ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษทั ช ทวี จากัด (มหาชน) (CHO)
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทในอัตราจองซื้อ 17 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุน้ สามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.702 บาท
วันที่จองซื้อ

9 มิ.ย. 65

10 มิ.ย. 65

13 มิ.ย. 65

14 มิ.ย. 65
15 มิ.ย. 65
เลขที่ใบจอง …..…………………….…………..
ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ให้ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง
ข้าพเจ้า
นาย
นาง
นางสาว
นิติบุคคล .................................................................................................................................................... ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ .............................................................
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ..................................................................................................................................................................................
บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย : สัญชาติ ....................................................................
ใบต่างด้าว หนังสือเดินทางเลขที่ ........................................................
นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ............................................................................................................................................................................................
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ สัญชาติ .................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .............................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................................................................ เบอร์โทรศัพท์สารอง .........................................................................
โดยมีที่อยู่เป็นไปตามที่ปรากฎในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังนี้ (กรุณาตรวจสอบสิทธิการจองซื้อตามที่ปรากฎในใบรับรองการจองซื้อหุ้นซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ดังนี้
ประเภทการจองซื้อ
จานวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)
จานวนเงินที่ต้องชาระ (บาท)
1. จองซื้อตามสิทธิทั้งจานวน
2.จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ส่วนที่เกินสิทธิ)
3. จองซื้อต่ากว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร
รวม
โดยข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผ่านทาง

โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “บมจ. ช ทวี เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ธนาคารไทยธนชาต สาขาสานักพหลโยธิน เลขที่บัญชี 001-154860-9

เช็ค
แคชเชียร์เช็ค
ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค ................................................ วันที่ .................................. ธนาคาร ............................................................... สาขา ................................................
โดยสั่งจ่าย “บมจ. ช ทวี เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ” ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 13 มิถุนายน 2565 และสามารถรียกเก็บเงินจากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการถัดไปเท่านั้น
กรณีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบเต็มตามจานวนหุ้นทีจ่ องซื้อ หรือไม่รับการจัดสรร หรือผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากเกินมุลค่าหุน้ ที่ตนได้รับการ
จัดสรร บริษัทจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือจัดสรรให้ไม่ครบ ภายใน 15 วันทาการนับแต่วันสิ้นสุดกาหนดระยะเวลาจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีการ
ดังนี้ (กรุณาเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของข้าพเจ้า...................................................................................... พร้อมแนบและลงนามรับรองสาเนาถูกต้องหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement
ชื่อธนาคาร .................................................. สาขา ..................................................... เลขที่บัญชี ............................................................. ประเภท ..............................................

จ่ายเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซื้อและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้น ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลการรับหลักทรัพย์ : หากข้าพเจ้าได้รับจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ตกลงให้บริษัทฯ ดาเนินการดังนี้
 ให้ฝากหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์.............................................................................
บริษัทหลักทรัพย์เลขที่
(ดูเลขที่ด้านหลังใบจองหุ้น) นาหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า
บัญชีเลขที่ ................................................................. ชื่อ .................................................................................................................................... (โดยชื่อบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ต้องเป็นชือเดียวกับผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น)
 ให้ฝากหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้นเข้าฝากกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า ทั้งนี้ต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ประสงค์นาหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และเอกสาร
ตรวจสอบสถานะ FATCA ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองซื้อหุ้นฉบับนี้ (หากเปลี่ยนแปลงเป็นใบหุ้นภายหลัง ผู้จองซื้อต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด
 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชือ่ และที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมมอบหมายให้บริษัทดาเนินการใด ๆ เพื่อ
จัดทาและส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิดจองการจองซื้อ
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนน และ
เอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชาระค่าจองซื้อมาถึงบริษัทภายในระยะเวลาจองซื้อ หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลที่หากได้รับหุ้นดังกล่าวแล้วทาให้หรื ออาจเป็นผลให้เป็นการกระทาการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และ/หรือ ทาให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้
บริษัทใช้หลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ ระบุตัวตนของข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูลจากสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด ที่ข้าพเจ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน ทั้งนี้
เพื่อเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทแล้ว และยินยอมผูกพันตามเอกสารดังกล่าว รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้าอีกด้วย
หมายเหตุ : การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน

ลงชื่อ .......................................................................................... ผู้จองซื้อ
( …………………………………………………………………………………)

หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ช ทวี (โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ให้ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง)
วันที่จองซื้อ
9 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65
13 มิ.ย. 65
14 มิ.ย. 65
15 มิ.ย. 65
เลขที่ใบจอง …………………………………...……………………..
บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน) ได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นจาก (ชื่อตามใบจอง)
…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………........... เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาหุ้นละ 0.702 บาท ตามประเภทการจองซื้อดังนี้
โดยชาระเป็น
เงินโอน
เช็คธนาคาร
ประเภทการจองซื้อ
จานวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)
จานวนเงินที่ต้องชาระ (บาท)
แคชเชียร์เช็ค
ดร๊าฟท์
1. จองซื้อตามสิทธิทั้งจานวน
2.จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ส่วนที่เกินสิทธิ)
3. จองซื้อต่ากว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร
รวม
ฝากหุ้นในนาม “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก”บริษัทหลักทรัพย์เลขที่

เลขที่เช็ค ........................................... ลงวันที่ ..............................................
ธนาคาร ........................................... สาขา ..................................................
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ ...........................................

ฝากหุ้นในนาม “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจ .................................................................

BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริ ษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี จีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิ ต้ คี อร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

243
245

บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคารซิ ต้ แี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

้ หุน
้ ท
ิ ธิจองซือ
แจ้งเตือนการใชส
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน (XR)

เรือ
่ ง
subject:

บริษ ัท ช ทวี จาก ัด (มหาชน) (CHO)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of CHO

We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษ ัท ช ทวี จาก ัด (มหาชน)
CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

CHO

วันขึน
้ เครือ
่ งหมายเพือ
่ รับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

18/05/2022

วันปิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น (Bookclosing Date)

20/05/2022

อัตราส่วน (ratio)
หุ ้นสามัญเดิม (Old) : หุ ้นสามัญใหม่ (New)

17:2

ราคาหน่วย/หุ ้น/บาท (Baht per share)

0.702

้ ระหว่างวันที่ (Subscription Period)
กาหนดวันจองซือ

09/06/2022 - 15/06/2022

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น ท่านมีหุ ้นฝากไว ้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
้ ฯ เพือ
ถ ้าท่านมอบหมายให ้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซือ
่ ใช ้
สิทธิ
้ ฯ ท่านต ้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให ้บริษัทฯ
ในการจองซือ
(Documents Required)

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในว ันที่ (contact within)
09/06/2022

้ ฯ
1. ใบจองซือ
(Registration Form)
้ ฯ
2. ใบรับรองการใช ้สิทธิการจองซือ
**เพิม
่ เติม (Remark) : กรณีบัตรประชาชน
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
ตลอดชีพแนบสาเนาทะเบียนบ ้าน
้ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ ะบุ
3. เช็คชาระการจองซือ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต ้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ระยะเวลำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ระหว่ำงวันที่ 9 มิถุนำยน 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนำยน 2565
(เฉพำะวันทำกำรของบริษัท)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทรำบ
โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ฉบับนี้ หรือเรียกว่า “หนังสือ
แจ้งการจัดสรรฯ” ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคาชี้แจงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ตาม
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทมีได้จดทะบียนและจะไม่ดาเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อหน่วยงานกากับดูแล
หลักทรัพย์ในประเทศอื่นใด หรือภายใต้ของกฎหมายประเทศอื่นใด
ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ
ฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขายหรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศอื่นใด บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือก าร
จัดสรรฯ ตรวจสอบข้อจากัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลาเนาหรือถือสัญชาติ
ด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใด ๆ กระทาการนอกเหนือข้อจากัดดังกล่าว

บริษทั ช ทวี จำกัด(มหำชน)

สำนักงำนใหญ่ และโรงงำน :Email : info@cho.co.th
265 หมูท่ ี่ 4 ถนนกลางเมือง ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงำนกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th

CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
265Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen40000 THAILAND.
Tel. :+66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok
10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973หน้าที่ 1
4385 www.cho.co.th

เลขที่ CHO 36/2565
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
เรื่อง

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้นบริษทั ช ทวี จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและสารสนเทศ
2. ใบจองซื้อสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน)
3. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบคุ คล) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
4. แบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจสาหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
5. แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(เอกสารแนบนอกเล่ม)
ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ของบริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2565 นั้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) จานวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right
Offering) โดยมีเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจในการกาหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดาเนินการใด ๆ อันจาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น โดยรวมถึงการนาสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไป หรือตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จดทะเบียนอยู่ ณ ชณะนั้น
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใหม่ของบริษัทในคราวนี้ (ครั้งที่ 1) จานวนไม่เกิน 260,079,203 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 11.76 ของทุนชาระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) ในอัตราส่วน 17 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่คานวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ ปัดเศษทิ้ง) ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.702 บาท โดยกาหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และให้
กาหนดวันจองซื้อและวันชาระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในวันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2565 (รวม 5 วันทาการปกติ ) ตั้งแต่เวลา
09.00-15.30 น.
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โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิทธิได้ และหากกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว
ข้างต้นคงเหลือจากการจัดสรรจานวนเท่าใด อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ หรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัท
จะนาหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อดังกล่าว มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจานงขอจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะ
คานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปทีละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น
และถ้าหากจนสุดท้ายแล้วยังคงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในคราวนี้ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทจะ
ดาเนินการตัดส่วนของหุ้นที่เหลือดังกล่าวทิ้ง โดยไม่นาไปรวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกหรือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right
Offering) ในส่วนที่ยังคงเหลืออยู่และไม่ได้จัดสรร
บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจานวนตามที่ระบุไว้ใน “ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (สิ่งทีส่งมาด้วย 6) และบริษัทฯ ได้กาหนดรายละเอียดการ
ออกและเสนอขาย พร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไว้ใน “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ” หรือ “สิ่งที่ส่งมาด้วย 1” ที่แนบมา
พร้อมกันนี้
หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอกรอกรายละเอียดใน “ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2) อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมปฏิบัติตามวิธิการจองซื้อและการชาระเงินที่ระบุไว้ใน “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน “ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อ 5) และสาหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) กรุณา
ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ดาเนิน การ
รวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ในกรณีที่ผู้ถือจองซื้อเลือกฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 กรุณา
กรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เพื่อรับรองกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
ทั้งนี้หากมีข้อสงสับประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อบริษัท ช ทวี จากัด
(มหาชน) แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 043-043-888 ต่อ 1120 หรือ 093-329-4103 ในวันทาการตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30
น. หรือทางอีเมล info@cho.co.th
แนวทำงปฏิบัติสำหรับกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ยังคงมีความรุนแรง บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ
เพื่อลดความแออัดของจานวนผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาจองซื้อ ณ สถานที่เดียวกัน ทางผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาส่งเอกสารจองซื้อ หุ้นเพิ่มทุน
ผ่านทางอีเมล์ info@cho.co.th หรือนาส่งด้วยตนเอง ณ สถานที่รับจองซื้อโดยมีรายละเอียดปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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กรณีผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ (Broker) สามารถให้บริษัทหลักทรัพย์ดาเนินการรวบรวม
เอกสารและยื่นเอกสารให้แก่บริษัทภายในเวลาที่กาหนด โดยที่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สถานที่รับจองซื้อ
อย่างไรก็ตามสาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สถานที่รับจองซื้อ โดย
ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้ามายัง
สถานที่รับจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป (หรือมีอาการเกี่ยวข้องกับระบบทางเดิน
หายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ามูก) เข้ามายื่นเอกสาร ณ สถานที่รับจองซื้อ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน)

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และ นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย)
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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ส่วนที่ 3
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ข้อมูลกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน
วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิจองซื้อ
กาหนดวันจองซื้อ สถานที่จองซื้อ วิธิการจองซื้อ และการชาระเงิน
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเป็นมา
2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.3 โครงสร้างรายได้
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
2.6 โครงการในอนาคตของบริษัท
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลัง 3 ปี
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ข้อมูลทำงกำรเงิน
สรุปรายการสาคัญในงบการเงิน
คาอธิบายผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
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หนังสือแจ้งกำรจัดสรรและเอกสำรกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
1.

ชื่อและสถำนที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสำร
เลขทะเบียนบริษัท
เว็ปไซต์

บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน)
265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตาบลเมืองเก่า ถนนกลางเมือง ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
043-043-888
043-043-899
0-1075-56000-02-7
www.cho.c.o.th

2.

วัน เดือน ปี และครั้งที่ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 และได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาออกและเสนอขายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

3.

รำยละเอียดกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 อนุมัติการมอบอานาจให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นผู้มีอานาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากาหนด และ/
หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีอานาจดาเนินการ
ต่าง ๆ ที่จาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอานาจดังกล่าวรวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียง
(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจานวนหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียงพิจารณากาหนดอัตราส่วนการจองซื้อ สาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
กาหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชาระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น
ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(2) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็น
และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อ

บริษทั ช ทวี จำกัด(มหำชน)
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บุคคลในวงจากัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใด ๆ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็นต้น
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 อนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25
บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ซึ่งจะครบกาหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2564 ทุกประการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมือวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 หุ้นสำมัญที่ออกใหม่
ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน

: หุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ทุนจดทะเบียนเดิม
: 815,910,868.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 3,263,643,475 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิม
: 552,668,306.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 2,210,673,227 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนจดทะเบียนที่จะชำระเพิ่มสำหรับกำร : จานวนไม่เกิน 260,079,203 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (1)
หรือเท่ากับทุนชาระแล้วจานวนไม่เกิน 65,019,800.75 บาท
ทุนชำระแล้วภำยหลังกำรจองซื้อ กรณี : ไม่เกิน 617,688,107.50 บาท หรือหุ้นสามัญจานวน 2,470,752,430 หุ้น
ที่มีกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนครบทั้ง
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
จำนวนที่ออกและเสนอขำยในครั้งนี้
รำคำเสนอขำยต่อหุ้น
: 0.702 บาท ต่อหุ้น
อัตรำส่วนกำรจัดสรร
: 17 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
(ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่รับจัดสรร โดยจะได้รับจัดสรรหุ้นส่วนที่จองซื้อเกิน
สิทธิเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น
โปรดพิจารณารายละเอียดในวิธีการจัดสรรเพิ่มเติม)

วิธีกำรจัดสรร

บริษทั ช ทวี จำกัด(มหำชน)
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สำนักงำนใหญ่ และโรงงำน :Email : info@cho.co.th
265 หมูท่ ี่ 4 ถนนกลางเมือง ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงำนกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th

1

กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรผู้
ถือหุ้นดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจานวนที่จองซื้อ
CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
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Tel. :+66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok
10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973หน้าที่ 7
4385 www.cho.co.th

2.

3.

ก รณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ นซื้ อ หุ้ นสา มั ญ เพิ่ ม ทุ น เกิ น ก ว่ า สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ ก า รจั ดสรร
(Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องแสดงความจานงการจองซื้อหุ้ น
สามัญ เพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อ หุ้นสามัญในคราวเดียวกันกับ การจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและต้องชาระเงินค่าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่จองเดินสิทธิซื้อเกิน
สิทธิทั้งจานวน
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการคานวณ และ/หรือ การจอง
ซื้อของผู้ถือหุ้นเดิม ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลทีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นในจานวนที่
เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้
หลักเกณฑ์สาหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้
3.1 กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ จะ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่
แสดงความจานงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชาระค่าจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจานวนที่ แสดงความจานงขอ
จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจาก
จากคานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
3.2 กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ
(ก). ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะได้รับการ
จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่า
สิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากจากคานวณ
ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จานวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
จะไม่เกินจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จอง
ซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อแล้ว
(ข). ในกรณีทียังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากากรจัดสรรตามขอ้ (ก)
บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแ ต่ละ
รายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้ นเดิม
ของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเดินกว่าสิทธิของตนแต่ ละรายนั้น (ใน
กรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากจากคานวณให้ปัดเศษ
ของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจานวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชาระ
ค่าจองซื้อแล้ว
การจัดสรรหุ้นทีจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่กว่ากรณีใด จะต้องไม่
ท าให้ ผุ้ ถื อ หุ้ นเดิ มที่ จ องซื้ อ หุ้ นเกิน กว่า สิ ทธิร ายใด ถื อ ครองหุ้ นของบริ ษั ท ฯ ใน
ลั ก ษณะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จนถึ ง หรื อ ข้ า มผ่ า นจุ ด ที่ ต้ อ งท าค าเสนอซื้ อ (Tender Offer)
ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ

