
ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนบริษทั ช ทวี จ ากัด (มหาชน) (CHO) 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทในอัตราจองซ้ือ 17 หุ้นสามัญเดิม ตอ่ 2 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.702 บาท 

วันท่ีจองซื้อ            9 มิ.ย. 65            10 มิ.ย. 65            13 มิ.ย. 65            14 มิ.ย. 65             15 มิ.ย. 65                                                                         เลขท่ีใบจอง …..…………………….………….. 

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีให้ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง 

ข้าพเจ้า         นาย         นาง         นางสาว         นิติบุคคล      ....................................................................................................................................................  ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี ............................................................. 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ..................................................................................................................................................................................  
 บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย : สัญชาติ ....................................................................           ใบต่างด้าว       หนังสือเดินทางเลขท่ี  ........................................................ 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ............................................................................................................................................................................................ 
 นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ สัญชาติ .................................................           เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ............................................................................. 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................................................................ เบอร์โทรศัพท์ส ารอง .........................................................................  
โดยมีท่ีอยู่เป็นไปตามท่ีปรากฎในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังนี้ (กรุณาตรวจสอบสิทธิการจองซื้อตามท่ีปรากฎในใบรับรองการจองซื้อหุ้นซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ดังนี้ 

ประเภทการจองซื้อ จ านวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น) จ านวนเงินที่ต้องช าระ (บาท) 

1. จองซื้อตามสิทธิท้ังจ านวน   

2.จองซื้อเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรร (ส่วนท่ีเกินสิทธิ)      

3. จองซื้อต่ ากว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรร   

รวม   

โดยข้าพเจ้าได้ช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผา่นทาง 

 โอนเงินเข้าบัญชชีื่อ “บมจ. ช ทวี เพื่อจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน” ธนาคารไทยธนชาต สาขาส านักพหลโยธนิ เลขท่ีบัญชี 001-154860-9 

 เช็ค          แคชเชียร์เช็ค            ดร๊าฟท์     เลขท่ีเช็ค ................................................ วันท่ี .................................. ธนาคาร ............................................................... สาขา ................................................ 
โดยสั่งจ่าย “บมจ. ช ทวี เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ” ลงวันท่ีไม่เกนิวันท่ี  13 มิถุนายน 2565 และสามารถรียกเก็บเงินจากส านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันท าการถัดไปเท่านั้น 

กรณีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (ถ้ามี) 
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนได้รับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนไม่ครบเต็มตามจ านวนหุ้นท่ีจองซื้อ หรือไม่รับการจัดสรร หรือผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากเกินมุลค่าหุน้ท่ีตนได้รับการ
จัดสรร บริษัทจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหรือจัดสรรให้ไม่ครบ ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันสิ้นสุดก าหนดระยะเวลาจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบ้ีย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีการ
ดังนี้ (กรุณาเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) 

 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของข้าพเจ้า...................................................................................... พร้อมแนบและลงนามรับรองส าเนาถูกต้องหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement  
ชื่อธนาคาร .................................................. สาขา ..................................................... เลขท่ีบัญชี ............................................................. ประเภท .............................................. 

 จ่ายเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซื้อและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 

ข้อมูลการรับหลักทรัพย์ : หากข้าพเจ้าได้รับจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ตกลงให้บริษัทฯ ด าเนินการดังน้ี 

 ให้ฝากหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์.............................................................................   
บริษัทหลักทรัพย์เลขท่ี                       (ดูเลขท่ีด้านหลังใบจองหุ้น) น าหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า 
บัญชีเลขท่ี .................................................................   ชื่อ .................................................................................................................................... (โดยชื่อบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ต้องเป็นชือเดียวกับผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น) 

 ให้ฝากหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าฝากกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า ท้ังนี้ต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ประสงค์น าหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และเอกสาร
ตรวจสอบสถานะ FATCA ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองซื้อหุ้นฉบับนี้ (หากเปลี่ยนแปลงเป็นใบหุ้นภายหลัง ผู้จองซื้อต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด 

