ้งรับรอง, หอ้งพักผอ่น, หอ้งอาบน ้า

19
2560 : สาขาแหลมฉบัง  |  2563 : สาขาสรุาษฎรธ์าน ี(เปิดบรกิารปลายปี) | 2564-65  :  แผนเพิม่ 5 ศนูย์



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

บริการซ่อมบ ารุง รถโดยสาร

โครงการซ่อมบ ารุงรถโดยสาร NGV 489 คัน ระยะเวลา 10 ปี

34



บริการซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสารสาธารณะ London Taxi

2563

35



บริการรถโดยสารรับ-ส่ง บุคลากร-กลุ่มเครือซเิมนต์ไทย SCG

เส้นทาง อ าเภอน้ าพอง อ าเภออุบลรัตน์ และอ าเภอเมือง จ.ขอนแก่น
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บริการรถบัสไฟฟ้า (EV Bus) รับ-ส่งบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รุ่นไม่ต  ากว่า 43 ที นั ง รุ่นไม่ต  ากว่า 13 ที นั ง

23



สรุปขอ้มูลบริษทัฯ

สรุปผลกำรด ำเนินงำน และข้อมูลทำงกำรเงนิ

แผนงำน และโครงกำรส ำคญั ปี 2565-2566
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ผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่เข้ำตลำดหลกัทรัพย์ฯ (หน่วย : ล้ำนบำท)
บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) ช่ือหลกัทรัพย์ : CHO
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Y2555 Y2556 Y2557 Y2558 Y2559 Y2560 Y2561 Y2562 Y2563 Y2564 Q1'2565

Paid Up Capital (MB.) 130            180              180              206              296              296              327              327              330              449              549              

Revenue Total (MB.) 691            872              1,526           1,162           1,071           1,596           2,288           1,609           648              441              214              

Total Assets (MB.) 823            1,010           1,113           1,619           1,710           2,328           3,641           3,252           3,138           3,222           3,265           

Ratio GPM (%) 20.75% 21.80% 20.58% 17.23% 11.23% 10.50% 16.62% 21.30% 12.12% -45.10% -18.56%

Ratio NPM (%) 2.94% 5.00% 6.38% 3.07% -8.53% -1.17% 2.01% 4.09% -36.85% -107.86% -73.49%

Ratio ROE (%) 20.72% 8.84% 15.29% 5.12% -13.40% -2.82% 5.17% 6.87% -25.47% -53.95% -14.25%

D/E (เทา่) 7.39           1.05             0.75             1.32             1.51             2.52             3.10             2.39             2.35             2.66             1.96             



รำยได้แยกตำมกลุ่มผลติภณัฑ์ส ำหรับงวด ไตรมำส 1 ปี 2564 และปี 2565 (หน่วย : ล้ำนบำท)
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กลุม่ Q1 ปี 2564 % Q1 ปี 2565 % +(-)%

มาตรฐาน 13.31                       12% 1.12                         1% -91.59%

ออกแบบพเิศษ 33.64                       29% 136.00                     69% 304.28%

บรหิารโครงการและงานบรกิาร 67.50                       59% 59.60                       30% -11.70%

รวม 114.45                     100% 196.72                     100% 71.88%



รำยได้ในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำหรับงวด ไตรมำส 1 ปี 2564 และ ปี 2565  (หน่วย : ล้ำนบำท)

27

กลุม่ Q1 ปี 2564 % Q1 ปี 2565 %

ในประเทศ 108.65                     94.93% 177.11                     90.03%

ตา่งประเทศ 5.80                         5.07% 19.61                       9.97%

รวม 114.45                     100.00% 196.72                     100.00%



ก ำไร (ขำดทุน ) ส ำหรับงวด ไตรมำส 1 ปี 2564 และ ปี2565   (หน่วย : ล้ำนบำท)

28

Q1 ปี 2564 Margin% Q1 ปี 2565 Margin%

ก าไรขัน้ตน้ 0.20 0.17% (44.44) -20.76%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (28.58) -24.23% (54.81) -25.60%

ก าไรอืน่ 3.51 2.98% 17.38 8.12%

ก าไรสทุธิ (58.45) -49.55% (157.34) -73.49%

EBITDA (14.06) -11.92% 204.15 -95.35%



ฐำนะกำรเงินบริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 มีนำคม  2565  (หน่วย:ล้ำนบำท)
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Q1 ปี 2564 % Q1 ปี 2565 %

หนี้สนิ 2,194.12                  71.44% 2,161.04                  66.18%

สว่นของผูถ้อืหุน้ 877.10                     28.56% 1,104.36                  33.82%