กำรดำเนินกำรในกรณีที่มีเศษของหุ้น : เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
จำนวนหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ
: จานวน 260,637,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
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ที่รอกำรจัดสรร
4. วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
(กรณีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน และตลาดหลัก ทรัพย์ฯ รับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรั พย์จด
ทะเบียนก่อนวัน Record date แล้วจึงจะได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน)
5. กำหนดวันจองซื้อ สถำนที่จองซื้อ วิธิกำรจองซื้อ และกำรชำระเงิน
5.1 ระยะเวลำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน เวลา 09.00 น. – 15.30 น. ในวันและเวลาทาการของบริษัท
(พักเที่ยงเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.)
5.2 สถำนทีจ่ องซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
(1) บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-043-888 (ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อ 1120) โทรสาร : 043-043-899
หรือสามารถติดต่อที่สาขา 1 (กรุงเทพ) เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 02-973-4282 โทรสาร : 02-973-4385
(2) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกส่งเอกสารการจองซื้อผ่านตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญ
ของบริษัทฝากไว้ (Broker) เพื่อรวบรวมเอกสารส่งไปสถานที่จองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ
(3) นอกจากการจองซื้อหุ้นตามสถานที่รับจองซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว สามารถส่งเอกสารผ่านอีเมลของบริษัท info@cho.co.th
ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 (ปิดรับเอกสารวันสุดท้ายเวลา 15.30 น.)
5.3 วิธีกำรจองซื้อและชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดลงในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยระบุจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ต้องการจองซื้อตามสิทธิ และระบุจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ต้องการจองซื้อเกินสิทธิ (กรณีที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และชาระเงินค่าหุ้นเต็มตามจานวน
ทีจ่ องซื้อ (ตามทีร่ ะบุไว้ที่ข้อ 5.4) และเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อ (ตามที่ระบุไว้ที่ข้อ 5.5) โดยนาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการดังต่อไปนี้
 สาหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ
ดาเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่บริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.2
 สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้ที่ประสงค์ยื่นเอกสารด้วยตนเอง
สามารถยื่นเอกสารการจองซื้อด้วตนเอง ได้ที่ตัวแทนของบริษัท ณ สถานที่จองซื้อ หรือผ่านช่องทางอีเมล ที่ระบุไว้
ตามข้อ 5.2
(ทั้งนี้บริษัทฯ ของดกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนทำงไปรษณีย์และโทรสำรทุกกรณี)
5.4 กำรชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
โดยการชาระเงินผ่านชองทางดังต่อไปนี้ (**งดชาระด้วยเงินสด**)
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(1) กรณีชาระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี ฝากโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ดังนี้
ชื่อบัญชี
: บมจ. ช ทวี เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ธนาคาร
: ทหารไทยธนชาต สาขาสานักพหลโยธิน
ประเภทบัญชี : บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี
: 001-154860-9
SWIFTCODE : TMBKTHBK
 ฝาก/โอนเพิ่ยง 1 ครั้งต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ
 การโอนเงินต้องเป็นการโอนจากบัญชีของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถโอนจากบัญชีของบุคคลและ/หรือนิติ
บุคคลอื่นได้ ยกเว้น การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด (NVDR)
 จานวนเงินที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด
(ถ้ามี) แล้วเท่านั้น
 ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินฉบับจริง มาพร้อมใบจองซื้อ และกรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
(สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) พร้อมชื่อ-นามสกุลของผู้จองซื้อ และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ที่ด้านหลังของหลักฐานการโอนเงิน หรือใบนาฝากชาระเงิน (Pay-in
Slip) ที่ได้ชาระเงินค่าจองซื้อ

(2) กรณีชาระด้วยเช็คบุคคล หรือธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดราฟต์) รวมถึงการนาฝากหรือโอนเงินด้วย
เช็คบุคคล หรือธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดราฟต์)
 กรุณาขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) สั่งจ่าย “บมจ. ช ทวี เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” โดยเช็ค
ดังกล่าวต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 13 มิถุนายน 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินตากสานักหักบัญชีภายใน
กรุงเทพมหานครได้ภายในวันทาการถัดไปเท่านั้น
 กรณีการนาฝากเช็คบุคคล หรือธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดราฟต์) ต้องนาฝากภายใน
ระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยนาฝากเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี
: บมจ. ช ทวี เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ธนาคาร
: ทหารไทยธนชาต สาขาสานักพหลโยธิน
ประเภทบัญชี : บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี
: 001-154860-9
SWIFTCODE : TMBKTHBK
อ้างอิง 1
: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
อ้างอิง 2
: เลขบัตรประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล / หนังสือเดินทาง
 จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ เพิ่ยง 1 ครั้งต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ
 ต้องเป็นเช็คจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถชารากเช็คของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นได้ ยกเว้น การจองซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด (NVDR)
 จานวนเงินที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด
(ถ้ามี) แล้วเท่านั้น
 ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินฉบับจริง มาพร้อมใบจองซื้อ และกรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
(สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) พร้อมชื่อ-นามสกุลของผู้จองซื้อ และ
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หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ที่ด้านหลังของหลักฐานการโอนเงิน หรือใบนาฝากชาระเงิน (Pay-in
Slip) ที่ได้ชาระเงินค่าจองซื้อ
(3) ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจานงในการซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน
ไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการจองซื้อ หากบริษัทฯ ไม่ไ ด้รับเอกสารประกอบการจองซื้อสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ และ/หรือ ค่าจองซื้อ
5.5 เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอานาจจะต้องนาเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมชาระเงินเต็มจานวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จอง
ซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ตามที่สถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 5.1
- เอกสารการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนต้องแนบหลักฐานประกอบดังนี้ –
1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน
2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3) หลักฐานการชาระเงิน
4) เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
5) เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบหมายให้ผู้รับมอบอานาจดาเนินการแทน
6) เอกสารประกอบการแสดงตน
 บริษัทจะทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสำรและจะแจ้งผลให้ท่ำนผู้ถือหุ้นทรำบผลกำร
ตรวจสอบภำยใน 2 วันทำกำร
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจถือว่ำผู้ถือหุ้นรำยใดที่ไม่จัดส่งเอกสำรมำยังช่องทำงของบริษัทภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้สละสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ดังกล่ำวหำกผู้จองซื้อรำยใด หรือหำกจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแจ้งจองซื้อไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรตำมจำนวนเงินที่รับชำระ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยหรือสูญเสียไม่ว่ำกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติทนี่ อกเหนือจำก
ที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้
(กรณีที่ท่านยังไม่ได้ผลการตรวจสอบกลับไป กรุณาติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อ 043-043-888 ต่อ 1120 หรือ
093-329-4103)
ผูถ้ ือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดหลักฐานประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ดังนี้
1) ใบจองซื้ อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
บริ ษทั ฯ จะทำกำรจัดส่ งใบจองซื้ อให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกรำยที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันกำหนด รำยชื่อผู ้
ถือหุน้ ในวันที่ 1 มิถุนำยน 2565 และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ จะนำส่ งใบจองซื้อหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนที่ระบุรำยละเอียดข้อมูลของผูถ้ ื อหุ ้นบำงส่ วนไว้ในใบจองซื้ อแล้วซึ่ งจัดส่ งโดย บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”) ทำงไปรษณี ยต์ ำมที่อยู่ของผูจ้ องซื้อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ
วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 19 พฤษภำคม 2565 ผูจ้ องซื้อโปรดกรอกรำยละเอียดที่เหลือให้ถูกต้องและครบถ้วน
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ทั้งนี้ ให้ผจู ้ องซื้ อตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยละเอียดที่ได้ระบุไว้แล้วในใบจองซื้อที่ได้รับ หำกพบว่ำข้อมูลไม่ถูกต้อง
ให้แก้ไขและกรอกรำยละเอียดที่ถูกต้องด้วยตนเองในใบจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน (สิ่ งที่ส่งมำด้วย 2) ผูถ้ ือหุ ้นต้องระบุ
จำนวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรำยต้องกำรจองซื้ อตำมสิ ทธิ ตำมจำนวนที่ได้แสดงไว้ในใบรับรองสิ ทธิ กำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญ
เพิ่มทุน และจำนวนหุน้ ที่ตอ้ งกำรจองซื้อหุน้ เกินกว่ำสิ ทธิ พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซื้อเป็ นนิติบุคคล จะต้องลงนำม
โดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรำบริ ษทั (ถ้ำมี)
ทั้งนี้ กำหนดให้ผจู ้ องซื้ อยื่นใบจองซื้ อ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิ ทธิ กำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่ำนั้นในกรณี ที่ผถู ้ ือ
หุ ้นต้องกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนเกิ นกว่ำสิ ทธิ จะต้องแสดงควำมจำนงในกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ครบตำม
จำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิ ทธิที่ได้รับกำรจัดสรร
2) ใบรับรองสิ ทธิการจองซื้ อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 6)
ใบรับรองสิ ทธิ กำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนซึ่ งออกโดยบริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์) ในฐำนะนำยทะเบียนของบริ ษทั ฯ และได้จดั ส่ งไปทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อ
ฉบับนี้ซ่ ึงจะระบุจำนวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรำยมีสิทธิได้รับกำรจัดสรรตำมสัดส่ วนกำรถือหุน้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบ
3) หลักฐานการชาระเงิน
หลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซื้ อเต็มจำนวนที่จองซื้ อ ทั้งในส่ วนที่จองซื้ อตำมสิ ทธิ รวมกับส่ วนที่ประสงค์จะจองซื้ อเกิ น
กว่ำสิ ทธิโดยแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ตำมวิธีกำรชำระค่ำจองซื้อที่ผถู ้ ือหุน้ ที่จองซื้อเลือกชำระโดยพิจำรณำรำยละเอียดและ
ด ำเนิ น กำรตำมที่ ร ะบุ ใ น ข้อ 5.4 ผูจ้ องซื้ อ โปรดกรอกรำยละเอี ย ดที่ เหลื อ ให้ถู ก ต้อ งและครบถ้ว นทั้งนี้ ให้ผูจ้ องซื้ อ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยละเอียดที่ได้ระบุไว้และหำกพบว่ำข้อมูลไม่ถูกต้องให้แก้ไขและกรอกรำยละเอียดที่ถูกต้อง
ด้วยตนเอง
4) เอกสารเพิม่ เติมกรณีจองซื้ อเกินกว่ าสิ ทธิ
สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อสำเนำ Statement สำหรับบัญชีกระแสรำยวัน หรื อ
บัญชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บญั ชีธนำคำรทั้ง 10 หลัก เท่ำนั้นพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องโดยบัญชีดงั กล่ำวเป็ นบัญชีที่ผถู ้ ือ
หุน้ ประสงค์จะให้บริ ษทั ฯ ชำระคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนส่ วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหรื อได้รับกำรจัดสรรไม่ครบ
ตำมจำนวนที่จองซื้ อเกินสิ ทธิ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรอัตโนมัติตำมที่ระบุในใบจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน
ทั้งนี้ ชื่อเจ้ำของบัญชี ตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของผูถ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อเกินกว่ำสิ ทธิ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน
บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซื้อภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื้อหุน้ ใน
กรณี ที่ไม่มีบญ
ั ชี ธนำคำรดังกล่ำว บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อ มเฉพำะสั่งจ่ำยผูถ้ ือ หุ ้นที่ จองซื้ อตำมชื่ อ ที่
ปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นวันที่ 19 พฤษภำคม 2565 ภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำร
จองซื้อหุน้
5) เอกสารเพิม่ เติมกรณีที่มอบหมายให้ ผู้รับมอบอานาจดาเนินการแทน
หนังสื อมอบอำนำจให้กระทำกำรแทนพร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประชำชนที่ยงั ไม่
หมดอำยุของผูจ้ องซื้อ และผูร้ ับมอบอำนำจ ซึ่งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (สิ่ งที่ส่งมำด้วย 4)
6) เอกสารประกอบการแสดงตน
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บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรั บรองสำเนำถูกต้อง หรื อในกรณี ที่ไม่มีบ ัตรประจำตัว
ประชำชน ให้แนบส ำเนำทะเบี ยนบ้ำนที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลักหรื อ ส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลข
ประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้ อ มลงนำมรั บรองสำเนำถูกต้อง กรณี ผูจ้ องซื้ อเป็ นผูเ้ ยำว์ (อำยุไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์)
จะต้องแนบคำยินยอมของผูป้ กครอง (บิดำ และ/หรื อมำรดำ) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูป้ กครอง (บิดำ และ/
หรื อมำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผูเ้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้ อมลงนำมรั บรองสำเนำถูกต้อง โดยลำยมือชื่ อนั้นต้องตรงกับ
ลำยมือชื่อในใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ -นำมสกุล ซึ่ งทำให้ชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นในวันที่ 19 พฤษภำคม 2565 หรื อในใบรับรองสิ ทธิ กำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แนบสำเนำ
เอกสำรที่ออกโดยหน่ วยงำนรำชกำรเช่น ทะเบียนสมรสใบหย่ำ ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล เป็ นต้น พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรื อสำเนำหนังสื อเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยลำยมือชื่อนั้นต้อง
ตรงกับลำยมือชื่อในใบจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยสำเนำหนังสื อรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพำณิ ชย์ที่ออกไม่เกิ น 6 เดือนก่ อนวันจองซื้ อพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิ ติ
บุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรื อ
สำเนำหนังสื อเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิ ติบุคคลดังกล่ำวพร้อมรั บรองสำเนำ
ถูกต้องโดยลำยมือชื่อนั้นต้องตรงกับลำยมือชื่อ ในใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสื อสำคัญกำรจัดตั้งบริ ษทั หรื อ หนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อหนังสื อรับรองของบริ ษทั ที่ออกโดย เจ้ำหน้ำที่ของ
นิ ติบุ คคลหรื อ หน่ วยงำนของประเทศที่ นิติบุ คคลนั้นมีภู มิลำเนำซึ่ งรั บ รองถึ งชื่ อนิ ติบุคคล ชื่ อ ผูม้ ี อ ำนำจลงนำม ที่ ต้ งั
สำนักงำนใหญ่ และอำนำจหรื อเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำ สำคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรื อสำเนำหนังสื อเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยลำยมือชื่อนั้นต้องตรงกับลำยมือชื่อในใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ทั้งนี้ สำเนำเอกสำรประกอบที่ลงนำมรั บรองสำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รับกำรรั บรองลำยมือชื่ อของผูจ้ ดั ทำหรื อ ให้คำ
รับรองควำมถูกต้องของเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public พร้อมตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรอง
โดยเจ้ำหน้ำที่สถำนทูตไทย หรื อสถำนกงสุ ลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำ หรื อรับรองควำมถูกต้อง และมี
อำยุไม่เกิน 6 เดือนในวันจองซื้อ