 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชือ่และท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใด ๆ เพื่อ
จัดท าและส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันท าการ นบัจากวันปิดจองการจองซื้อ 

   
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนน และ

เอกสารประกอบการจองซื้อท่ีถูกต้องเรียบร้อยพร้อมช าระค่าจองซื้อมาถึงบริษัทภายในระยะเวลาจองซื้อ หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลท่ีหากได้รับหุ้นดังกล่าวแล้วท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และ/หรือ ท าให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทมีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้
บริษัทใช้หลักฐานและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ ระบุตัวตนของข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูลจากสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด ท่ีข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน ท้ังนี้
เพื่อเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเกี่ยวข้อง  
        ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทแล้ว และยินยอมผูกพันตามเอกสารดังกล่าว รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้าอีกด้วย 

 

                ลงชื่อ .......................................................................................... ผู้จองซื้อ 

                            ( …………………………………………………………………………………) 

 

หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ช ทวี (โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีให้ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง) 

วันท่ีจองซื้อ            9 มิ.ย. 65            10 มิ.ย. 65            13 มิ.ย. 65            14 มิ.ย. 65           15 มิ.ย. 65                                                    เลขท่ีใบจอง …………………………………...…………………….. 

บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) ได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นจาก (ชื่อตามใบจอง) 
…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...........      เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาหุ้นละ 0.702 บาท ตามประเภทการจองซื้อดังนี้ 

ประเภทการจองซื้อ จ านวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น) จ านวนเงินที่ต้องช าระ (บาท) 

1. จองซื้อตามสิทธิท้ังจ านวน   

2.จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ส่วนท่ีเกินสิทธิ)     

3. จองซื้อต่ ากว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรร   

รวม    

โดยช าระเป็น                เงินโอน                  เช็คธนาคาร 
                                แคชเชียร์เช็ค           ดร๊าฟท์ 
 
เลขท่ีเช็ค ........................................... ลงวันท่ี .............................................. 
ธนาคาร ...........................................  สาขา .................................................. 

        ฝากหุ้นในนาม “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก”บริษัทหลักทรัพย์เลขท่ี                       บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขท่ี ........................................... 

        ฝากหุ้นในนาม “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า             

        ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ       

 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ ................................................................. 

       หมายเหตุ : การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน 



 
 

BROKER 
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จ ากดั 032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออซีี จ ากดั (มหาชน) 

 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 

 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั 

 
PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 

 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ  ากดั 

 
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 

 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

 
GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

 
MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 

 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ ากดั (มหาชน) 

 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

 
BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ ากดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. 

 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
SCB SECURITIES CO.,LTD. 

 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษทัหลกัทรัพยย์ูโอบ ีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) 247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

 
CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 

 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

 
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 
 

 SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 

 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) 

 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี) 

 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 

 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน) 

 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 

 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. 

 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น) 

 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี) 

 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 

 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 

 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้) 

 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



เรือ่ง 

  

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (XR) 

บรษิทั ช ทว ีจ ากดั (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. 

บรษิทั ช ทว ีจ ากดั (มหาชน) 
 CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED 

  CHO 

 วนัขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XR     18/05/2022 

 วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)    20/05/2022 

 อัตราสว่น (ratio)    
              หุน้สามัญเดมิ (Old) : หุน้สามัญใหม ่(New)  

  17:2 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.702   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวนัที ่(Subscription Period)     09/06/2022 - 15/06/2022 

 ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ทา่นมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุน้ (shares)  

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใช ้

สทิธ ิ
 ในการจองซือ้ฯ ทา่นตอ้งน าสง่เอกสารดังตอ่ไปนี้ใหบ้รษัิทฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใชส้ทิธกิารจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(Certified true copy of the identification card or passport) 
 