สนิทรัพยร์วม 3,071.22                  100.00% 3,265.40                  100.00%

อตัราสว่นทางการเงนิ : Q1 ปี 2564 Q1 ปี 2565

หนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 2.50           1.96                         

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 2.16           1.65                         



มูลค่างานทีร่อรับรู้รายได้ (Backlog) หน่วย : ล้านบาท  (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565)

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

กลุม่ รวม รับรูใ้นปี 65 รับรูห้ลงัปี 65

ในประเทศ 1,481.52        243.73      1,237.79         

ตา่งประเทศ 15.00             15.00        -                  

รวม 1,496.52        258.73      1,237.79         



สรุปข้อมูลบริษทัฯ

แผนงำน และโครงกำรส ำคญัปี 2565-2566

สรุปผลกำรด ำเนินงำน และข้อมูลทำงกำรเงนิ

31



แผนธุรกิจในปี 2565-2566
ธุรกิจที มีรายได้ประจ า
• บริการซ่อมบ ารุงรถโดยสาร NGV จ านวน 489 คัน -องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
• บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์นั ง รถโดยสารไฟฟ้าในเครือ SCG
• บริการซ่อมบ ารุงรักษารถ London Taxi – เอเชีย แค็ป จ านวน 450 คัน
• ศูนย์ซ่อมรถบรรทุก 10ล้อ24 จ านวน 5 แห่ง (ชลบุรี,สุราษฎร์,วังน้อย.บางบัวทอง,ขอนแก่น)
• ศูนย์ซ่อมบ ารุงรถบรรทุก Tesco Lotus รวม 6 DC
• บริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร -ในเครือ SCG
• บริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ขยายธุรกิจบริการรถขนส่งมวลชนสาธารณะ (Smart Bus) ในต่างจังหวัด (ชลบุรี)

งานตามสัญญา
• ผลิตภัณฑ์สนับสนุนภาคพื้นสนามบิน (ได้รับผลกระทบ COVID 19 โดยตรง)
• ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
• งานซ่อมปืนใหญ่ให้กองทัพบก จ านวน 22 กระบอก 

ปี 2563 ส่งมอบแล้ว 13 กระบอก และอีก 9 กระบอกจะส่งมอบภายในต้น Q2 ปี 2565 32
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งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในปี 2565 และจ าหน่ายในปี 2566

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

ความร่วมมือพัฒนาระบบบริหารโครงการ

• โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง จ านวน 6 ล า ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์
• โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสินค้าในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

(DTI-CHO)
• โครงการเพื อพัฒนาระบบขับเคลื อนไฟฟ้าที ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero emissions)

แผนธุรกิจในปี 2565-2566



โครงการพัฒนาวิจัยรถขนส่งด้วยพลังงานไฟฟา้และตู้ชารจ์ไฟฟา้

34



3
5

VIP TAXI (CABB)

บรษัิทฯ เขา้รว่มบรหิารงานประกอบรถ Taxi VIP และงานบรหิารการใหบ้รกิารเดนิรถ รวมทัง้งานบรหิารงานซอ่มบ ารงุ ซึง่เปิด
ใหบ้รกิาร ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล แลว้

ปัจจบุนั ก าลงัพัฒนา เป็น EV TAXI จะประกอบประมาณ 1,000 คนัและจะเพิม่เป็น 2,500 คนั ภายใน 2 ปี 



โครงการร่วมวิจัย พัฒนา และส่งเสรมิกิจกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

บันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการร่วมวิจัย พัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

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

42

OPV III

OPV IIOPV I



โครงการเพื อพัฒนาระบบขบัเคลื อนไฟฟา้ที ปล่อยมลพิษเป็นศนูย์ (Zero emissions)

43

10 พฤศจิกายน 2564
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Advanced Electric 
Machines Ltd. (AEM) บริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าแบบยัง่ยืนชนิดไม่มี
แม่เหล็กและแร่หายาก (Rare Earth) จากประเทศอังกฤษ เพื่อพัฒนา

ระบบขับเคลื่อนที่ปล่อยมลพิษเป็นศนูย์ (Zero emissions)



CHO - ERP on  CLOUD Platform (2016)

ท างาน 
Online 

Real Time

เพิม่ ขยาย
สาขาได ้
งา่ย-เร็ว

ระบบมี
ประสทิธิ
ภาพ

ลดตน้ทนุ
ตัง้ 

Server

ครอบคลมุ
ทกุ

ระบบงาน

ยดืหยุน่
เขา้ถงึได ้
รวดเร็ว

CHO ใชร้ะบบบรหิารจัดการทรัพยากรองคก์ร ดว้ยระบบ SAP on Cloud
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กิจกรรมด้านนวัตกรรม 

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

Mechatronics project)
 สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร รองรับการเติบโตของ