5.6 การคืนเงินค่ าจองซื้ อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (ถ้ ามี)
ในกรณี ที่ตอ้ งมีกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่ม หรื อกำรคืนเช็คค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุน บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำร
ดังต่อไปนี้
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(1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิและไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นเนื่องจำกมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อ
เทียบกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่ำสิทธิ
บริ ษทั ฯ จะคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนส่ วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ จองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
เกินกว่ำสิ ทธิและได้รับจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่จองซื้อเกินกว่ำสิ ทธิเนื่องจำกมีหุน้ เหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นจองซื้อเกินกว่ำสิ ทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่ำเสี ยหำยใดๆ ภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดกำหนดระยะเวลำจองซื้อและชำระเงินค่ำจองซื้อ ตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
(ก). สำหรับผูจ้ องซื้ อที่ได้แจ้งควำมประสงค์ตอ้ งกำรรับเงินค่ำจองซื้ อหุ ้นคืนด้วยวิธีกำรโอนเงินหรื อนำเช็ค
ขีดคร่ อมสั่งจ่ำยเฉพำะเข้ำบัญชี บริ ษทั ฯ จะคืนเงินเข้ำบัญชีดว้ ยวิธีกำรโอนเงินหรื อนำเช็คขีดคร่ อ มสั่ง
จ่ำยเฉพำะฝำกเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซื้อภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรจองซื้อทั้งนี้ ชื่อบัญชี
ธนำคำรต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของผูถ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อเกินกว่ำสิ ทธิ ตำมที่ระบุไว้ในใบจองซื้ อหุ ้นสำมัญ
เพิ่มทุน โดยแนบสำเนำสมุดบัญชี ออมทรัพย์หน้ำแรกหรื อสำเนำ Statement บัญชี กระแสรำยวัน หรื อ
บัญชีออมทรัพย์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บญ
ั ชีครบทั้ง 10 หลัก พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
(ข). กรณี ไม่ได้รับสำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ำแรก หรื อ สำเนำ Statement บัญชีกระแสรำยวันหรื อบัญชี
ออมทรั พย์ ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บญ
ั ชี ครบทั้ง 10 หลัก อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่ได้แ จ้ง
ควำมประสงค์ตอ้ งกำรรับเงินค่ำจองซื้อหุน้ คืนด้วยวิธีโอนเงินหรื อนำเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ำยเฉพำะเข้ำบัญชี
บริ ษทั ฯ จะคืนเงินค่ำจองซื้อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนในส่ วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร โดยจัดทำเป็ นเช็คขีดคร่ อม
สั่งจ่ำยเฉพำะในนำมผูจ้ องซื้ อหุ ้น และส่ งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ
วันปิ ดสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือ หุ ้น วัน ที่ 19 พฤษภำคม 2565 ภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันสิ้ นสุ ดก ำหนด
ระยะเวลำจองซื้อ
(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ไม่ได้รั บกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเนื่องจำกปฏิบัติผิดเงื่อนไขกำรจอง
ซื้อ และ/หรือ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมเช็คค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ จะคืนเช็คค่ำจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน อัน
เนื่องมำจำกกำรปฏิบตั ิผดิ เงื่อนไขกำรจองซื้อ และ/หรื อไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมเช็ค
ค่ำจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน โดยผูจ้ องซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวต้องติดต่อขอรับเช็คคืนจำกบริ ษทั ฯ ภำยใน 30
วันนับจำกวันสิ้ นสุ ดกำหนดระยะเวลำจองซื้อ
นอกจำกนี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซื้ อ หรื อกำรสู ญหำยในกำรจัดส่ งเช็คหรื อควำม
ผิดพลำดในกำรส่ งตำมวิธีอื่นตำมที่บริ ษทั ฯ เห็นว่ำเหมำะสม ซึ่ งไม่ใช่ควำมผิดของบริ ษทั ฯ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผูจ้ องซื้ อไม่ชดั เจน
หรื อไม่ครบถ้วนตำมที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดหรื อควำมเสี ยหำยดังกล่ำว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรำยละเอี ยดเกี่ ยวกับกำรคืน เงิน ค่ำจองซื้ อ หุ ้นสำมัญเพิ่มทุน ในกรณี ที่เกิ ดปั ญ หำ
อุปสรรค หรื อข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทั้งนี้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผจู ้ องซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนอย่ำงเป็ นธรรม และเพื่อให้กำร
เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบควำมสำเร็ จสู งสุ ด
5.7 วิธีการส่ งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผูจ้ องซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนสำมำรถเลือกให้บริ ษทั ฯ ดำเนินกำรในกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีประสงค์ จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
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ซึ่ งผูจ้ องซื้ อมีบญ
ั ชีซ้ื อขำยหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรนำหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ผถู ้ ือหุ ้นได้รับจัดสรรฝำกไว้กับ
“บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรั พ ย์จะบัน ทึกยอดบัญชี
จำนวนหุน้ ที่บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ฝำกหุน้ สำมัญอยู่และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู ้ องซื้อภำยใน 7 วันทำกำรนับ
แต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน ในขณะเดียวกัน บริ ษทั หลักทรัพย์น้ ัน ก็จะบันทึกยอดบัญชี
จำนวนหุ ้นตำมจำนวนหุ ้นที่ผูจ้ องซื้ อฝำกไว้ ซึ่ งในกรณี น้ ี ผจู ้ องซื้ อจะสำมำรถขำยหุ ้นที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำด
หลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ
ในกรณี ที่ผจู ้ องซื้อเลือกให้บริ ษทั ฯ ดำเนินกำรตำมข้อ 5.7 (1) ชื่อของผูจ้ องซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซ้ือขำย
หลักทรัพย์ที่ผจู ้ องซื้อประสงค์จะฝำกหุน้ ไว้ในบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนั้นบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิที่
จะดำเนินกำรส่ งมอบหุน้ ดังกล่ำว โดยออกใบหุน้ ในนำมของผูจ้ องซื้อ ตำมข้อ 5.7 (3) แทนผูถ้ ือหุน้ ที่ใช้สิทธิในกำร
จองซื้ อจะต้องระบุรหัสบริ ษทั หลักทรั พย์ (ตำมที่ระบุไว้ดำ้ นหลังใบจอง) ที่ผูถ้ ือหุ ้นมีบญ
ั ชี ซ้ื อขำยหลักทรัพย์อยู่
และเลขที่บญั ชีซ้ื อขำยหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ ้นที่ได้รับกำรจัดสรรเข้ำบัญชีดงั กล่ำวให้ถูกต้อง หำกระบุ
รหัสบริ ษทั หลักทรั พย์ หรื อเลขที่บญ
ั ชี ซ้ื อขำยหลักทรั พย์ไม่ถูกต้องจะทำให้ไม่สำมำรถโอนหุ ้นเข้ำบัญชี ซ้ื อขำย
หลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรสู ญหำยของหุน้ หรื อควำมล่ำช้ำในกำรติดตำมหุน้ คืน
(2) ในกรณีประสงค์ จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
กรุ ณำกรอกรำยละเอียดใน “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลักทรัพย์เฉพำะผูท้ ี่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝำกเข้ำ
บัญชี บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรั พย์ (Issuer Account) เท่ำนั้น ” (สิ่ งที่ส่งมำด้วย 3 ) สำหรั บผูจ้ องซื้ อหุ ้นประเภทบุ คคล
ธรรมดำ และนิ ติบุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCASTATUS) เฉพำะ
นิ ติบุคคล” (สิ่ งที่ส่งมำด้วย 3) สำหรับผูจ้ องซื้ อหุ ้นประเภทนิติบุคคลเท่ำนั้นพร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้องของ
ข้อมูล เพื่อนำส่ งให้แก่บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย
บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรนำหุ ้นที่ได้รับจัดสรรฝำกไว้กบั “บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู ้
ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ ตำมจำนวนหุน้ ที่ผจู ้ องซื้อได้รับกำรจัดสรรเข้ำบัญชี
ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู ้ องซื้อ ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่
วันสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน ในกรณี น้ ี ผจู ้ องซื้ อจะสำมำรถขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ได้รับกำร
จัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ ได้ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุ ญำตให้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ทำกำรซื้ อขำยได้
ในตลำดหลักทรั พย์ และหำกผูจ้ องซื้ อต้องกำรถอนหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนออกจำกบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
สมำชิ กเลขที่ 600 ดังกล่ำว ผูจ้ องซื้ อสำมำรถติดต่อ ได้ที่ บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ ง
อำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินกำรถอนหุน้ ตำมอัตรำที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์กำหนด
ทั้งนี้ กำรถอนหุ ้นสำมัญ ที่ ฝำกไว้ในบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรั พย์ สมำชิ กเลขที่ 600 จะต้อ งใช้เวลำในกำร
ดำเนิ นกำร ดังนั้น ผูจ้ องซื้ อที่นำฝำกในบัญชีดงั กล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหุ ้นสำมัญได้ทนั ภำยในวันที่หุ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ฯ ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้ในวันแรกของกำรซื้อขำย
(3) ในกรณีประสงค์ จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้ อ
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในฐำนะนำยทะเบียนของบริ ษทั ฯ จะส่ งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนหุน้ ที่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่
ผูไ้ ด้รับกำรจัดสรรทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมชื่อและที่อยูท่ ี่ปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ ้น
ในวันที่ 19 พฤษภำคม 2565 ภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรจองซื้อ ซึ่ งในกรณี น้ ี ผจู ้ องซื้ อ จะ

บริษทั ช ทวี จำกัด(มหำชน)

สำนักงำนใหญ่ และโรงงำน :Email : info@cho.co.th
265 หมูท่ ี่ 4 ถนนกลางเมือง ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงำนกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th

CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
265Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen40000 THAILAND.
Tel. :+66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok
10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973หน้าที่ 15
4385 www.cho.co.th

ไม่สำมำรถขำยหุ ้นที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ ้นซึ่ งผูจ้ องซื้ ออำจได้รับใบหุ ้น
ภำยหลังจำกที่หุน้ เพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ ได้รับอนุมตั ิให้เข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แล้ว
ในกรณี ที่ผจู ้ องซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนกรอกรำยละเอียดดังกล่ำวไม่ครบถ้วน หรื อไม่ระบุเลือกกรณี ใดกรณี หนึ่งในใบ
จองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในกำรออกใบหุ ้นให้แก่ผจู ้ องซื้ อแทน ซึ่ งอำจทำให้ผถู ้ ือหุ ้นไม่สำมำรถขำย
หุน้ ที่จองซื้อได้ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์
5.8 ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ เกีย่ วกับการจองซื้ อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน จะได้รับหลักฐำนกำรรับฝำกกำรจองซื้ อที่ลงชื่อรั บจำกเจ้ำหน้ำที่ผรู ้ ับจองซื้ อ
เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซื้ อโดยกำรจองซื้ อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื้ อหุ ้น
สำมัญเพิ่มทุนได้เป็ นที่เรี ยบร้ อยและผูถ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน ได้ส่งใบจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน และ
เอกสำรประกอบกำรจองซื้อที่กำหนดในหนังสื อฉบับนี้ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
2. ผูถ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่ำจองซื้ อแล้ว จะไม่มีสิทธิ ยกเลิกกำรจองซื้ อ เว้นแต่ได้รับควำม
ยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริ ษทั ฯ
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในกำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ ผถู ้ ือหุ ้นที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ
วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ เท่ำนั้น
4. หำกจำนวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นระบุในใบจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนมำกกว่ำจำนวนเงินที่บริ ษทั ฯ ได้รับชำระ บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิที่จะถือตำมจำนวนเงินที่บริ ษทั ฯ ได้รับจำกกำรจองซื้อหุน้ เป็ นหลัก
5. หำกจำนวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นระบุในใบจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนน้อยกว่ำจำนวนเงินที่บริ ษทั ฯ ได้รับชำระ บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรำยตำมที่ บริ ษทั ฯเห็นสมควร
6. หำกผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุน ไม่สำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อ หรื อบริ ษทั ฯ สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื้ อ
ได้ ไม่ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วนและไม่ว่ำกรณี ใดๆ ก็ตำม ที่มิใช่ควำมผิดของบริ ษทั ฯภำยในกำหนดระยะเวลำกำร
จองซื้ อและกำรชำระเงินค่ำหุ ้นตำมที่กำหนด หรื อผูถ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อกรอกข้อมูลในใบจองซื้ อไม่ครบถ้วนหรื อ ไม่
ชัดเจน หรื อจองซื้อด้วยวิธีกำรอื่นที่มิได้กำหนดไว้ในหนังสื อแจ้งกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน ของบริ ษทั ฯ ฉบับนี้
บริ ษทั ฯ จะถือว่ำผูถ้ ือหุ ้นรำยนั้นสละสิ ทธิ ในกำรจองซื้อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน ดังกล่ำว และบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ใน
กำรที่ จะไม่จัดสรรหุ ้น สำมัญเพิ่มทุ น ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น รำยดังกล่ ำวดังนั้น ในกำรช ำระเงิ น ค่ ำจองซื้ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ควร
ตรวจสอบวิธีกำรชำระเงินค่ำจองซื้อและดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
7. กรณี ที่ผจู ้ องซื้ อไม่นำส่ งเอกสำรตำมที่กำหนดภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ อันเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถระบุ
ตัวตนของผูจ้ องซื้อได้ บริ ษทั ฯ จะถือว่ำผูจ้ องซื้อรำยดังกล่ำวสละสิ ทธิ ในกำรจองซื้อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน และบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่จดั สรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รำยดังกล่ำว
8. ในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่จดั สรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รำย
ใด หำกกำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวจะทำให้สัดส่ วนกำรถือหุ ้นสำมัญของผูถ้ ือหุ ้นต่ำงด้ำวเกินกว่ำจำนวน
ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ หรื อ เป็ นกำรกระทำที่ขดั ต่อกฎหมำย กฎเกณฑ์
หรื อระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรื อต่ำงประเทศ โดยผูถ้ ือหุ ้นดังกล่ำวอำจไม่ได้รับกำรจัดสรรหรื อ
ได้รับกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเพียงบำงส่ วน
9. กำรจัด สรรหุ ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ จ องเกิ น กว่ ำ สิ ทธิ ข องผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม (ซึ่ งรวมถึ ง บุ ค คลตำมมำตรำ 258 ของ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของผูถ้ ือหุน้ รำยดังกล่ำว) ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ไม่ว่ำ
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กรณี ใดจะต้องไม่ทำให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ จองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนเกิ น กว่ำสิ ทธิ รำยใดถือหุ ้น ของบริ ษ ัทฯในลักษณะที่
เพิ่มขึ้นจนถึงหรื อข้ำมจุ ดที่ตอ้ งทำคำเสนอซื้ อหลักทรั พย์ (Tender Offer) ผูถ้ ือหุ ้นรำยดังกล่ำวมีหน้ำที่ตอ้ งท ำคำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ (Tender Offer) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554
เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลักทรั พย์เพื่อ ครอบงำกิ จกำร (“ประกำศเกี่ ยวกับกำรเข้ำถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร”) เว้นแต่ผถู ้ ือหุ ้นรำยดังกล่ำวได้รับกำรยกเว้นกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมด
ของบริ ษทั ฯ ตำมประกำศที่เกี่ยวกับกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ
10. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรชำระเงินค่ำจองซื้อเงื่อนไขในกำรจองซื้อหรื อข้อมูล
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมควำมเหมำะสม ในกรณี ที่เกิดปั ญหำอุปสรรคหรื อข้อจำกัด
ในกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุน ดังกล่ำวของบริ ษทั ฯ
6. วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน
บริ ษ ัท มี แ ผนที่ จ ะน ำเงิ น ที่ ไ ด้รั บ จำกกำรเสนอขำยหุ ้น เพิ่ ม ทุ น ตำมสั ด ส่ ว นให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น เดิ ม (Right Offering) จ ำนวนประมำณ
182,575,600 บำท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษทั และเสริ มสภำพคล่องในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั เพื่อเพิ่มควำมแข็งแกร่ งและ
เสถียรภำพของฐำนะกำรเงินของบริ ษทั รวมถึงเพื่อใช้ชำระหนี้สินบริ ษทั
7. ประโยชน์ ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 บริ ษทั จะมีสภำพคล่องมำกขึ้นจำกเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจำกเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริ มสร้ำงควำมแข็งแกร่ ง ทำงกำรเงิน เพื่อใช้ใน
กำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้มีเงินเพียงพอในกำรดำเนินธุรกิจและกำรขยำยธุรกิจของบริ ษทั ในอนำคต
7.2 บริ ษทั จะสำมำรถเพิ่มฐำนะทำงกำรเงินเพื่อเพิ่มควำมแข็งแกร่ งและเสถียรภำพฐำนะทำงกำรเงินจำกกำรดำเนิ นงำนปกติในธุ รกิจหลัก
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และกำรต่อยอดธุรกิจของบริ ษทั
7.3 เพื่อให้บริ ษทั มีควำมพร้อมในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ เพื่อเพิ่มควำมยืดหยุ่นของโครงสร้ำงทุนของบริ ษทั และมีเงินเพียงพอในกำรดำเนิ น
ธุ รกิจและในอนำคต รวมถึงกำรขยำยธุรกิจของบริ ษทั ในอนำคต ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั สำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้ที่มนั่ คงและยัง่ ยืนทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยำว
8. ประโยชน์ ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิม่ ทุน /จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
8.1 เงินที่ได้จำกกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มควำมแข็งแกร่ งในโครงสร้ำงทำงกำรเงินของบริ ษทั นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังจะใช้เงินดังกล่ำว
ในกำรลงทุน เพื่อขยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริ มสร้ำงรำยได้และผลกำไร ให้กบั บริ ษทั ในอนำคต ทั้งนี้ หำกผลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ดีข้ ึน ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับประโยชน์ผำ่ นทำงกำรจ่ำยเงินปันผลของบริ ษทั ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปัน
ผล
9. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
ผลกระทบต่อรำคำหุ้น (Price Dilution)
ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้นแต่อย่างใด เว้นแต่
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบทั้งจานวนเสนอขาย จะคานวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคานวณได้โดยใช้
สูตรการคานวณดังนี้
Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
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รำคำตลำดก่อนเสนอขำย หมายถึง ราคาขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ในช่วงเวลา 15 วันทาการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทณ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คือระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 3
พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 0.777 บาท
รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน หมายถึง ราคาขายที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 กาหนดราคาเสน
ขายไว้ที่ ร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 0.702 บาท
รำคำตลำดหลังเสนอขำย คานวณได้ดังนี้
= ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุ้นของบริษัทฯ) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน x จานวนหุ้นที่
เสนอขายในครั้งนี้)) / (จานวนหุ้นของบริษัทฯ + จานวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้)
= (0.777 x 2,210,673,227) + (0.702 x 260,079,203)
= 0.769 บาทต่อหุ้น
ดังนั้น จึงคานวณการลดลงของราคาหุ้นได้ดังนี้
Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลักเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
= (0.777 – 0.769) / 0.777
= 1.03 %
ภายหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อไม่ครบทุกรายจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นเท่ากับร้อยละ 1.03
ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจานวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เว้นแต่
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสาหรับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทั้งจานวนตามสัดส่วนแต่มีผู้ถือหุ้นเดิมจ องซื้อหุ้น
สามัญเกินสิทธิสาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และไม่มีหุ้นที่มีไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจะคานวณผล Control Dilution ได้ดงั นี้
Control Dilution = จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ / (จานวนหุ้นของบริษัท + จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)
= 260,079,203/ (2,210,673,227+260,079,203)
= 10.53 %
ภายหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทุน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อไม่ครบทุกรายจะมีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ 10.53

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหำชน)

บริษทั ช ทวี จำกัด(มหำชน)
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1. ข้อมูลเบื้องต้น
ชือ่
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ณ 19 พฤษภาคม 2565)

:
:
:
:

บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน)
CHO ( จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ )
0107556000027
ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ให้บริการ
เทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งผลิตและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถบัส
รถลาเลียงอาหารสาหรับเครื่องบิน รถไฟ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถหุ้มเกราะ รถลาเลียงพล
บริหารโครงการสร้างเรือรบหลวง เป็นต้น
: 815,910,868.75 บาท

ทุนชาระแล้ว
(ณ 19 พฤษภาคม 2565)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

: 552,668,306.75 บาท

ที่ตั้งสานักงานใหญ่และโรงงาน

: เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
: ไม่มี

หุ้นบุริมสิทธิ
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ตั้งสานักงานสาขา 1 (กรุงเทพฯ)

: หุ้นสามัญ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

ที่ตั้งสานักงานสาขา 3
(พระนครศรีอยุธยา)
ที่ตั้งสานักงานสาขา 4
(แหลมฉบัง ชลบุรี)
เว็บไซต์ (URL)

: 043-043-880-90
: 043-043-899
: เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2973-4382-4 โทรสาร 0-2973-4385
: เลขที่ 66/5 หมู่ 2 ตาบลโป่ง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-227-378
โทรสาร 038-227-378
: เลขที่ 62 หมู่ 2 ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 035-257-085
โทรสาร 035-257-086
: 37/30 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 033-005-131
โทรสาร 033-005-132
: www.cho.co.th

ข้อมูลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทย่อย
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่และโรงงาน

:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

:
:
:
:

ที่ตั้งสานักงานสาขา 2 (ชลบุรี)

บริษทั ช ทวี จำกัด(มหำชน)

1. บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จากัด
0405548000302
ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกไฟเบอร์กลาส น้าหนักเบา
เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
043-043-877-78
043-043-879
20,000,000 บาท
หุ้นสามัญ 10 บาท
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บริษัทย่อย
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่และโรงงาน
โทรศัพท์

:
:
:
:
:

2.บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จากัด (ARK)
0105561186808
บริหารจัดการรถโดยสารประจาทาง อัจฉริยะ (SMART BUS)
เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
0-2973-4382-84 / 0-2973-4385

ทุนจดทะเบียน

2,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

หุ้นสามัญ 100 บาท

บริษัทย่อย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: Koo Dom Investment Limited Liability Company (Koo Dom)
: เพื่อสนับสนุนด้านเงินลงทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่างๆ แก่บริษัท AROGO ที่จะถูกจัดตั้ง
ขึ้นมา กล่าวคือทาหน้าที่เป็นบริษัท Sponsor ตามกฎเกณฑ์การระดมทุนในรูปแบบ SPAC ใน
ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา
: 7201 Wellesley Ave, Westminster, California, United State 92683
: : บริษัท เคแอลอาร์ที จากัด (KLRT)
: 0405560004886
: ขนส่งสินค้าและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
: เลขที่ 555/56 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
: 061-8230318
20,000,000.00 บาท
หุ้นสามัญ 100 บาท