 
  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 
 
          09/06/2022  
 
 
**เพิม่เตมิ (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชพีแนบส าเนาทะเบยีนบา้น  

 

 



 

 

บริษัท ช ทวี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
 

 

 

 

 

ระยะเวลำจองซื้อหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน  
ระหว่ำงวันที่ 9 มิถุนำยน 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนำยน 2565 

(เฉพำะวันท ำกำรของบริษัท) 



                                                                                                                                     

บริษทั ช ทวี จ  ำกดั(มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่และโรงงำน :Email : info@cho.co.th 
265  หมูท่ี่  4    ถนนกลางเมือง    ต าบลเมืองเก่า   อ าเภอเมืองขอนแก่น    จงัหวดัขอนแก่น    40000 
โทรศพัท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890  โทรสาร :  043 043 899 
ส ำนักงำนกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@cho.co.th 
96/25   ถนนวิภาวดีรังสิต  ตลาดบางเขน  เขตหลกัสี่ 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 2973-
4385 www.cho.co.th 

 

 หน้าที่ 1 

ค ำชี้แจงส ำคัญท่ีควรทรำบ 
 
 โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ฉบับน้ี หรือเรียกว่า “หนังสือ
แจ้งการจัดสรรฯ” ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับค าช้ีแจงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบดุ้านล่างนี้ 
 
 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ตาม
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทมีได้จดทะบียนและจะไม่ด าเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อหน่วยงานก ากับดูแล
หลักทรัพย์ในประเทศอื่นใด หรือภายใต้ของกฎหมายประเทศอ่ืนใด 
 
 ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ 
ฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขายหรือช้ีชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศอื่นใด บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือก าร
จัดสรรฯ ตรวจสอบข้อจ ากัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิล าเนาหรือถือสัญชาติ
ด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใด ๆ กระท าการนอกเหนือข้อจ ากัดดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cho.co.th/
http://www.cho.co.th/
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 หน้าที่ 2 

เลขท่ี CHO 36/2565 
 
 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 
เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุน 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษทั ช ทวี จ ากัด (มหาชน)  

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนและสารสนเทศ 

2. ใบจองซื้อสามัญเพิม่ทุนของบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 
3. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบคุคล) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ  

   FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลักทรัพยฝ์ากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) 
4. แบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจส าหรับการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
5. แผนที่ของสถานท่ีรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
6. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

   (เอกสารแนบนอกเลม่) 
 

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ของบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2565 นั้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป  
(General Mandate) จ านวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right 
Offering) โดยมีเง่ือนไขตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564  พร้อมทั้งมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการก าหนดรายละเอียด แก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น โดยรวมถึงการน าสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไป หรือตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จดทะเบียนอยู่ ณ ชณะนั้น 

 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใหม่ของบริษัทในคราวนี้ (ครั้งที่ 1) จ านวนไม่เกิน 260,079,203 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 11.76 ของทุนช าระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ในอัตราส่วน 17 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่ค านวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ ปัดเศษท้ิง) ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.702 บาท โดยก าหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 และให้
ก าหนดวันจองซื้อและวันช าระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในวันที่ 9 - 15  มิถุนายน 2565  (รวม 5 วันท าการปกติ) ตั้งแต่เวลา 
09.00-15.30 น. 
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 หน้าที่ 3 

 โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิทธิได้ และหากกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกลา่ว
ข้างต้นคงเหลือจากการจัดสรรจ านวนเท่าใด อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ หรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัท
จะน าหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อดังกล่าว มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจ านงขอจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะ
ค านวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปทีละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น 

 
และถ้าหากจนสุดท้ายแล้วยังคงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในคราวนี้ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทจะ

ด าเนินการตัดส่วนของหุ้นที่เหลือดังกล่าวทิ้ง โดยไม่น าไปรวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกหรือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right 
Offering) ในส่วนท่ียังคงเหลืออยู่และไม่ได้จัดสรร 