ธุรกิจอย่างยั งยืน
 เปิดศูนย์เรียนรู ้ให้เข้าเยี ยมชมบริษัทกับ

สถาบันการศึกษา และหน่อยงานที สนใจ
 ปี 2562 ร่วมกับเทศบาลขอนแก่น สร้างศูนย์เรียนรู้

รถไฟฟ้ารางเบา หลักสูตรระบบราง และห้องทดลอง
เสมือนจริงเพื อศึกษาระบบการเดินรถ การบริหาร 
การซ่อมบ ารุง

มีหลักสูตรทักษะและวิชาการช่าง 220 รายวิชา

โรงเรียนช่าง ช ทวี
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สรุปฐานรายได้ประจ าปี 2565-2566

44

Recurring Income   31/03/2022

ล ำดับ มูลคา่โครงการ รายไดต้อ่เดอืน มูลคา่คงเหลอื

1 องคก์ำรขนสง่มวลชนกรุงเทพ บรกิำรซอ่มบ ำรุงรถโดยสำร NGV 489 คัน(5ปีแรก) 605.12 11.48                   128.52             

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

3 บจ.เอเชยี แค็บ บรกิำรซอ่มบ ำรุงรถโดยสำรสำธำรณะ London Taxi 62.00                   0.50                     44.50               

4 กลุม่ลกูคำ้รถบรรทกุ ศนูย์ซอ่มศนูย์ 10-24 ชม (ชลบรุ,ี วงันอ้ย,บำงบวัทอง,ขอนแก่น) 24.00                   2.00                     18.00               

5 Tesco Lotus ศนูย์ซอ่มบ ำรุงรถบรรทกุ Tesco Lotus  6 DC 96.00                   8.00                     72.00               

6 บจ.ฟินคิซ พัลพ แอนด ์เพเพอร์ บรกิำรรถโดยสำรรับสง่บคุลำกร-ในเครือ SCG 44.56 0.68                     19.72               

7 มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ บรกิำรรถโดยสำรรับสง่บคุลำกร 71.02                   1.18                     56.86               

2,014.89              23.84                   1,451.79           

หมายเหต ุ  ราคานีไ้มร่วมภาษมีูลคา่เพิม่

หนว่ย: ลา้นบาท

ชือ่โครงการ

รวม



New Road Map Strategic Plan |   CHO Tech Riders 2030
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New Project Progressive  in  CHO Tech Riders 2030

32

The Siam Metaverse Virtual Income

KGO หรือ Knowledge Governance Token คือ  เหรียญ Utility ที ออกแบบมาเพื อให้เกิดการเรียนรู้
ทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ให้กับคนไทย ผ่านกระบวนการใช้งานจริงในระบบนิเวศ (Ecosystem) ของ  SIAM 
Metaverse



New Project Progressive  in  CHO Tech Riders 2030
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) โครงการขอนแก่น Smart City (Phase I)
ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน ระบบรางเบา ต้นแบบในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
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3 ก.ย. 2564  :  จดทะเบียนบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ 
สหรัฐอเมริกาตามกฎเกณฑ์การระดมทุนในรูปแบบ SPAC
เพื อลงทุนใน Technology Company ในไทย

27 ธ.ค. 2564  :  First Day Trade เข้าท าการซื้อขายวันแรกใน 
ตลาดหลักทรัพย์ NASDAG

New Project Progressive  in  CHO Tech Riders 2030
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SPAC : AROGO Combination Agreement with EON Reality Inc., 

Eon Reality Inc. บริษทัชัน้แนวหน้าธรุกิจ Metaverse ในสหรฐัอเมริกา
มีฐานลูกค้ามากกว่า 1 ล้านบญัชี โดยเน้นการท าธุรกิจ Metaverse ใน
ด้านการศึกษา และการฝึกอบรม เทคโนโลยีดงักล่าวสามารถน ามาใช้
ในการ Transform กิจการของ CHO ตามแผน CHO Tech Rider 2030

มลูค่าหลังควบรวมกิจการ

650 ล้าน USD

(22,100 ล้านบาท)



Awards
SET Sustainability Awards
- รางวลัความยั่งยนื ปี 2559 - 2563

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

STI Thailand Awards
- รางวลันวตักรรมแหง่ชาติ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ

ACEs Awards 
- Top SMEs in Asia2015 (Singapore)

Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2015

SET Awards

- Outstanding Investor Relations Awards Company Listed
on MAI

NIA Awards

- TOP Innovation Awards 2016
หอการคา้แหง่ประเทศไทย
• Thailand Top Company Awards
กระทรวงแรงงาน
• รางวลัองคก์รพัฒนาฝีมอืแรงงานดเีดน่
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Q&A
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Thank You