ที่ตั้งสานักงานใหญ่และโรงงาน
โทรศัพท์
บริษัทร่วม
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่และโรงงาน
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
บริษัทร่วม
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: AROGO Capital Acquisition Corporation (AROGO)
: I.R.S 87-1118179
: เพื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ สหรัฐอเมริกา กล่าวคือทาหน้าที่
เป็นบริษัท SPAC ตามกฎเกณฑ์การระดมทุนในรูปแบบ SPAC ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
: 848 Brickell Avenue, Penthouse 5, Miami, FL 33131
: http://arogocapital.com/

ที่ตั้งสานักงานใหญ่และโรงงาน
โทรศัพท์
เว็บไซต์ (URL)

กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน
ชื่อ

บริษทั ช ทวี จำกัด(มหำชน)

:

กิจกำรร่วมค้ำ เจวีซีซี
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ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ
วันที่ในหนังสือข้อตกลง
“กิจการร่วมค้า”
สัดส่วนการร่วมทุน

:

ผลิต ประกอบ และซ่อมแซมรถโดยสาร ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

:

25 มิถุนายน 2556

:

- บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน)
- บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จากัด

วัตถุประสงค์

:

เงื่อนไขและข้อตกลง
เหตุผลและความจาเป็น

:
:

ผลการดาเนินงาน
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระ
แล้ว

:

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ
วันที่ในหนังสือข้อตกลง
“กิจการร่วมค้า”
สัดส่วนการร่วมทุน

:
:

กิจกำรร่วมค้ำ เลคิเซ่ แอนด์ ช.ทวี/1
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างหลอด LED

:

9 พฤษภาคม 2559

:

- บริษัท ช ทวี จากัด(มหาชน)
- บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จากัด

วัตถุประสงค์

:

เงื่อนไขและข้อตกลง
เหตุผลและความจาเป็น
ผลการดาเนินงาน

:
:
:

ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระ
แล้ว
ชื่อบริษัท
:
ลั ก ษณ ะ ก า ร ปร ะ ก อ บ :
ธุรกิจ
วันที่ในหนังสือข้อตกลง
“กิจการร่วมค้า”
สัดส่วนการร่วมทุน
วัตถุประสงค์
เงื่อนไขและข้อตกลง

บริษทั ช ทวี จำกัด(มหำชน)

ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
เพื่อประมูลงานซื้อขายและซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
NGV จานวน 489 คัน กับ ขสมก.
บริษัทฯ จัดหารถและรับซ่อมตามสัญญา ส่วน CTV-1993 ดูแลเรื่องการตลาดและบริการหลังการขาย
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เพียงพอตาม TOR และโครงการฯ ที่จะดาเนินงานนั้นมีข้อมูลความลับ
ทางการค้าที่สาคัญจึงเชื่อมั่นถึงการรักษาความลับทางการค้าดังกล่าวจากการเป็นคู่ค้าและหรือร่วม
ธุรกิจที่ผ่านมา
ขสมก. ยกเลิกการลงนามสัญญา ณ ปัจจุบันกิจการร่วมค้ายื่นฟ้องคดีอยู่ศาลปกครองกลาง
-ไม่ได้ระบุ -

ร้อยละ 10 ของเงินลงทุน
ร้อยละ 90 ของเงินลงทุน
ทาธุรกรรมเกี่ยวกับงานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED สาหรับอาคารหน่วยงานในสังกัด
กองทัพเรือ
บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ ส่วนบริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จากัด เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์
บริษัทมีความสามารถด้านการติดตั้ง บริษัทร่วมค้าจึงเชิญชวนให้ร่วมเสนองานดังกล่าว
ดาเนินงานตามโครงการฯ ซึ่งเสร็จสิ้นตาม TOR เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างแจ้งยกเลิกกิจการร่วม
ค้า
-ไม่ได้ระบุ -

:

นิติบุคคลร่วมทำงำน KLRTT/1
โครงการงานจ้างเหมาปฏิบัติการเดินทางรถ โครงการการบารุงรักษา และการบริหารจัดการพื้นที่
สถานี แ ละส่ ว นเกี่ ย วเนื่ อ ง (Operation, Maintenance, Service) ระบบขนส่ ง ผู้ โ ดยสารรางเบา
(Light Rail Transit)
11 ธันวาคม 2560

:

- บริษัท เคแอลอาร์ที จากัด

:
:

ร้อยละ 60 ของเงินลงทุน

( เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ )
- บริษัท เทพนคร ขอนแก่นเดินรถ จากัด
ร้อยละ 40 ของเงินลงทุน
เพื่อดาเนินการยื่นเสนอราคาโครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น
บริษัท เคแอลอาร์ที จากัดหลักในการจัดการ รับผิดชอบงานบริหารโครงการระบบขนส่งผู้โดยสารราง
เบา ในสัดส่วน ร้อยละ 60 ของมูลค่าโครงการ
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เหตุผลและความจาเป็น

:

ผลการดาเนินงาน

:

ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระ
แล้ว
ชื่อบริษัท
ลั ก ษณ ะ ก า ร ปร ะ ก อ บ
ธุรกิจ
วั น ที่ ใ นหนั ง สื อ ข้ อ ตกลง
“กิจการค้าร่วม”
สัดส่วนการร่วมทุน

:
:

วัตถุประสงค์

:

เงื่อนไขและข้อตกลง

:

เหตุผลและความจาเป็น

:

ผลการดาเนินงาน

:

:
:

ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระ
แล้ว
ชื่อบริษัท
ลั ก ษณ ะ ก า ร ปร ะ ก อ บ
ธุรกิจ
วันที่ในหนังสือข้อตกลง
“กิจการร่วมค้า”
สัดส่วนการร่วมทุน

:
:
:
:

1. การดาเนินงานของบริษัทฯ ผ่านนิติบุคคลร่วมทางาน KLRTT เพื่อต้องการแยกการบริหารงานด้าน
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง การบริหารจัดการเฉพาะด้านขนส่งระบบราง และเพื่อลดความล่าช้า
ในการบริหารจัดการ
2. บริษัท เทพนคร ขอนแก่นเดินรถ จากัด มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการเดินรถขนส่ง
ผู้โดยสารในจังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้เสนองาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นจดขอเลข
ประจ าตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี แ ละภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และร่ ว มจั ด หาแหล่ ง ทุ น ให้ กั บ เจ้ า ของโครงการเพื่ อ เริ่ ม
ดาเนินงานโครงการคาดการณ์เริ่มภายในปี 2565
-ไม่ได้ระบุ กิจกำรค้ำร่วม “กลุ่มร่วมทำงำน SCN-CHO”
ดาเนินงานในโครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) ให้กับองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร จานวน 489 คัน
7 ธันวาคม 2560

- บริษัท ช ทวี จากัด(มหาชน)
- บริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด(มหาชน)

ร้อยละ 50.00
ร้อยละ 50.00
โครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) 489 คัน ให้กับองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
บริษัทฯ จัดหา สั่งซื้อ ผลิตและซ่อมแซมบารุงรักษารถโดยสารฯ ส่วนบริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด
(มหาชน) จัดหาหลักประกันสัญญาต่างๆ
บริษัทสแกน อินเตอร์ จากัด(มหาชน) มีความสามารถด้านเงินทุนสนับสนุนการดาเนินการโครงการฯ
และเพื่อลดผลกระทบ (ถ้ามี) ตามสัดส่วนการร่วมทุน
ส่งมอบรถยนต์โดยสารจานวน 489 คัน เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในช่วงงานซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ฯ
จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการเป็นเวลา 10 ปี (ครบกาหนดสิ้นสุดสัญญาปี 2571)
-ไม่ได้ระบุ กิจกำรร่วมค้ำ ซีเคเคเอ็ม/1
งานจ้างเหมา ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาและโครงสร้างพร้อมทั้งการผลิต และติดตั้งระบบขนส่ง
ผู้โดยสารรางเบาประเภท TRAM
19 ธันวาคม 2560

- บริษัท ช ทวี จากัด(มหาชน)
- บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จากัด
- บริษทั เคเทค บิลดิ้ง คอนแทรคเตอร์ส จากัด
-

บริษทั ช ทวี จำกัด(มหำชน)

ร้อยละ 49 ของเงินลงทุน
ร้อยละ 45 ของเงินลงทุน
ร้อยละ 6 ของเงินลงทุน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีสัดส่วนการลงทุนใหม่ดังนี้
บริษัท ช ทวี จากัด(มหาชน)
ร้อยละ 55 ของเงินลงทุน
บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จากัด
ร้อยละ 35 ของเงินลงทุน
บริษัท เคเทค บิลดิ้ง คอนแทรคเตอร์ส จากัด
ร้อยละ 5 ของเงินลงทุน
บริษัท โมบิลิตี้ แอสอะ เซอร์วิส จากัด
ร้อยละ 5 ของเงินลงทุน
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วัตถุประสงค์
เงื่อนไขและข้อตกลง

:
:

เหตุผลและความจาเป็น

:

ผลการดาเนินงาน

:

ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระ
แล้ว

เพื่อประมูลงานเสนองานโครงการโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น รถไฟรางเบา
บริษัทฯ เสนองานและเตรียมเอกสารประมูลพร้อมจัดหาเทคโนโลยี ส่วน CTV-1993 และบริษัท เค
เทคฯ รับดาเนินการด้านราง และจัดสร้างตามสัญญา
- ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เพียงพอตาม TOR
- บริษัทร่วมค้า “1993” มีความสามารถด้านการจัดหาแรงงานและโครงการมีข้อมูลความลับทาง
การค้าที่สาคัญจึงเชื่อมั่นถึงการรักษาความลับทางการค้าดังกล่าวจากการเป็นคู่ค้าและหรือร่วมธุรกิจ
ที่ผ่านมากับ
- บริษัทร่วมค้า” เคเทค” มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง
- เพื่อลดผลกระทบ (ถ้ามี) ตามสัดส่วนการร่วมทุน
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้เสนองาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นจดขอเลข
ประจ าตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี แ ละภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และร่ ว มจั ด หาแหล่ ง ทุ น ให้ กั บ เจ้ า ของโครงการเพื่ อ เริ่ ม
ดาเนินงานโครงการคาดการณ์เริ่มภายในปี 2565 และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ได้จดทะเบียนต่อ
สรรพากรเพื่อขอเลขประจาตัวผู้เสียภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่ 0993000443527
-ไม่ได้ระบุ –

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ
วันที่ในหนังสือข้อตกลง
“กิจการร่วมค้า”
สัดส่วนการร่วมทุน

:
:

Consortium Agreement For BMTA E-Ticket Project
งานโครงการให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

:

1 มีนาคม 2560

:

-

วัตถุประสงค์
เงื่อนไขและข้อตกลง

:
:

เหตุผลและความจาเป็น

:

ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระ
แล้ว
ชื่อบริษัท
ลั ก ษณ ะ ก า ร ปร ะ ก อ บ
ธุรกิจ
วั น ที่ ใ นหนั ง สื อ ข้ อ ตกลง
“กิจการค้าร่วม”
สัดส่วนการร่วมทุน

บริษทั ช ทวี จำกัด(มหำชน)

บริษัท ช ทวี จากัด(มหาชน)
Jump Up Co., Ltd.
MOL Payment Co., Ltd.
Acentech (Thailand) Co., Ltd.
Korea Smart Card Co., Ltd.
(สัดส่วนการลงทุนไม่ได้ระบุบ)
เพื่อประมูลงานเสนองานโครงการให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
กิจการร่วมค้าฯ โดยบริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักประมูลงานเสนองานโครงการให้เช่า
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ กับ ขสมก.
- ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เพียงพอตาม TOR
- เพื่อลดผลกระทบ (ถ้ามี) ตามสัดส่วนการร่วมทุน
- บริษัทร่วมค้ามีประสบการณ์ด้านระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
-ไม่ได้ระบุ –

:
:

กิจกำรร่วมค้ำ ช ทวี -เกียรติ
เสนองานและดาเนินงานเช่ารถโดยสาร (ใหม่) และรับจ้างเหมาซ่อมบารุงรักษารถโดยสาร

:

12 พฤศจิกายน 2563

:

- บริษัท ช ทวี จากัด(มหาชน)
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- บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จากัด(มหาชน)

วัตถุประสงค์
เงื่อนไขและข้อตกลง

:
:

เหตุผลและความจาเป็น

:

ผลการดาเนินงาน

:

ทุนจดทะเบียน /
ทุนชาระแล้ว

ร้อยละ 51.00
เพื่อเข้าร่วมประกวดราคาโครงการของหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
บริษัทฯ และบริษัท เกียรติธนาขนส่ง จากัด(มหาชน) สองฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อที่จะดาเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญางานตามโครงการที่จะเข้าประกวดราคา
บริษัทร่วมค้ามีความสามารถด้านเงินทุนสนับสนุนการดาเนินการโครงการ และเพื่อลดผลกระทบ (ถ้า
มี) ตามสัดส่วนการร่วมทุน
อยู่ระหว่างเตรียมจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลใหม่ และเตรียมเข้าร่วมประกวดราคาโครงการของ
หน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
-ไม่ได้ระบุ -

1.1 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน

2. ข้อมูลกำรประกอบธุรกิจ

บริษทั ช ทวี จำกัด(มหำชน)
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บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CHO”) ได้ผสานเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมระดับสากลเข้ากับการบริหารอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร และทีมงาน ทั้งด้านงานวิศวกรรม และ
ด้านการบริหารที่สั่งสมมานาน ในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังยานยนต์ เพื่อการพาณิชย์ ตลอดจนสามารถขยายธุรกิจไปยั งธุรกิจรับบริหาร
โครงการพิเศษด้านการขนส่ง และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณ ฑ์ของบริษัท ตามที่แผน Road map เดิมที่เรียกว่า CHO 2023 ซึ่งได้
ดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) โดยที่ผ่านมาได้ประสบความสาเร็จในการดาเนินการตามแผน CHO 2023 มาได้เป็นอย่างดี เช่น การ
พัฒนาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง OPV ลาที่ 2 การสร้างระบบ ERP on Cloud เพื่อสร้างให้เกิด Resilience ในสถานการณ์วิกฤติ การจัดเตรียมทรัพยากร
บุคคลสมัยใหม่ การส่งออกสินค้าไปยังตลาดใหม่ การสร้างสินค้าใหม่ในลักษณะการทาเมืองให้เป็นสินค้า และการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีที่จะเตรียม
เคลื่อนที่ไปสู่อนาคต เช่น EV Charging Station การวิจัยและพัฒนารถบรรทุก และรถโดยสารไฟฟ้า การพัฒนาสินค้าเดิมที่เกี่ยวกับสนามบินให้เป็น
ไฟฟ้า การสร้างนวัตกรรม CHO Smart Transit (รถโดยสารอัจฉริยะ) และการเตรียมรับการซ่อมบารุงระบบ Logistics ในอนาคต CHO สิบล้อ 24
ศูนย์ซ่อมที่ทันสมัย
สิ่งต่าง ๆ ที่เตรียมการมานั้นเป็นรากฐานที่สาคัญในการที่ CHO จะนาไปสู่การวางแผน Road map ต่อไป 10 ปีข้างหน้านับจากนี้ไป ซึ่ง
เรียกว่า “CHO Tech Riders 2030” เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ส่งมอบมูลค่าที่ดีที่สุดให้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน สร้างเศรษฐกิจที่ดี ยั่งยืน สร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม และดีต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

2.1 ประวัติควำมเป็นมำ
กลุ่มครอบครัวทวีแสงสกุลไทย (หรือ “กลุ่ม ช ทวี” ) โดยนายชอ ทวีแสงสกุลไทย และนางอุษา ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจรถ
ขนส่งในจังหวัดขอนแก่น และเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจเป็นตัวแทนจาหน่ายรถบรรทุกตั้งแต่ปี 2511 ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังการผลิต และต่อตัวถังรถบัสในปี
2523 ได้ขยายการผลิต และต่อตัวถังรถพ่วง-กึ่งพ่วง และรถขนส่งประเภทต่างๆ กลุ่ม ช ทวี ได้พัฒนาเทคโนโลยีรถพ่วง รถเพื่อการพาณิชย์อย่าง
ต่อเนื่อง และมีความพิถีพิถันในการออกแบบตัวถังรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับแชสซีรถบรรทุกของลูกค้าเพื่อให้ได้โครงสร้างตัวถังบรรทุกที่ แข็งแกร่ง
ทนทานเหมาะสมกับประเภทของงานขนส่ง ใช้งานได้ในทุกสภาพถนน และทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ
ในรุ่นที่สองของกลุ่ม ช ทวี นาโดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บุตรชายของ นายชอ ทวีแสงสกุลไทย และนางอุษา ทวีแสงสกุลไทย ซึ่ง
จบการศึกษาด้านวิศวกรรมยานยนต์ และการบริหารธุรกิจ จากประเทศญี่ปุ่น มองเห็นแนวโน้มความต้องการของระบบขนถ่ายสินค้าจานวนมาก ด้วย
รถพ่วงพิเศษขนาดใหญ่ รวมทั้งเล็งเห็นถึงความสาคัญของนวัตกรรมด้านการต่อตัวถังรถบรรทุกที่อาศัยเทคโนโลยีชั้นนาจากต่างประเทศ ว่าจะมี
บทบาทมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมรถพ่วง-กึ่งพ่วงในอนาคต จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (“บริษัทฯ” หรือ “CHO”) เมื่อวันที่
18 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทของครอบครัว คือ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จากัด (“CTV-1993”) และบริษัทผู้ผลิต
ตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วงชั้นนาจากประเทศเยอรมนี คือ DOLL Fahrzeugbau GmbH (“DOLL”) เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบ
ตัวถัง และติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง และรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CTV-1993
และกลุ่มผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน และ DOLL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ CTV-1993 (เดิมชื่อ “บริษัท ช.รวมทวีอินดัสตรี้ จากัด ” และเปลี่ยนชื่อเมื่อ 28 พฤษภาคม 2536) และ DOLL (เดิมชื่อ Emil Doll
) มีประสบการณ์ด้านการผลิต และประกอบตัวถังรถเพื่อการพาณิชย์ มาเป็นเวลานาน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
 CTV-1993 เริ่มธุรกิจผลิต และประกอบตัวถังรถบรรทุก ตัวถังรถบัส และได้พัฒนาเทคโนโลยีการบรรทุกขนส่งในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบัน CTV-1993 ไม่ได้ประกอบธุรกิ จผลิต และประกอบตัวถังรถ โดยเปลี่ยนไปประกอบธุรกิ จจาหน่ายหัว
รถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก
 DOLL เริ่มธุรกิจผลิต และประกอบตัวถังรถบรรทุ ก และรถพ่วงชนิดพิเ ศษ ตั้งแต่ปี 2465 (สมัยหลังสงครามโลกครั้ง ที่ 1) ซึ่ง
DOLL มีความสามารถในการผลิตรถพ่วงพิเศษสาหรับบรรทุกวัสดุที่มีน้าหนักมาก และมีขนาดใหญ่ รวมถึงวัสดุที่มีความยาวเป็น
พิเศษ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ต่อมาในปี 2557 DOLL ได้เปลี่ยนผู้บริหารเป็นบริษัทกลุ่มการเงิน CMP. ทาให้มุ่งเน้นใน