 
 บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจ านวนตามที่ระบุไว้ใน “ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (สิ่งทีส่งมาด้วย 6) และบริษัทฯ ได้ก าหนดรายละเอียดการ
ออกและเสนอขาย พร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไว้ใน “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หรือ “สิ่งที่ส่งมาด้วย 1” ที่แนบมา
พร้อมกันนี้ 
 
 หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอกรอกรายละเอียดใน “ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2) อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมปฏิบัติตามวิธิการจองซื้อและการช าระเงินท่ีระบุไว้ใน “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน “ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อ 5) และส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) กรุณา
ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ด าเนิน การ
รวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
 
 ในกรณีที่ผู้ถือจองซื้อเลือกฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 กรุณา
กรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เพื่อรับรองกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 
 
 ทั้งนี้หากมีข้อสงสับประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อบริษัท ช ทวี จ ากัด 
(มหาชน) แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 043-043-888 ต่อ 1120 หรือ 093-329-4103 ในวันท าการตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 
น. หรือทางอีเมล info@cho.co.th 

 
 แนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน 
 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ยังคงมีความรุนแรง บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 
เพื่อลดความแออัดของจ านวนผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาจองซื้อ ณ สถานที่เดียวกัน ทางผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาส่งเอกสารจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ผ่านทางอีเมล์ info@cho.co.th  หรือน าส่งด้วยตนเอง ณ สถานที่รับจองซื้อโดยมีรายละเอียดปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5  
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 หน้าที่ 4 

 กรณีผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ (Broker) สามารถให้บริษัทหลักทรัพย์ด าเนินการรวบรวม
เอกสารและยื่นเอกสารให้แก่บริษัทภายในเวลาที่ก าหนด โดยที่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สถานที่รับจองซื้อ  
  
 อย่างไรก็ตามส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สถานท่ีรับจองซื้อ โดย
ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนท่ีเข้ามายัง
สถานท่ีรับจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้ผู้ถือหุ้นท่ีมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป (หรือมีอาการเกี่ยวข้องกับระบบทางเดิน
หายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ ามูก) เข้ามายื่นเอกสาร ณ สถานที่รับจองซื้อ  ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นสามารถอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทนได้ 
 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
                                                                        บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
                                                     (นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย และ นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย) 
                                                                         กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
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 หน้าที่ 5 

 

สำรบัญ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทนุ 6 
1.  ช่ือและสถานท่ีตั้งของบริษัทจดทะเบียน 6 
2.  วัน เดือน ปี และครั้งท่ีของการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 
6 

3.  รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 6 
4.  วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิจองซื้อ 9 
5.  ก าหนดวันจองซื้อ สถานท่ีจองซื้อ วิธิการจองซื้อ และการช าระเงิน 9 
6.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน 17 
7.  ประโยชน์ท่ีบริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 17 
8.  ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงไดร้ับจากการเพิ่มทุน /จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 17 
9.  รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน 17 

    
ส่วนที่ 2   ข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัท ช ทวี จ ำกัด (มหำชน) 19 

1.  ข้อมูลเบื้องต้น 19 
  1.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิการที่ควบคุมร่วมกัน 24 

2.  ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 25 
  2.1 ประวัติความเป็นมา 25 
  2.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 26 
  2.3 โครงสร้างรายได ้ 27 
  2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑ ์ 27 
  2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขง่ขัน 34 
  2.6 โครงการในอนาคตของบริษัท 36 

3.  ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร  40 
4.  ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลัง 3 ปี 42 

    
ส่วนที่ 3  ข้อมูลทำงกำรเงิน 43 

1.  สรุปรายการส าคญัในงบการเงิน 43 
2.  ค าอธิบายผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 48 
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หนังสือแจ้งกำรจัดสรรและเอกสำรกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
บริษัท ช ทวี จ ำกัด (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

1. ชื่อและสถำนที่ต้ังของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ต าบลเมืองเก่า ถนนกลางเมือง ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 043-043-888 
โทรสำร 043-043-899 