บริษทั ช ทวี จำกัด(มหำชน)

สำนักงำนใหญ่ และโรงงำน :Email : info@cho.co.th
265 หมูท่ ี่ 4 ถนนกลางเมือง ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงำนกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th

CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
265Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen40000 THAILAND.
Tel. :+66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
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การขายมากกว่าการพัฒนาสินค้า และในปี 2559 CHO หมดสัญญาระหว่างกันกับ DOLL และไม่ได้ต่อสัญญาอีก โดยนับจากนั้น
เป็นต้นมา CHO ได้เปิดรับความร่วมมือทางพันธมิตรกับเจ้าของเทคโนโลยีผ่านการทา MOU กับบริษัทที่มีนวัตกรรมที่สามารถ
ถ่ายทอดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับ CHO เช่น Faymonville จากประเทศเบลเยียม ซึ่งมียอดขายติด 1 ใน 3 ของโลก และมี
เทคโนโลยีในการผลิตรถใหญ่ หลากหลายแบบ Siemens AG จากประเทศเยอรมนี เป็นบริษัทที่มีการพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติระดับโลก เป็นต้น
นอกจากนี้ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับนัก ธุรกิจชาวฝรั่งเศสก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จากัด ” (“CTV-TMT”) ด้วยทุนจด
ทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CHO ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน และนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจด
ทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกห้องเย็นไฟเบอร์กลาส น้าหนักเบา สาหรับรถขนส่งสินค้า อาหารสด และแห้ง
เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าจนถึงปลายทาง ทั้งด้านรูปร่าง คุณภาพ ตลอดจนอุณหภูมิของสินค้า ให้คงอยู่ในสภาพเดียวกันกับก่อนทาการขนส่ง ปัจจุบัน
CTV-TMT มีทุนจดทะเบีย นและทุนจดทะเบีย นชาระแล้ว 20.00 ล้านบาท โดย CHO ถือหุ้นใน CTV-TMT ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน
บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ และปัจจุบันยังคงเป็ น
กรรมการ และผู้บริหารหลัก ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในส่วนที่ CTV-1993 ถืออยู่ทั้งหมดนับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ส่งผลให้กลุ่มทวีแสงสกุล
ไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 93.18 ของทุนจดทะเบียนก่อน การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial
Public Offering: “IPO”) ในระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2556 โดยการเพิ่มทุนจดทะเบีย นจานวน 50.00 ล้านบาท และนาหุ้นสามัญ เข้ า จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556

2.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกรมขนส่ง
ทางบก จนได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ผลิตรถระดับ 1 ตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้
ความเห็นชอบแชสซี และตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 6 (รถพ่วง) ลักษณะ 7 (รถกึ่งพ่วง) และลักษณะ 8 (รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุ
ยาว) พ.ศ.2553 ส่งผลให้ผลิตภัณ ฑ์ และบริการของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากลูก ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทฯ มีวิศวกรที่มีค วาม
เชี่ย วชาญ และความเข้าใจในผลิตภัณ ฑ์ สามารถให้คาแนะนากั บลูก ค้าได้เป็นอย่างดี กอปรกอปรกั บผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี
มาตรฐาน และมีการควบคุมทุกกระบวนการออกแบบ และการผลิต ตามข้อกาหนดของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และผ่านการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากสถาบัน TUV NORD ประเทศเยอรมันนี รวมทั้งผ่านการรับรองต่างๆ ตามมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน
ความปลอดภัยของสินค้าที่นาเข้า และผลิตเพื่อจาหน่ายในสหภาพยุโรป (CE Mark) มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าตามข้อกาหนดของสมาคม
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่หยุดยั้งในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรืองานระบบวิศวกรรมต่างๆ โดยทีมวิจัย และพัฒนาของบริษัทฯ ได้
ออกแบบนวัตกรรมสินค้ารูปแบบใหม่ และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ออกแบบหรือเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว จะ
ดาเนินการขอขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุสิทธิบัตรมาแล้ว 22 รายการ (ข้อมูลจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

2.3 โครงสร้ำงรำยได้
โครงสร้ำงรำยได้ (งบกำรเงินรวม) ปี 2562-2565
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ประเภทรำยได้

ปี 2562
ล้ำนบำท

รายได้ตามสัญญา
รายได้จากการขายและ
การให้บริการ/1
รวมรำยได้
รายได้อื่น/2
รวมรำยได้ทั้งหมด

ปี 2563
%

ล้ำนบำท

ปี 2564
%

ล้ำนบำท

ปี 2565 (Q1)
%

ล้ำนบำท
137.12

%
64.04%

59.60

27.84%

1,185.39
339.20

73.66%
21.08%

350.41
277.06

54.08%
42.76%

140.11
261.76

31.80%
59.40%

1,524.59

94.74%

627.47

96.84%

401.87

91.20%

196.72

91.88%

84.62

5.26%

20.49

3.16%

38.80

8.80%

17.38

8.12%

1,609.21

100.00%

647.96

100.00%

440.67

100.00%

214.10

100%

หมายเหตุ :/1 - รายได้จากการขาย ประกอบด้วย การขาย spare part การขายสินค้าตัวอย่าง (รถต้นแบบ) การขายสินค้าในสต๊อก เป็นต้น
/2 - รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหาร รายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ

ประเภทรำยได้

โครงสร้ำงรำยได้ในประเทศและต่ำงประเทศ (งบกำรเงินรวม) ปี 2562-2565
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%

รายได้จากในประเทศ
รายได้จากต่างประเทศ

ปี 2565 (Q1)
ล้ำนบำท
%

1,399.91
124.68

91.82%
8.18%

574.26
53.21

91.52%
8.48%

382.82
19.05

95.76%
4.24%

177.11

90.03%

19.61

9.97%

41.42

2.72%

20.89

3.33%

7.95

1.98%

-

-

83.26

5.46%

32.32

5.15%

11.10

2.26%

19.61

9.97%

1,524.59 100.00%
627.47
รวมรำยได้
หมายเหตุ :/1 - ประเทศในกลุ่ม CLMV ประกอบด้วย ประเทศเวียดนาม

100.00%

401.87

100.00%

196.72

100%

-

ประเทศในกลุ่ม
CLMV/1
ประเทศอื่น ๆ/2

/2 - ประเทศอื่น ๆ ประกอบด้วย ประเทศฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอื่น ๆ

2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริกำร
บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (Standard Product) กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบ
พิเศษ (Special Design Product) และกลุ่มบริหารโครงการ และงานบริการ (Project Management and Services) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มำตรฐำน (STANDARD PRODUCT)
กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน หมายถึง กลุ่มรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงทั่วไป ที่ลูกค้าสั่งซื้อเพื่อนาไปใช้ขนส่งสินค้าตามความต้องการเฉพาะ
มีทั้งรถที่ใช้เพื่อการบรรทุกสินค้าอย่างเดียวโดยไม่ต้องการระบบวิศวกรรมที่มีเทคโนโลยีมากนัก หรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งผลิตตามแบบมาตรฐานของ
บริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปประเภทของรถในกลุ่มนี้และคุณสมบัติเบื้องต้น ตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้
1.1. รถบรรทุกมำตรฐำน (Standard Truck : STD)
กลุ่มรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง รูปแบบมาตรฐานทั่วไปซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน และสามารถบรรทุกน้าหนักได้ในปริมาณมาก
โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบโครงสร้างของระบบช่วงล่างเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถรองรับน้าหนักได้มากที่สุดตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด แต่ใน
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ขณะเดียวกันก็ง่ายต่อการบังคับควบคุมยานพาหนะ สาหรับรถพ่วง และรถกึ่งพ่วง ที่บริษัทฯ สามารถผลิต และจาหน่ายให้แก่ลูกค้ามีความหลากหลาย
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับงานโดย
งำนติดตั้งระบบ NGV (NGV Products : NGV)
บริษัทฯ รับติดตั้งเครื่องยนต์ NGV และถัง NGV ให้กับรถพ่วง และรถบรรทุกขนส่งทุกประเภท ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้พลัง
งานที่คุ้มค่ากับสภาวะราคาน้ามันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสถานะการณ์ อาทิ การติดตั้งระบบ NGV แบบ 100% การติดตั้งระบบ NGV แบบเชื้อเพลิง
ร่วม เป็นต้น บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งเครื่องยนต์ NGV ให้กับรถบัสประจาทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และติดตั้งถังสาหรับบรรทุกแก๊ส
NGV ให้กับบริษัทขนส่งที่ให้บริการกับ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
งำนขึ้นรูปและประกอบตู้โลหะ (Fabrication Works, others : FAB)
บริษัทฯ มีเครื่องตัดเลเซอร์ที่ทันสมัย และเครื่องจักรในการพับ และเชื่อมโลหะ จึงสามารถทางานขึ้นรูป งานเชื่อมและประกอบตู้
โลหะ อาทิ ตู้อลูมิเนียม เป็นต้น เพื่อนาไปติดตั้งบนแชสซีรถบรรทุกหรือรถพ่วง-กึ่งพ่วง โดยบริษัทฯ สามารถออกแบบและประกอบตู้โลหะให้เหมาะสม
กับแชสซีรถทุกรุ่น ทุกยี่ห้อได้ รวมทั้งออกแบบและพัฒนาการผลิตตู้โครงสร้างอลูมิเนียมทนแรงดึงสูง สาหรับติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารสาหรับอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศเพื่อส่งออก
งำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Know How)
บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบคิดค้นและพัฒนารูปแบบตัวถังรถหลากหลายประเภท โดยเป็นเจ้าของแบบตัวถังรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ซึ่งได้รับอนุสิทธิบัตรแล้วจานวน 101 รายการ รวมทั้งอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนขอรับอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรการออก
แบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกจานวน 19 รายการ รวมทั้ง ทีมงานของบริษัทฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบตัวถังและติดตั้ง
ระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง มายาวนาน บริษัทฯ จึงได้มีการให้สิทธิในการใช้แบบผลิตภัณฑ์ และให้บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสินค้าบางรายการ เช่น แบบแชสซีคอนเทนเนอร์, เทคโนโลยีในการประกอบตู้ไฟเบอร์กลาสน้าหนักเบา เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็น
กลุ่มผู้ประกอบการผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงในต่างประเทศ อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะ
ได้รับค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี (ค่า Know how Fee หรือค่า Royalty Fee) ตามจานวนสินค้าที่ลูกค้าผลิตโดยอาศัยแบบหรือเทคโนโลยีของบริษัทฯ
(แล้วแต่กรณีตามข้อตกลง)

ภาพตัวอย่างรถกระบะดัม้ พ์ รถพ่วง และ รถกึ่งพ่วง

รถกระบะบรรทุกเปิ ดข้ าง

รถกระบะดัมพ์
้ / พ่วงกระบะดัมพ์
้

รถตู้ไฟเบอร์

รถพ่วงตู้ไฟเบอร์

รถกึ่งพ่วงตู้ไฟเบอร์

รถกึ่งพ่วงพื ้นต่า 3 เพลา

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Design Product)
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ หมายถึง กลุ่มรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ที่ต้องมีการออกแบบพิเศษตามความต้องการใช้งาน
ของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อน ต้องการระบบวิศวกรรมที่แม่นยาในการใช้งาน ซึ่งสามารถสรุปประเภทของรถใน
กลุ่มนี้และคุณสมบัติเบื้องต้น ตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้
รถสนับสนุนภำคพื้นดินภำยในสนำมบิน (Ground Support Equipment : GSE)
เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษสาหรับใช้ในสนามบินที่มีการออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะ และใช้เทคโนโลยีระบบวิศวกรรม
ที่สลับซับซ้อนและทันสมัย ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสูงและผ่านมาตรฐานระดับสากลที่เข้มงวดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การบิน เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) หน่วยงานการท่าอากาศ
ยานของแต่ละประเทศ เป็นต้น รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบินนี้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทารายได้ให้แก่บริษัทฯ ในสัดส่วนสูงสุดมา
ตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ รถลาเลียงอาหารสาหรับเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทฯ ได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจครัวการบินทั้งในประเทศและจากนานาชาติ บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้หลากหลายประเภท อาทิ
1) รถลาเลียงอาหารสาหรับเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) : เป็นรถที่ใช้ในการลาเลียงอาหารจากครัวการ
บินซึ่งเป็นหน่วยบริการภาคพื้นดิน (In-flight services) ขึ้นสู่เครื่องบินเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าสายการบิน จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ สามารถ
พัฒนาแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สาหรับเครื่องบินทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ให้เหมาะสมกับเครื่องบินทุกรุ่นทุกขนาดได้ รวมทั้งพัฒนา
เทคโนโลยีการประกอบตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมได้ด้วยฝืมือของทีมงานวิศวกรคนไทยทั้งหมด โดยความภูมิใจล่าสุด ของบริษัทฯ คือ
รถลาเลียงอาหารสาหรับเครื่องบินแอร์บัส A380 ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และต้องอาศัยเทคโนโลยีระบบ
วิศวกรรมที่เที่ยงตรง แม่นยาอย่างมาก รถลาเลียงอาหารสาหรับเครื่องบินแอร์บัส A380 คันแรกของบริษัทฯ ได้ส่งมอบไปยัง Emirates
Flight Catering ในปี 2549 และมีการผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าตลอดมาจนถึงปีปัจจุบัน โดยคาดว่าในอนาคตจะยังมีคาสั่งซื้อเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง
ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Catering Hi-loaders Truck

2.1. รถดับเพลิงและรถกู้ภัย (Fire Fighting Truck : FFT)
เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษสาหรับใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัยในกรณีที่เกิดเหตุอัคคีภัยทั้งในที่ราบและอาคารสูง โดย
บริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตรถดับเพลิงและรถกู้ภัยรายใหญ่ของโลกทางแถบยุโรป รถดับเพลิงและรถกู้ภัยของบริษัทฯ
มีจุดเด่นที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น อาทิ
1) รถดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับอำคำรสูง : บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีก ารผลิตจนสามารถ
ออกแบบรถกู้ภัยที่มีบันไดสูงสุดได้ถึง 53 เมตร โดยมีการผลิตและจาหน่ายครั้งแรกเมื่อปี 2553 ส่งมอบให้กับ
เทศบาลเมืองปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2) ปั๊มดูดนำและใบพัด : ผลิตจากวัสดุอัลลอย ซึ่งมีความทนทานต่อทุกสภาพน้า สามารถใช้ได้กับ น้าจืด น้าเค็ม
และน้ากร่อย
3) แรงดูดนำ : สามารถปรับความดันสาหรับดูดน้าได้ตามความต้องการของลูกค้า
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จากคุณสมบัติที่แตกต่างดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ต้องการจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ อาทิ บัง
คลาเทศ ศรีลังกา เป็นต้น และกลุ่มลูกค้าในประเทศ ทั้งหน่วยงานหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อาทิ องค์การบริหารส่วนตาบล การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ บริษัท ปตท.สผ. จากัด (มหาชน) เป็นต้น
รถกู้ภัย ภายในตัวรถเป็นแบบตู้เก็บอุ ปกรณ์กู้ภัย พร้อมประตูบานเลื่อนทาด้วยอลูมิเนียมสามารถกันน้าได้ ภายในมี
ลิ้นชักแบบรางเลื่อนทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ส่วนด้านล่างของประตูบานเลื่อนถัดจากห้องโดยสารสามารถเปิดออกเป็นบันไดได้ และภายใน
ตู้เก็บอุปกรณ์จะมีการติดตั้งอุปกรณ์กู้ภัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้นไว้
ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์รถดับเพลิงและรถกูภ้ ัย

รถดับเพลิง-กู้ภยั

รถดับเพลิง

รถบันไดกู้ภยั อาคารสูง

2.2. ยำนยนต์สำหรับกองทัพ (Military Products : MILITARY)
เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษเฉพาะสาหรับการใช้งานในกองทัพเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น กองทัพบก กองทัพอากาศกองทัพเรือ
บริษัทฯ สามารถออกแบบยานยนต์สาหรับกองทัพให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่ทางกองทัพต้องการ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการ
ว่าจ้างจากกองทัพให้ผลิตและปรับปรุงยานยนต์รูปแบบต่างๆ อาทิ รถยนต์บรรทุกขนาดเบา แบบ 50 และแบบ 51 (M1) ขับเคลื่อนแบบ
4x4 (หลังคาผ้าใบ หลังคาเหล็ก และหลังคาไฟเบอร์) ปรับปรุงสภาพรถบรรทุก รุ่น M817 และรุ่น M35A2 รถลาเลียงพล เป็นต้น
ภาพตัวอย่างรถที่ใช้ในกิจการกองทัพ

รถบรรทุกรุ่น M817

รถตรวจการณ์ขนาดเบารุ่น M1

รถบรรทุกรุ่น M35A2

2.3. รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงพิเศษ (Full Trailer/ Special Semi-Trailer : SPC)
บริษัทฯ สามารถผลิตรถกึ่งพ่วงออกแบบพิเศษได้ตั้งแต่ขนาด 5 เพลา 6 เพลา และรถพ่วงขนาด 14 เพลา และ 16
เพลา เพื่อใช้ในการขนส่ง อาทิ เครื่องจักรกลหนัก โบกี้รถไฟ เป็นต้น หรือใช้เป็นรถอเนกประสงค์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรถพ่วงพิเศษ 16 เพลา
ให้กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อบรรทุกชิ้นส่วนถนนคอนกรีตสาเร็จรูป สาหรับใช้ในการประกอบถนนเป็นทางด่วน ซึ่งถือว่าเป็น
รถพ่วงที่ยาวที่สุดในแถบภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ด้วยความยาวกว่า 24 เมตร (ไม่รวมแขนลาก) รองรับน้าหนักระหว่าง 100-160 ตัน/ก้อน
โดยระบบการทางานของเพลาทั้ง 16 เพลา มีความสัมพันธ์กับรัศมีการเลี้ยวของหัวรถลาก ทาให้รถพ่วงที่มีขนาดใหญ่สามารถหักเลี้ยวได้
ง่ายขึ้น หากมีความจาเป็นจะต้องเลี้ยวให้มีรัศมีวงเลี้ยวที่แคบลงหรือกว้างขึ้น ก็สามารถทาได้ด้วยการบังคับด้วยรีโมทคอนโทรล ระบบไฮ
ดรอลิค ซึ่งทุกล้อมีความเป็นอิสระแยกออกจากกัน นอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับความสูงต่าของพื้นบรรทุกได้ระหว่าง + 300 มิลลิเมตร

ภาพตัวอย่างรถพ่วงพิเศษ
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3. กลุ่มบริหำรโครงกำรและงำนบริกำร (Project Management and Services)
กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ หมายถึง กลุ่มงานบริการพิเศษที่บริษัทฯ ได้ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสากล
เข้ากับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทั้งด้านงานวิศวกรรมและด้านการ
บริหารที่สั่งสมมานาน จนบริษัทฯ สามารถนาเสนอบริการด้านการบริหารโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ลูกค้าได้ บริษัทฯ มีการให้บริการแก่
โครงการต่างๆ ดังนี้
3.1. กลุ่มบริหำรโครงกำร
โครงกำรบริหำรสร้ำงเรือตรวจกำรณ์ไกลฝั่ง (Offshore Patrol Vessel : OPV)
ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จากัด และ บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส
จากัด) ได้ร่วมกันเข้ารับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Offshore Patrol Vessel: OPV) ของกองทัพเรือ จากบริษัท อู่
กรุงเทพ จากัด โดยใช้แบบเรือจาก BAE SYSTEMS (ประเทศสหราชอาณาจักร) ซึ่งบริษัทฯ
รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษา ในส่วนงานปรับปรุงแบบโครงสร้างเรือ งานปรับปรุงแบบงานระบบ
ไฟฟ้ าของเรื อจากแรงดั นไฟฟ้ า 440 โวลต์ ให้ ลดเหลื อ 380 โวลต์ และบริ ษั ทที่ เกี่ ย วข้ อ ง
รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาด้านงานจัดซื้อ งานบริหารการเงิน งานคลังสินค้า งานโลจิสติกส์ งาน
IT และงานซ่อมบารุง โดยโครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลา 4 ปี และทาการส่งมอบเรือตรวจ
การณ์ไกลฝั่งลานี้ได้ในปี 2556 ซึ่งนับว่าเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลาแรกของประเทศไทย ที่สร้างโดยฝีมือคนไทยให้แก่กองทัพเรือ และ
ปัจจุบันกองทัพเรือได้รับพระราชทานนามชื่อเรือลานี้แล้วว่า “เรือหลวงกระบี่” และในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับงานบริหารโครงการบางส่วน
อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ทาการต่อเรือ OPV ลาที่สองชื่อ เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ มีระวางขับน้าไม่น้อยกว่า 1,960 ตัน สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ขนาดไม่ต่ากว่า 11.5 ตัน และเรือ lifeboat 1 ลา สามารถออกปฏิบัติงานในทะเลอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 14 วัน
โดยไม่ต้องรับการส่งกาลังบารุงเพิ่มเติม สามารถปฏิบัติการได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 5 (Sea State 5) ความเร็วสูงสุดไม่ต่ากว่า 23 นอต (ที่
Full load) ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 3,500 ไมล์ทะเล (ที่ความเร็วเดินทางไม่ต่ากว่า 15 นอต) โดยมีพิธีปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ลง
น้าเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562
บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด ได้รับสิทธิจาก BAE SYSTEMS ในการนาแบบเรือไปใช้รับงานสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเพื่อการ
พาณิชย์ได้ บริษัทฯ จึงมีโอกาสที่จะรับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเพิ่มเติมอีก หากทางกองทัพเรือหรือบริษัท อู่กรุงเทพ
จากัด มีโครงการที่จะสร้างเรือลาใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการตรวจการณ์ทางทะเลให้กับกองทัพเรือ รวมถึงลูกค้า
ต่างประเทศที่ต้องการสร้างเรือและว่าจ้างให้บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด สร้างเรือตามแบบเรือดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องได้ทา สัญญา
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ข้อตกลงไม่ทาธุรกิจแข่งขันกันกับบริษัทฯ ดังนั้น ในอนาคต หากมีการรับงานบริ หารโครงการลักษณะดังกล่าวอีก บริษัทฯ จะเป็นผู้รับงาน
บริหารโครงการเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น
อีกทั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ในการพั ฒนาระบบบริ ห าร
โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง จานวน 6 ลา ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (“สทป.”)
โครงกำรบริกำรงำนซ่อมบำรุงและศูนย์ซ่อมสำหรับ Linfox & Tesco-Lotus Project
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จากัด (“Linfox”) และบริษัท เอกชัย
ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด (“Tesco-Lotus”) ให้เป็นผู้บริหารโครงการบริการงานซ่อมและศูนย์ซ่อมสาหรับรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง
ของทั้ง 2 บริษัท โดยบริษัทฯ รับผิดชอบงานซ่อมบารุงเพื่อรักษาสมรรถนะการใช้งาน (PM) ของรถ โดยมีรถทั้งหมดมากกว่า 2,000 คัน ใน
พื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Tesco-Lotus ปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมอยู่ใน Distribution Center (DC) จานวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ลาลูก
กา ศูนย์วังน้อย ศูนย์สามโคก ศูนย์บางบัวทอง สุราษฎร์ธานี และศูนย์ขอนแก่น อีกทั้งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการเพิ่มรายได้จากงาน
ซ่อมบริการ จึงได้ทาการเช่าพื้นที่ ที่ดินประมาณ 4 ไร่ ที่ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ปี 2556 เป็นศูนย์ซ่อมหนักสาหรับ
รถบรรทุก ในกรณีประสบอุบัติเหตุต้องซ่อมนาน และรับงานซ่อมบริการจากลูกค้าของบริษัทรายอื่น และลูกค้าทั่วไป ทาให้บริษัทฯ
สามารถเพิ่มศักยภาพในการดูแลลูกค้าที่ศูนย์ซ่อมวังน้อยเพิ่ มขึ้น ซึ่งเป็นทาเลใกล้กรุงเทพฯ ปริมณฑล และเพิ่มโอกาสในการรับงานซ่อม
บริการเพิ่มขึ้นจากงานของ Linfox และ Tesco-Lotus ปัจจุบันมีลูกค้าหลายรายต้องการที่จะทาสัญญางานซ่อมบารุงเพื่อรักษาสมรรถนะ
การใช้งาน (PM) กับบริษัทฯ และอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ
โดยบริ ษัทได้รับสัญญาให้เพิ่มศูนย์บริการซ่อมบารุงกับ Tesco-Lotus ใน DC ที่ทาง Tesco-Lotus เพิ่มขึ้น และมี
จานวนรถเพียงพอสาหรับการเพิ่มศูนย์บริการซ่อมบารุงด้วย

3.2. กลุ่มงำนบริกำร
ศูนย์ซ่อมบริกำรตัวถังรถบรรทุก
ศูนย์ซ่อมบริการตัวถังรถบรรทุก มีทั้งหมด 3 สาขา คือ สาขาขอนแก่น สาขาวังน้อย และสาขาพัทยา เป็นศูนย์ซ่อม
รถบรรทุก และงานซ่อมบริการเพิ่มจากโครงการบริหารซ่อมบารุงรถบรรทุกให้กับ Tesco-Lotus รวมทั้งลูกค้าทั่วไป และซ่อมบริการให้กับ
ลูกค้าที่ซื้อรถกับบริษัทฯ

บริษทั ช ทวี จำกัด(มหำชน)

สำนักงำนใหญ่ และโรงงำน :Email : info@cho.co.th
265 หมูท่ ี่ 4 ถนนกลางเมือง ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงำนกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th

CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
265Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen40000 THAILAND.
Tel. :+66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok
10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973หน้าที่ 32
4385 www.cho.co.th

ศูนย์ซ่อม One Stop Service
บริษัทฯ ลงทุนเปิดศูนย์บริการรถบรรทุกแบบ One Stop Service ในชื่อ "สิบล้อ 24 ชั่วโมง by CHO" โดยบริษัทฯ
ได้ดาเนินการเปิดศูนย์แรกที่จังหวัดชลบุรี และจะเปิดเพิ่มอีก 7 แห่ง ทั่วประเทศ ภายในปี 2566 โดยภายในภายในปี 2564 จะเปิดเพิ่มที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง และเปิดเพิ่มอีก 3 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ อีสานใต้ และภาคใต้ตอนล่าง อาทิ เชียงใหม่ อุดรธานี และหาดใหญ่
เป็นต้น ใช้เงินลงทุนประมาณ 350 ล้านบาท เพื่อให้บริการซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องยนต์ ตัวถัง ระบบไฟฟ้า แบบเต็มระบบ โดยต่อยอด
มาจากศูนย์ซ่อมบริการเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดดาเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งมีผลการดาเนินการเป็นที่น่าพอใจ และผลการ
สารวจความต้องการจากธุรกิจลอจิสติกส์ ในประเทศว่ามีความต้องการในธุรกิจนี้ บริษัทวางแผนเพิ่มบริการจดทะเบียน ต่อภาษี ประกันภัย
พร้อมจาหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ตกแต่ง โดยมีทีมช่างมืออาชีพ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมทั้งระบบการบันทึกข้อมูลประวัติการซ่อมแซมที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการซ่อมของรถแต่ละคันได้ทุกศูนย์บริการ

โครงกำรซื้อรถโดยสำรปรับอำกำศใช้เชื้อเพลิงก๊ำชธรรมชำติ (NGV) ให้กับองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษำรถโดยสำร ระยะเวลำ 10 ปี
กลุ่มร่วมทางาน SCN-CHO ที่ร่วมจัดตั้งโดย บริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด(มหาชน) และ บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน)
ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายและว่าจ้างซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 489 คัน กับ
องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ เมื่ อ วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2560 โดยมี มู ล ค่ า โครงการทั้ ง โครงการรวมทั้ ง สิ้ น 4,261 ล้ า นบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งเป็นมูลค่ารถโดยสาร 1,891 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และงานบริการ 2,370 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้ดาเนินการส่งมอบครบตามสัญญาฯ จานวน 489 คัน และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้รับเงินค่ารถครบ
ตามสัญญาฯ ตามกาหนดเรียบร้อยแล้ว และยังคงเหลือเฉพาะงานซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร ระยะเวลา 10 ปี
ภาพตัวอย่างรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)
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2.5. ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
ภำวะอุตสำหกรรม
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ที่มียอดจาหน่ายสูงสุดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground
Support Equipment (GSE) สาหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลาเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) รองลงมา
คือกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ประเภทรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
ดังนั้นในการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 อุตสาหกรรม คือ ธุรกิจการบิน และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ธุรกิจกำรบิน
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ชี้แจงว่าในปี 2564 ความต้องการขนส่งสินค้าทางอากาศมีอัตราเพิ่มขึ้น
6.9% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 และปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.7% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยกาลังการขนส่ง
(Available Cargo Tonne-Kilometers หรือ ACTKs) ในปี 2564 มีจานวนต่ากว่าปี 2562 อยู่ 10.9% ส่งผลให้ผลตอบแทน (yield) และ
รายได้ของผู้ขนส่งปรับตัวสูงขึ้น ทาให้สายการบินยังพอจะมีรายได้หลังจากการที่เที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารระยะไกลได้รับผลกระทบของโค
วิด-19 ซึ่งในเดือนธันวาคม 2564 มีเรตค่าขนส่งที่สูงกว่าในปี 2562 เกือบ 150% ทั้งนี้ ปัจจัยและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนการ
เติบโตของการขนส่งสินค้าทางอากาศใรปี 2565 มีดังนี้
- การค้าสินค้าทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับปี 2562 และการผลิตภาคอุตสาหกรรมโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 4% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562
- อัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อการขายยังอยู่ในระดับต่า ส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพราะเหล่าผู้ประกอบการจะหัน
มาใช้การขนส่งทางอากาศเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนของการขนส่งสินค้าทางอากาศ เทียบกับการขนส่งสินค้าทางเรือ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี
- การเร่งตัวของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก (Advanced Economies) ทาให้เกิดความ
ต้องการชุด PPE เป็นจานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ถูกขนส่งทางอากาศ
(ที่มำ : สมำคมขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ IATA)

2. ธุรกิจโลจิสติกส์
จากข้อมูลสถิติการขนส่งประจาปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าจานวนรถบรรทุกจดทะเบียน (สะสม) ทั่วประเทศ
มีจานวนรวมทั้งสิ้น 1,201,832 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 5.55 และจานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย
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รถบรรทุก (สะสม) ทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวนทั้งสิ้น 435,477 ฉบับ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ
13.32
ตารางข้อมูลเปรียบเทียบจานวนรถบรรทุกจดทะเบียน (สะสม) ทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
จำนวนรถ (คัน)
ร้อยละกำรเปลี่ยนแปลง
ประเภทรถ
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 2564/2563 [ เพิ่ม (ลด)]
รวมรถบรรทุก
1,201,832
1,173,801
5.55
แยกเป็น - ไม่ประจำทำง
381,427
361,357
0.98
- ส่วนบุคคล
820,405
812,444
2.39
( ที่มำ : กลุ่มสถิติกำรขนส่ง กรมกำรขนส่งทำงบก https://web.dlt.go.th/statistics/ )
ตารางข้อมูลสถิติจานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งและจานวนผูป้ ระกอบการขนส่ง ทั่วประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ประเภทรถ

จำนวนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง (ฉบับ)

2564
2563
รวมรถบรรทุก
384,717
384,273
แยกเป็น - ไม่ประจำทำง
35,425
32,985
- ส่วนบุคคล
349,292
351,288
(ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/# )

จำนวนผู้ประกอบกำรขนส่ง (รำย)
2564
384,717
35,425
349,292

2563
384,273
32,985
351,288

กำรแข่งขัน
กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ถือว่าไม่มีคู่แข่งทางธุรกิจมากนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นการออกแบบเฉพาะโดยบริษัทเอง ซึ่งมีการจดอนุสิทธิบัตร และอยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการติดตั้งระบบวิศวกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างจากสินค้าที่มีการ
จาหน่ายโดยทั่วไป จึงทาให้มีการแข่งขันทางธุรกิจจานวนไม่มากนัก โดยจะมีคู่ แข่งที่ผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงที่มี
ลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันอยู่บ้าง ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการต่อตัวถังและดัดแปลงรถบรรทุกภายในประเทศ แต่สาหรับกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ อาทิ รถลาเลียงอาหารสาหรับเครื่องบิน รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน รถดับเพลิงและรถกู้ภัย จะมี
คู่แข่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างประเทศ โดยสามารถสรุปคู่แข่งขันในประเทศและต่างประเทศโดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
คู่แข่งขันทำงธุรกิจ

ประเทศ

ประเภทผลิตภัณฑ์

คู่แข่งขันในประเทศ
1.บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จากัด
2.บริษัท ไฮโดรควิพ จากัด

ไทย
ไทย

3.บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จากัด
4.บมจ. สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง

ไทย
ไทย

รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
และหน่วยงานราชการ ต่างๆ
รถบรรทุก รถกึ่งพ่วงสาหรับหน่วยงานราชการ
รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
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คู่แข่งขันทำงธุรกิจ
5.กลุ่มบริษัท NEXT และบริษัทในเครือ
6.กลุ่มบริษัทรถไฟฟ้าไทยและบริษัทในเครือ
7.บริษัท ผลิตรถทางการแพทย์
คู่แข่งขันต่ำงประเทศ
1. Aero Mobiles Pte Ltd.