เลขทะเบียนบริษัท 0-1075-56000-02-7 
เว็ปไซต์ www.cho.c.o.th 

 
2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมตจิัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน 

 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 และได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาออกและเสนอขายจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อ
วันท่ี 26 เมษายน 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565  
 

3. รำยละเอียดกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน 
 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 อนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารเป็นผู้มีอ านาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณาก าหนด และ/
หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีอ านาจด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอ านาจดังกล่าวรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียง 

(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวท้ังจ านวนหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงพิจารณาก าหนดอัตราส่วนการจองซื้อ ส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 
ก าหนดราคาเสนอขาย  ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การช าระเงินค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

(2) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็น
และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อ
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บุคคลในวงจ ากัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใด ๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ีบริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
 

ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2565 อนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
โดยเง่ือนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 
13 ธันวาคม 2564 ทุกประการ 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2565 เมือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 หุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ 
ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน : หุ้นสามัญท่ีออกใหมเ่พื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)  

ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 
ทุนจดทะเบียนเดิม : 815,910,868.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,263,643,475 หุ้น  

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้วเดิม : 552,668,306.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,210,673,227 หุ้น  

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ทุนจดทะเบียนที่จะช ำระเพิ่มส ำหรับกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (1) 

: จ านวนไม่เกิน 260,079,203 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  
หรือเท่ากับทุนช าระแล้วจ านวนไม่เกิน 65,019,800.75 บาท 

ทุนช ำระแล้วภำยหลังกำรจองซื้อ กรณี
ที่มีกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนครบท้ัง
จ ำนวนที่ออกและเสนอขำยในครั้งนี้ 

: ไม่เกิน 617,688,107.50 บาท หรือหุ้นสามัญจ านวน 2,470,752,430 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

รำคำเสนอขำยต่อหุ้น : 0.702 บาท ต่อหุ้น 
อัตรำส่วนกำรจัดสรร : 17 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดท้ิง 

(ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิท่ีรับจัดสรร โดยจะได้รับจัดสรรหุ้นส่วนท่ีจองซ้ือเกิน
สิทธิเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่าน้ัน 
โปรดพิจารณารายละเอียดในวิธีการจัดสรรเพิ่มเติม) 

วิธีกำรจัดสรร : 1     กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรผู้
ถือหุ้นดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจ านวนที่จองซ้ือ 
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 หน้าที่ 8 

2 .      ก รณีที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ซ้ื อหุ้ น ส ามัญ เพิ่ มทุ น เ กิ นก ว่ า สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ ก า รจั ดสรร 
(Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องแสดงความจ านงการจองซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซ้ือหุ้นสามัญในคราวเดียวกันกับการจองซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและต้องช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองเดินสิทธิซ้ือเกิน
สิทธิทั้งจ านวน 

3.     ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการค านวณ และ/หรือ การจอง
ซ้ือของผู้ถือหุ้นเดิม ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลทีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะจองซ้ือหุ้นในจ านวนที่
เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้
หลักเกณฑ์ส าหรับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้ 

    3.1   กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิ บริษัทฯ จะ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่
แสดงความจ านงในการจองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและช าระค่าจองซ้ือ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงขอ
จองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจาก
จากค านวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) 

    3.2   กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิ  
(ก). ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะได้รับการ

จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือหุ้นเกินกว่า

สิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากจากค านวณ

ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร

จะไม่เกินจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จอง

ซ้ือและช าระเงินค่าจองซ้ือแล้ว 

(ข). ในกรณีทียังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากากรจัดสรรตามขอ้ (ก) 

บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละ

รายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม

ของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซ้ือเดินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั้น (ใน

กรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากจากค านวณให้ปัดเศษ

ของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซ้ือและช าระ

ค่าจองซ้ือแล้ว 

การจัดสรรหุ้นทีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่กว่ากรณีใด จะต้องไม่
ท าให้ผุ้ถือหุ้นเดิมที่จองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ใน
ลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึง หรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซ้ือ (Tender Offer) 
ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