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
สิงคโปร์

2. Mallaghan Engineering Ltd.

ไอร์แลนด์

3. DOLL Fahrzeugbau GmbH

เยอรมนี

ประเภทผลิตภัณฑ์
ยานยนต์ไฟฟ้า
ยานยนต์ไฟฟ้า
อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ การแพทย์
รถลาเลียงอาหารสาหรับเครื่องบิน /
รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน
รถลาเลียงอาหารสาหรับเครื่องบิน /
รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน
รถลาเลียงอาหารสาหรับเครื่องบิน
รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน

2.6. โครงกำรในอนำคตของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตเพื่อรองรับแผนขยายรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนี้
1. โครงกำรขยำยศูนย์ซ่อม สิบล้อ 24 ชั่วโมง by CHO ทั่วประเทศ
บริษัทฯ ลงทุนเปิดศูนย์บริการรถบรรทุกแบบ One Stop Service ในชื่อ "สิบล้อ 24 ชั่วโมง by CHO" โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินการ
เปิดศูนย์แรกที่จังหวัด ชลบุรี และจะเปิดเพิ่มอีก 7 แห่ง ทั่วประเทศภายในปี 2566 โดยจะเปิดเพิ่มที่จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ อีสานใต้
และภาคใต้ตอนล่าง อาทิ เชียงใหม่ อุดรธานี และหาดใหญ่ เป็นต้น ทั้งหมดใช้เงินลงทุนประมาณ 350 ล้านบาท เพื่อให้บริการซ่อมแซม
บารุงรักษา เครื่องยนต์ ตัวถัง ระบบไฟฟ้า แบบเต็มระบบ โดยต่อยอดมาจากศูนย์ซ่อมบริการเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดดาเนินการตั้งแต่ปี
2554 เป็นต้นมา

2. โครงกำรพัฒนำเมืองขอนแก่น
บริษัทฯ ดาเนินการยื่นเสนอราคาโครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น จานวน 2 โครงการ
2.1. โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น โดย บริษัท ขอนแก่น ทรานซิทซิทเต็ม จากัด เป็นเจ้าของโครงการ (วิสาหกิจของ 5 เทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น) ในส่วนงานจ้างเหมา ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาและโครงสร้างพร้อมทั้งการผลิต และติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารราง
เบาประเภท TRAM และการพัฒนาเมือง โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะ 1) ระยะเวลาสัญญา 3 ปี หรือตามแผนงาน โดย
กิจการร่วมค้า ซีเคเคเอ็ม (Joint Venture Agreement CKKM)
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ภำพกำรลงนำมในข้อตกลงกิจกำรร่วมค้ำ และภำพจำลองโครงกำรพัฒนำเมืองขอนแก่น

ภำพรถต้นแบบ TRAM ที่พัฒนำขึ้นในโครงกำรพัฒนำเมืองขอนแก่น
2.2. โครงการงานจ้ า งเหมาปฏิ บั ติ ก ารเดิ น ทางรถ โครงการการบ ารุ งรั ก ษา และการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ส ถานี แ ละส่ ว นเกี่ ย วเนื่ อ ง
(Operation, Maintenance, Service) ระบบขนส่ งผู้ โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) ประเภท TRAM และการพั ฒ นาเมือ ง
(Transit Oriented Development) โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ระยะเวลาสัญญา 30 ปี "เป็นการบริหารโครงการ
โดยไม่ได้สิทธิในทรัพย์สิน และแบ่งรายได้ กับเจ้าของโครงการ” โดยนิติบุคคลร่วมทางาน KLRTT (KLRTT Consortium)
3. โครงกำรบริหำรระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Bus)
CHO มีแผนลงทุนในการบริหารระบบขนส่งอัจฉริยะผ่านการลงทุนในบริษัท อมรรัตน์โกสินทร์ จากัด (ARK) โดยมีแผนถือหุ้นใน
สัดส่วนประมาณ 51% หรือมากกว่า 50% มูลค่าที่ CHO ลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท โดย ARK มีแผนบริหารรถเมล์ขนส่งมวลชนผ่าน
กลุ่มบริษัทเอกชนรถร่วมบริการ ขสมก. (องค์การขนส่งมวลชน) ในการปรับปรุงรถเดิมเป็นรถที่มีระบบอัจฉริยะ (Smart Bus) และมีแผน
เปลี่ยนรถใหม่ทั้งหมดภายในปีที่ 2-4 รวม 3 ปี ในการลงทุนครั้งนี้จะมีผู้ถือหุ้นหลัก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย CHO กลุ่มบริษัทเอกชนรถร่วม
บริการ ขสมก. และนักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนที่มีประสบการณ์ เสริมสร้างศักยภาพของ ARK
ในการลงทุนครั้งนี้คาดว่า ARK จะสามารถรับรู้รายได้ทันที เนื่องจากเป็นการลงทุนในกิจการที่ดาเนินการอยู่แล้ว และคาดว่า
CHO จะมีรายได้โดยตรงจากการพัฒนาระบบอุปกรณ์อัจฉริยะ และการซ่อมบารุงในโครงการ
4. รถ London Taxi พัฒนำเป็นระบบไฟฟ้ำ (EV)
บริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยกับบริษัท เอเชีย แค็บ จากัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เพื่อพัฒนา
รถ ASIA CAB ไฟฟ้าต้นแบบ โดย “เอเชีย แค็บ” เป็นเจ้าของและผู้ผลิตรถลอนดอนแท็กซี่ ในนาม CABB Taxi สัญชาติไทย ที่มีวิสัยทัศน์
มุ่งมั่น ที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
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2564 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Advanced Electric Machines Ltd. (AEM) บริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า
แบบยั่งยืนชนิดไม่มีแม่เหล็กและแร่หายาก (Rare Earth) จากประเทศอังกฤษ เพื่อพัฒนาระบบขับเคลื่อนที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero
emissions) เพื่อเปลี่ยนจากระบบเครื่องยนต์สันดาปเป็นระบบไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน (PEV) พร้อมให้บริการในไทยในปี 2565 และบริษัทฯ จะ
เป็นผู้ศึกษาตลาดเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศภายในปี 2566 โดยเริ่มจากประเทศที่ใช้รถพวงมาลัยขวา

ภายตัวอย่าง CABB Taxi

ภาพการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Advanced Electric Machines Ltd. (AEM)

5. โครงกำรพัฒนำรถบัส NGV ให้เป็นระบบไฟฟ้ำ (EV)
บริษัทฯ มีแผนพัฒนารถบัสโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลงก๊าซธรรมชาติ (Bus NGV) ระบบเครื่องยนต์สันดาปให้เป็นระบบไฟฟ้า
แบบปลั๊กอิน (PEV) ระบบไฟฟ้า โดยอยู่ในช่วงทดสอบรถต้นแบบ
6. โครงกำรต่อเรือตรวจกำรณ์ไกลฝั่ง จำนวน 6 ลำ ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์
บริษัทฯ ได้ลงนามร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาระบบบริหารโครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง จานวน 6 ลา ของกองทัพเรือ
ฟิลิปปินส์ กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (“สทป.”) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ และอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องต่างๆ ต่อเศรษฐกิจและความมั่ นคงของชาติ และเป็นอุตสาหกรรมพื้นที่ในการพัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้าน
วิศวกรรมขั้นสูง ร่วมมือกันพัฒนาระบบการบริหารโครงการต่อเรือ หากประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ให้เป็นผู้ดาเนิน
โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Offshore patrol vessel : OPV) จานวน 6 ลา
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7. โครงกำรควำมร่วมมือวิจัยและพัฒนำสินค้ำในอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ
บริษัทฯ ร่วมวิจัย พัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อร่วมวิจัย
พัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านยุทธภัณฑ์ประเภทอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ที่เกี่ยวเนื่องต่อเศรษฐกิจ
และความมั่นคงของชาติ
โครงกำรในอนำคตของบริษัทย่อย
1) โครงการสร้างโรงงานผลิตใกล้กับพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง และสามารถให้ลูกค้าเข้าตรวจสอบสินค้าได้สะดวก
เนื่ อ งจากลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นกรุ งเทพฯและพื้ น ที่ ป ริ ม ณฑล บริ ษั ท ฯ จึ งมี น โยบายแสวงหาและศึ ก ษาข้ อ มู ล ในการสร้ า ง
โรงงานผลิตเพิ่มในพื้นที่อื่น ซึ่งผลจากการศึกษาและเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว จึงมีนโยบายในการหา
พื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพื่อพิจารณาต่อไป
2) โครงการสร้างโรงผลิตฉนวนโพลียูรีเทนโฟม (PU Foam) ตามแผนการพัฒนาและปรับโครงสร้างต้นทุน บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค
จ ากั ด (TMT) ซึ่ งเป็ น บริ ษั ท ย่ อ ย มี แ ผนการลงทุ น ในโรงงานผลิ ต โฟม โดยตั้ งงบประมาณในการลงทุ น 20 ล้ า นบาท จาก
งบประมาณเดิม 30 ล้านบาท เนื่องจากโฟมมีสัดส่วนในต้นทุนค่อนข้างสูง และถ้า TMT ลงทุนผลิตโฟมได้เองจะทาให้ต้นทุน
ลดลง ควบคุมเวลาและแผนการใช้โฟมในการผลิตได้ดียิ่งขึ้ น อีกทั้งสามารถพัฒนาโฟมให้มีคุณภาพหลากหลายเหมาะกั บ
ผลิตภัณฑ์ของ TMT และลดต้นทุนได้มากขึ้นจากการวางแผนการผลิตแบบ Just In Time ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดาเนินการก่อสร้าง
และผลิตโฟมได้ในไตรมาส 3/2565 เป็นต้นไป
3) โครงการระดมทุนรูปแบบ SPAC (Special Purpose Acquisition Company) ผ่านบริษัท Koo Dom Investment Limited
Liability Company (Koo Dom) ซึ่ง Koo Dom เป็นบริษัทย่อยของ CHO จดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดาเนินธุรกิจ
เพื่ อ สนั บ สนุ น ด้ า นเงิ น ลงทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การต่ า งๆ (Sponsor) ให้ แ ก่ Arogo Capital Acquisition Corp. ตาม
กฎเกณฑ์การระดมทุนในรูปแบบ SPAC ซึ่งระดมทุนได้จานวน 1,350,000 หน่วย รวมขายได้ 10,350,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า
103.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3.6 พันล้านบาท) โดยจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Market และได้เริ่มซื้อขายใน
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามเวลาประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้สัญลักษณ์ “AOGOU” แต่ละหน่วยประกอบด้วยหุ้น
สามัญคลาส A หนึ่งหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไถ่ถอน (Warrant) ได้หนึ่งใบซึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญประเภท A
หนึ่งหุ้นในราคา 11.50 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เมื่อหลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยหน่วยเริ่มซื้อขายจะแยกกันเป็น หุ้นสามัญประเภท A
และใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ (Warrant) จะถู ก จดทะเบี ย นในตลาด NASDAQ ภายใต้ สั ญ ลั ก ษณ์ “AOGO” และ “AOGOW”
ตามลาดับอย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทยังไม่ได้เลือกเป้าหมายว่าจะลงทุนกับบริษัทใด แต่มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจประเภท
เทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้า (EV) Smart Mobility หรือการขนส่งที่ยั่งยืนและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทีมผู้บริหารมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางใน ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจการ
ด าเนิ น งานด้ า นการขนส่ ง และอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เมื่ อ วั น ที่ 22 เมษายน 2565 ตามเวลาในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
คณะกรรมการของ Arogo Capital Acquisition Crop. (“AROGO” หรือ “บริษัทร่วม”) มีมติให้เสนอให้ควบรวมกิจการกับ
บริ ษั ท EON Reality Inc. ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นและด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ Metaverse ด้ า นการศึ ก ษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 1 ล้านบัญชี โดยมีมูลค่าหลังการเสนอควบรวมกิจการประมาณ 655 ล้านเหรียญสหรัฐ
(ประมาณ 22.4 พันล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการ (Due diligence) เพื่อยื่นคาขอต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange) หากได้รับอนุมัติจะเสนอ
ขออนุมัติควบรวมกิจการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น AROGO โดยคาดว่าจะควบรวมเสร็จสมบูรณ์ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565
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โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง
https://www.nasdaq.com/press-release/arogo-capital-acquisition-corp.-enters-into-business-combinationagreement-with-eon

ภำพแสดงกำรเปิดตัวซื้อขำย IPO ของ AROGOU ในตลำดหลักทรัพย์ NASDAQ

3. ผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำร
3.1 ผู้ถือหุ้น (ข้ อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
ลาดับ
ชื่อบุคคล/นิติบคุ คล
1
2
3
4
5
6
7
8

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
นายมารัตน์ แซ่ลิ้ม
นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายชุติไชย นภาศัพท์
น.ส.อัศนา ทวีแสงสกุลไทย
นายพุฒิพัฒน์ เวศย์วรุตม์
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก
9 นายกิติเมศวร์ เวศย์วรุตม์
10 นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 10 ลาดับแรก
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
จานวนหุ้นทั้งสิ้น
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จานวน (หุ้น)

ร้อยละจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด
(2,196,428,213 หุ้น)

474,730,132
92,781,374
68,640,000
55,056,325
41,112,600
39,505,460
37,485,275

21.61%
4.22%
3.13%
2.51%
1.87%
1.80%
1.71%

29,536,528

1.34%

27,020,000
22,336,000
888,203,694
1,308,224,519
2196428213

1.23%
1.02%
40.44%
59.56%
100.00%
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3.2 คณะกรรมการบริษัท
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์
2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
3.
4.
5.
6.
7.

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ
นายอาษา ประทีปเสน
นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กลุ
นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย

3.3 คณะกรรมการบริหาร
รายชื่ อคณะกรรมการบริหาร
1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย
4. นายณรงค์ องอาจมณีรัตน์
5. นางพานทอง โนวะ
6. นายประสบสุข บุญขวัญ
7. Mr. Sven Markus Gaber
8. นายนพรัตน์ แสงสว่าง
9. นายอภิชัย ชุมศรี
10. นายนิรุติ สุมงคล
11. นายศักรินทร์ อุ่นนิ่ม
12. นายฉัตรชัย กันตวิรุฒ
13. นายผาด พิมรินทร์
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ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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4. ประวัติกำรเพิ่มทุนและประวัติกำรจ่ำยปันผลย้อนหลัง 3 ปี
4.1 ประวัตกิ ารเพิม่ ทุนย้ อนหลัง 3 ปี
วันที่

ประเภท

5/4/2564
18/6/2564
ถึง 29/11/2564
14/12/2564
28/12/2564
ถึง 5/4/2565
3/5/2565
5/5/2565

เพิ่มทุนจดทะเบียน
เพิ่มทุนชำระแล้วรองรับกำร
ใช้สิทธิหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
เพิ่มทุนชำระแล้วรองรับกำร
ใช้สิทธิหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
ลดทุนจดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียน

หุน้ จดทะเบียนที่
เปลี่ยนแปลง

หุน้ เรี ยกชำระที่
เปลี่ยนแปลง

ภำยหลังกำรเพิ่มทุน (บำท)
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระ
แล้ว

432,675,407
-

426,300,793

438,645,156
-

437,051,502.50

997,708,628
-

462,467,217

688,072,313
-

552,668,306.75

-20,800,275
532,154,498

-

682,872,244.25
815,910,868.75

-

หมำยเหตุ : มูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้ หุ ้นละ 0.25 บำท

4.2 ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลัง 3 ปี
- ไม่มี –
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจำกหักเงินสำรองต่ำง
ๆ ทุกประเภท ตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริ ษทั และตำมกฎหมำย หำกไม่มีเหตุจำเป็ นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปั นผลนั้นไม่
มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริ ษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
ทั้ง นี้ กำรจ่ ำ ยเงิ นปั น ผลดังกล่ ำ วอำจมี ก ำรเปลี่ ยนแปลงได้ โดยจะขึ้ นอยู่กับแผนกำรลงทุ น ควำมจ ำเป็ น และควำม
เหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคต โดยอยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขที่กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ อำทิ ใช้
เป็ นเงินลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจของบริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทุนสำรองสำหรับกำรชำระคืนเงินกู้ หรื อกรณี มีกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะตลำด
ซึ่ งอำจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ ในอนำคต โดยให้อำนำจคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำ ทั้งนี้ มติของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ที่อนุมตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั น
ผลระหว่ำงกำลซึ่ คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจอนุ มตั ิให้จ่ำยเงิ นปั นผลระหว่ำงกำลได้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลทำงกำรเงิน
1. สรุปรำยกำรสำคัญในงบกำรเงิน
1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริ ษทั ช ทวี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และวันที่ 31 ธันวำคม 2564 , 2563, 2562
สอบทำนแล้ว
ณ 31 มี.ค. 65
%

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
20.13
.61
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อืน่
234.85 7.16
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
351.98 10.73
เงินให้ ก้ ูยืมแก่กิจการบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง
.00
.00
สินค้ าคงเหลือ
700.41 21.35
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
181.19 5.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดั ประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย .00
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
1,488.55 45.37

ตรวจสอบแล้ว

ณ 31 ธ.ค. 64

%

ตรวจสอบแล้ว

ณ 31 ธ.ค. 63

%

หน่ว ย : ล้า นบาท

ตรวจสอบแล้ว

ณ 31 ธ.ค. 62

%

10.07
187.43
298.24
.00
715.04
204.61
.00
1,415.38

.31
5.82
9.26
.00
22.19
6.35
.00
43.93

16.13
226.38
307.54
.00
743.39
173.95
.00
1,467.40

.51
7.21
9.80
.00
23.69
5.54
.00
46.76

.11
.48
5.69
.00
1.97

3.54
15.74
188.03
77.63

.11
.49
5.84
.00
2.41

37.54
25.00
2.34
.00
157.99

1.20
.80
.07
.00
5.03

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
เงินมัดจา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

.99
32.61
101.19 3.08
742.88 22.64
16.14
.49
.00
.00
243.53 7.42
385.35 11.75
1,792.17 54.63

32.61
101.19
751.48
16.50
.00
237.10
382.51
1,806.32

1.01

32.61
89.04
1,029.94
18.77
.00
240.03
37.66
1,670.93

1.04
2.84
32.82
.60
.00
7.65
1.20
53.24

.00
1,108.73
20.81
10.97
236.52
52.28
1,519.63

.00
34.10
.64
.34
7.27
1.61
46.73

รวมสินทรั พย์

3,280.73 100.00

3,221.70 100.00 3,138.32

100.00

3,251.79

100.00

12.93
471.58
387.49
111.07
652.25
96.85
1,732.16

.40
14.50
11.92
3.42
20.06
2.98
.00
53.27

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค ้าประกัน
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ที่ไม่อยู่ในความต้ องการของตลาด
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
ลูกหนี ้การค้ าไม่หมุนเวียน

3.54
15.74
186.59
64.60

3.14
23.33
.51
.00
7.36
11.87
56.07

62.86
25.00
2.46
.00

1.93
.77
.08
.00
.00
.00

บริ ษทั ช ทวี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และวันที่ 31 ธันวำคม 2564 , 2563, 2562

บริษทั ช ทวี จำกัด(มหำชน)

สอบทำนแล้ว
ณ
31
มี.ค. 65
%
40000
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้รังนิ สิตหมุ
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าวดีส
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ระยะสั0-2973-4385
นจากสถาบั
้
นการเงิน

เจ้ าหนี ้การค้ า และเจ้ าหนี ้อืน่
หนี ้สินที่เกิดจากสัญญา

ส่ว นของเงินกู้ระยะยาวจากบุคคลอื่นที่ถงึ กาหนดในหนึ่งปี

522.39 15.92
263.42 8.03
.00
.00
5.63
.17

CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
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266.13
.00
6.57

8.26
.00
.20

211.09
.54
33.10

6.73
.02
1.05

199.38
2.00
24.90

17.59 หน้าที่ 43
6.13
.06
.77

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

385.35 11.75
1,792.17 54.63

382.51
1,806.32

37.66
1,670.93

1.20
53.24

52.28
1,519.63

1.61
46.73

รวมสินทรั พย์

3,280.73 100.00

3,221.70 100.00 3,138.32

100.00

3,251.79

100.00

11.87
56.07

บริ ษทั ช ทวี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และวันที่ 31 ธันวำคม 2564 , 2563, 2562
สอบทำนแล้ว
%

ณ 31 มี.ค. 65

หนีส้ นิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน

ตรวจสอบแล้ว
%

ตรวจสอบแล้ว
%

ณ 31 ธ.ค. 64

ณ 31 ธ.ค. 63

ตรวจสอบแล้ว
%

ณ 31 ธ.ค. 62

522.39 15.92
263.42 8.03
.00
.00
ส่ว นของเงินกู้ระยะยาวจากบุคคลอื่นที่ถงึ กาหนดในหนึ่งปี
5.63
.17
เงินกู้ยืมระยะสัน้
99.38 3.03
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกาหนดในหนึ่งปี
14.44
.44
หุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
662.69 20.20
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
.38
.01
ประมาณการหนี ้สินหมุนเวียน สารองผลประโยชน์พนักงาน
.03
.00

536.13
266.13
.00
6.57
168.00
14.46
689.64
.38
.41

16.64
8.26
.00
.20
5.21
.45
21.41
.01
.01

592.68
211.09
.54
33.10
10.83
4.55
931.75
.38
14.84

18.89
6.73
.02
1.05
.34
.14
29.69
.01
.47

571.92
199.38
2.00
24.90
298.15
11.43
299.04
2.21

17.59
6.13
.06
.77
9.17
.35
9.20
.07

.00
1.14

35.92

1.11

20.33

.65

8.33

.26

1,605.70 48.94

1,717.64

53.31

1,820.08

58.00

1,417.35

43.59

216.87 6.61
91.01 2.77
210.00 6.40
.00
.00
.00
.00
26.37
.80
19.42
.59
7.00
.21
570.66 17.39
2,176.36 66.34

217.80
94.60
210.00
39.49
9.65
25.90
18.53
7.00
622.97
2,340.60

6.76
2.94
6.52

222.00
43.14
70.61

7.07
1.37
2.25

.00
1.30
841.34

.00
.04
25.87

.80
.58

30.51
14.71

.97
.47

.00
33.62

.00
1.03

19.34
72.65

380.96
2,201.04

12.14
70.13

876.26
2,293.61

26.95
70.53

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร,เงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

เจ้ าหนี ้การค้ า และเจ้ าหนี ้อืน่
หนี ้สินที่เกิดจากสัญญา

หนี ้สินหมุนเวียนอืน่

37.35

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอืน่
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หุ้นกู้
หุ้นกู้แปลงสภาพ
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็นเกณฑ์
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้น
ส่วนลดจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กาไรสะสม :
จัดสรรแล้ ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น

บริษทั ช ทวี จำกัด(มหำชน)

688.07
549.11
1,121.69
29.01
.00
(5.63)
.00
.00
9.65
(745.57)
146.11
1,104.36
.0001
1,104.37
3,280.73
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16.74
34.19
.88
(.17)
.29
(22.73)
4.45
33.66
.00
33.66
100.00

688.07
589.00
448.88 13.93
330.48
841.31 26.11
532.83
.90
29.01
29.01
.00
.00
(5.63) (.17)
(5.63)
.00
.00
.00
.00
9.65
.30
9.65
(588.22) (18.26) (112.91)
146.11
4.54
153.85
27.35 937.28
881.10
.00
.00
.00
881.10 27.35 937.28
3,221.70 100.00 3,138.32

10.53
16.98
.92
(.18)
.31
(3.60)
4.90
29.87
.00
29.87
100.00

589.00
327.22
524.90
29.01
.00
(5.63)
.00
9.65
73.03
.00
958.18
.00

958.18
3,251.79

10.06
16.14
.89
.00
(.17)
.00
.30
2.25
.00
29.47
.00
29.47
100.00
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1.2 งบกาไรขาดทุน
บริ ษทั ช ทวี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สำหรั บงวดไตรมำส1 ปี 2565 และงวดปี 2564 , 2563 และ ปี 2562
หน่ วย:ล้ ำนบำท

สอบทำนแล้ว
Q1 ปี 2565
รำยได้
รายได้ ตามสัญญา
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
รายได้ อนื่
รวมรำยได้
ต้ นทุนงานตามสัญญา
ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริ การ
รวมต้ นทุน
กำไรขัน้ ต้ น

%

137.12 64.04
59.61 27.84
17.38
8.12
214.11 100.00
(162.57) 67.41
(78.59) 32.59
(241.16) 100.00
(44.43)

(20.75)

กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำย
(27.05)
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
(4.13)
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
(23.62)
ต้ นทุนทางการเงิน - ดอกเบี ้ยจ่าย
(100.64)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
(1.43)
กำไรก่อนภำษีเงินได้
(156.88)
ภาษีเงินได้
(0.47)
กำไร (ขำดทุน) สำหรั บงวด
(157.35)
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
• ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (0.0002)
รวมรายการที่ดาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในกาไร
(0.0002)
หรื อขาดทุนในภาหลัง
• ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้ วัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
• ผลกาไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
• การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
• ภาษีเงินได้ ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรั บงวด - สุทธิจำกภำษี
(0.002)
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน่ สาหรับปี-สุทธิจากภาษี
(0.002)
(157.35)
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บงวด
กำรแบ่งปั นกำไร(ขำดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริ ษัทใหญ่
(157.35)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้ เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
(157.35)
กำรแบ่งปั นกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็นของบริ ษัทใหญ่
(157.35)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้ เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
(157.35)
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ น้ ฐาน (บาท)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท)
(0.0781)

(12.63)
(1.93)
(11.03)
(47.00)
(0.67)
(73.27)
(0.22)
(73.49)

บริษทั ช ทวี จำกัด(มหำชน)
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ตรวจสอบแล้ว
ปี 2564

ตรวจสอบแล้ว

%

ปี 2563

ตรวจสอบแล้ว

%

ปี 2562

%

140.11
261.76
38.80
440.67
(203.30)
(270.11)
(473.41)

31.79
59.40
8.80
100.00
(46.13)
(61.30)
100.00

350.41
277.06
20.49
647.96
(307.94)
(246.67)
(554.61)

54.08
42.76
3.16
100.00
(47.52)
(38.07)
100.00

1,185.39
339.20
84.62
1,609.21
(932.90)
(262.84)
(1,195.73)

73.66
21.08
5.26
100.00
(57.97)
(16.33)
100.00

(71.54)

(16.23)

72.86

11.25

328.86

20.44

(7.43)
(32.74)
(16.88)
(3.83)
(219.25) (49.75)
(209.09) (47.45)
(0.10)
(0.02)
(478.07) (108.49)
(2.75)
(0.62)
(475.32) (107.86)

93.35
(19.84)
(167.84)
(144.61)
(0.12)
(239.05)
0.31
(238.74)

14.41
(3.06)
(25.90)
(22.32)
(0.02)
(36.89)
0.05
(36.85)

413.47
(32.39)
(160.53)
(145.65)
(0.09)
74.81
(8.95)
65.86

25.69
(2.01)
(9.98)
(9.05)
(0.01)
4.65
(0.56)
4.09

-

246.06

37.97

-

-

16.47

2.54

4.48

0.28

1.85
0.42
(1.68)
(7.41)
(7.74)
(483.06) (109.62)

(52.51)
210.03

(8.10)
32.41

(0.90)
3.58

(0.06)
0.22

(28.72)

(4.43)

69.44

4.32

(475.32)
(475.32)

(107.86)
(107.86)

(238.74)
(0.00)
(238.74)

(36.84)
(0.00)
(36.85)

65.86
(0.00)
65.86

4.09
(0.00)
4.09

(483.06)
(483.06)

(109.62)
(109.62)

(28.72)
(0.00)
(28.72)

(4.43)
(0.00)
(4.43)

69.44
(0.00)
69.44

4.32
(0.00)
4.32

(0.34)
(0.34)
(9.26)
-

(0.00)
(73.49)
(73.49)
(73.49)
(73.49)
(73.49)

(0.3271)

(0.1806)

-

0.0503
0.0503
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1.3 งบกระแสดงเงินสด
บริษทั ช ทวี จำกั ด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำหรับไตรมำส 1 สิ น้ สุ ด 31 มีนำคม 2565 และปี สิ น้ สุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564,2563, 2562
Q1 ปี 2565
กระแสเงินสดจำกกิ จกรรมดำเนินงำน :
กำไรสำหรับงวด
ปรับรำยกำรที่กระทบกำไรเป็ นเงินสดรับ (จ่ ำย)
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ดอกเบีย้ รับ
ต้ นทุนทางการเงิน
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ ังไม่เกิดขึ ้นจริงและอื่นๆ

ปี 2564

ปี 2563

หน่วย:ล้ านบาท
ปี 2562

(157.35)

(475.32)

(238.74)

65.86

0.47
17.25
(2.13)
100.64
2.55
10.32
(3.26)
0.89
1.43
(29.18)

(2.75)
64.83
(12.50)
209.09
11.93
0.51
11.87
14.34
(12.15)
4.12
7.00
0.10
(178.93)

(0.31)
69.79
(13.51)
144.61
(3.90)
(2.40)
19.53
0.05

8.95
57.75
(17.26)
145.65
(5.97)

27.79

11.19

0.12
3.03

0.09
208.86

99.48
3.91
14.01
(30.66)
9.89
53.21
(0.54)
15.59
(14.73)
(28.77)
(8.24)

100.55
28.03
(91.19)
(77.11)
5.14
19.39
(1.46)
9.41
(15.39)
(19.62)
0.56

265.02
180.32
50.24
24.96
(31.56)

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินทีเ่ กิดจากสัญญา
ประมาณการหนี ้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายหนี ้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ ไป)ในการดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้

(38.90)
(61.80)
17.89
23.42
(0.01)
(11.41)
1.44
(0.38)
(98.93)
(2.83)

เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิ จกรรมดำเนินงำน

(101.76)

(37.02)

(19.06)

456.12

(4.96)
1.11
(3.85)

34.00
(186.22)
(68.24)
29.23
(191.23)

25.32
111.07
254.80

(21.46)
(111.07)
122.27

(41.11)
0.79
350.87

(25.00)
(70.32)
0.22
(105.37)

กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าทีร่ ับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการปรับมุลค่าสินค้ า
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าใช้ จ่ายหนี ้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำรเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดำเนินงำน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์ทเี่ กิดจากสัญญา
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจา

กระแสเงินสดจำกกิ จกรรมลงทุน :
เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ิดภาระค ้าประกัน
เงินให้ ก้ ูยืมระยะสันแก่
้ กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื อ้ ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื อ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ดอกเบีย้ รับ
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)จำกกิ จกรรมลงทุน
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บริษทั ช ทวี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำหรับไตรมำส 1 สิ น้ สุด 31 มีนำคม 2565 และปี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564,2563, 2562
Q1 ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการลงทุนในตราสารหนี ้ทีถ่ ือจนครบกาหนด
เงินสดจ่ายซื อ้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินกู้ยืมระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้น (ลดลง)
ดอกเบีย้ จ่ายเงินกู้ยืม
จ่ายชาระคืนหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ชาระคืนหนี ้สินระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
จ่ายชาระคืนหุ้นกู้
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
เงินสดสุทธิได้ มำจำก(ใช้ไปใน)จำกกิจกรรมจัดหำเงิน

(13.74)
(68.62)
(59.43)
(6.01)
(1.88)
265.35
115.67

(56.55)
157.17
(154.29)
(13.71)
2.50
(33.23)
101.70
(207.27)
425.75
0.00
222.08

20.77
(74.28)
(144.61)
(6.88)
14.40
161.00
(299.01)

(505.88)
(488.99)
(150.83)
(11.84)
816.00
-

(328.61)

(341.54)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนที่มตี ่ อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้ นงวด

10.06
(0.002)
10.06

(6.16)
0.10
(6.06)

3.20

9.22

3.20

3.71

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรำยกำรเที่ยบเท่ำเงินสด ณ สิ น้ งวด

10.07
20.13

16.13
10.07

12.93
16.13

12.93
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2. คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน
ผลการดาเนินงานของบริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” และบริษัทย่อย สาหรับงบการเงินไตรมาสล่าสุด คือไตรมาส
ที่ 1 ปี 2565 งวดเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
สรุปผลกำรดำเนินงำน :
สำหรับงวดไตรมำส งวดไตรมาส 1 ปี 2565 มีผลขาดทุนสาหรับงวด 157.35 ล้านบาท เกิดจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 126.91
1/2565 บริษัทและ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 111.08% เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากต้นทุนคงที่และการตั้ง
บริษัทย่อยมีผล
สารองการด้อยค่างานระหว่างผลิต (Parts) ส่วนรายได้ตามสัญญาเพิ่มขึ้น 90.17 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ขำดทุนสำหรับงวด 192.06 % เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้มีรายได้จากการขายและบริการจานวน 59.60
157.35 ล้ำนบำท
ล้านบาท ลดลง 7.90 ล้านบาท หรือลดลง 11.70 % จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากความไม่
ขำดทุนเพิ่มขึ้นจำก แน่ น อนของรายได้ จ ากการชะลอคาสั่งซื้อ ของลูก ค้า ในประเทศและลูก ค้า ในกลุ่ม สายการบิ น ทั้งใน
งวดเดียวกันของปี
ประเทศและต่างประเทศที่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงบริษัทได้
ก่อน 98.89 ล้ำน
พิจารณาและบันทึกการด้อยค่าต่าง ๆ รวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายคงที่ต้องบันทึกตามมาตรฐานบัญชีส่งผลให้มี
บำทหรือขำดทุน
ผลการทุนสาหรับงวด
เพิ่มขึ้น 169.19%
รำยได้ :
ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 214.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.50% เทียบกับปี
ก่อน โดยรายได้ตามสัญญาเพิ่มขึ้น 192.06% เนื่องจากได้รับยอดสั่งซื้อรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ
(สาหรับตรวจโควิค-19)และรถลาเลียงอาหารจากต่างลูกค้าต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามลูกค้าผลิตภัณฑ์
กลุ่มนีย้ ังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง (ชะลอการสั่งซื้อ) สาหรับรายได้จาก
การขายและบริการลดลง 11.70 % มาจากศูนย์บริการซ่อมรถบรรทุกสิบล้อยี่สิบสี่ และงานซ่อมบารุง
ตามสัญญาที่มีกับลูกค้าภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อย่าง
ต่อเนื่อง
รำยได้อื่น :
ไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 17.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 395.16% เพิ่มขึ้น
เนื่องจากได้รับชดเชยสินไหมจากการประกันอุทกภัยเมื่อปีก่อน ดอกเบี้ยรับ และการขายเศษวัสดุต่าง ๆ
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย :
ต้นทุน :
ในไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 241.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.08% ตามสัดส่วนรายได้ ที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวของปีก่อนบาท เนื่องจากต้นทุนคงที่และการตั้งสารองการด้อยค่างานระหว่าง
ผลิต (Parts) ตามมาตรฐานบัญชี
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กำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น :
ไตรมาส 1 ปี 2565 มีกาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (54.81) ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 91.78 % เมื่อเทียบจากปี
ก่อนในไตรมาสเดียวกัน เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย บันทึกต้นทุนคงที่และการตั้งสารองสินค้าที่ค้าง
นานตามมาตรฐานบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจำหน่ำย :
ไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 4.13 ล้านบาท ลดลง 0.72% เนื่องจากมาตรการลดค่าใช้จ่ายในบริษัทและ
บริษัทย่อยเมื่อเทียบจากปีก่อน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร :
ไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 23.62 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 16.03% เนื่องจากกลับ
รายการที่บริษัทได้ตั้งสารองหนีส้ งสัยจะสูญทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 และสารองสินค้าล้าสมัย (บางรายการที่ประเมินใหม่ตามมาตรฐานบัญชี)
ต้นทุนทำงกำรเงิน :
ไตรมาส 1 ปี 2565 มีจานวน 100.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 248.68% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ และสิทธิในการเลือกแปลงสภาพซึ่งคานวณจากแบบจาลองโดยใช้ข้อมูลที่หาได้
จากตลาด(Observable Market Data) รวมถึงการพิจารณาอัตราความผันผวนของราคา และอัตรา
ผลตอบแทนทีใช้ในการคิดปรับด้วยค่าความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรม
สรุปฐำนะทำงกำรเงิน :
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษทั และบริษัทย่อย มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีสินทรัพย์รวม 3,265.17
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.36% เมื่อเทียบกับปีก่อนจากมียอดลูกหนี้ทสี่ ่งมอบและอยุร่ ะหว่างรอเก็บเงิน ,มี
หนี้สินรวม 2,161.04 ล้านบาท ลดลง 7.67% ส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)
เท่ากับ 1.96 เท่า ลดลงจากปีกอ่ น 0.70 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย (Interest
Bearing Debt D/E Ratio) เท่ากับ 1.65 เท่า ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.55 เท่า
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีทนุ ที่ชาระเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลง
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