กำรด ำเนินกำรในกรณีที่มีเศษของหุ้น : เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 
จ ำนวนหุ้นเพ่ิมทุนคงเหลือ : จ านวน 260,637,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

http://www.cho.co.th/
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 หน้าที่ 9 

ที่รอกำรจัดสรร 
 

4. วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 
(กรณีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนก่อนวัน Record date แล้วจึงจะได้รับสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน) 
 

5. ก ำหนดวันจองซื้อ สถำนที่จองซื้อ วิธิกำรจองซื้อ และกำรช ำระเงิน 
 5.1   ระยะเวลำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ตั้งแต่วันท่ี 9 ถึงวันท่ี 15 มิถุนายน เวลา 09.00 น. – 15.30 น. ในวันและเวลาท าการของบริษัท  
(พักเท่ียงเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.) 

 5.2    สถำนทีจ่องซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
(1) บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ : 043-043-888 (ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อ 1120) โทรสาร  : 043-043-899 
หรือสามารถติดต่อท่ีสาขา 1 (กรุงเทพ) เลขท่ี 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน      
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 02-973-4282  โทรสาร : 02-973-4385 

(2) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกส่งเอกสารการจองซ้ือผ่านตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ท่ีผู้ถือหุ้นมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญ
ของบริษัทฝากไว้ (Broker) เพื่อรวบรวมเอกสารส่งไปสถานท่ีจองซ้ือภายในระยะเวลาจองซ้ือ 

(3) นอกจากการจองซ้ือหุ้นตามสถานท่ีรับจองซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว สามารถส่งเอกสารผ่านอีเมลของบริษัท info@cho.co.th 
ได้ต้ังแต่วันท่ี 9  ถึงวันท่ี 15 มิถุนายน 2565 (ปิดรับเอกสารวันสุดท้ายเวลา 15.30 น.) 

5.3  วิธีกำรจองซื้อและช ำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดลงในใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2) ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยระบุจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีต้องการจองซ้ือตามสิทธิ และระบุจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ี
ต้องการจองซ้ือเกินสิทธิ (กรณีท่ีต้องการจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ) พร้อมท้ังลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และช าระเงินค่าหุ้นเต็มตามจ านวน
ท่ีจองซ้ือ (ตามท่ีระบุไว้ท่ีข้อ 5.4)  และเตรียมเอกสารประกอบการจองซ้ือ (ตามท่ีระบุไว้ท่ีข้อ 5.5)  โดยน าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการดังต่อไปน้ี 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ท่ีผู้ถือหุ้นมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์น้ัน ๆ 
ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่บริษัท ณ สถานท่ีรับจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.2  

 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือผู้ที่ประสงค์ยื่นเอกสารด้วยตนเอง 
สามารถยื่นเอกสารการจองซ้ือด้วตนเอง ได้ท่ีตัวแทนของบริษัท ณ สถานท่ีจองซ้ือ หรือผ่านช่องทางอีเมล ท่ีระบุไว้
ตามข้อ 5.2 
(ทั้งนี้บริษัทฯ ของดกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนทำงไปรษณีย์และโทรสำรทุกกรณี) 

5.4  กำรช ำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน  
      โดยการช าระเงินผ่านชองทางดังต่อไปน้ี (**งดช าระด้วยเงินสด**) 

http://www.cho.co.th/
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 หน้าที่ 10 

(1) กรณีช าระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี  ฝากโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ดังน้ี 

ชื่อบัญชี          : บมจ. ช ทวี เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ธนาคาร          : ทหารไทยธนชาต  สาขาส านักพหลโยธิน 
ประเภทบัญชี    : บัญชีกระแสรายวัน  
เลขท่ีบัญชี       : 001-154860-9 
SWIFTCODE    : TMBKTHBK 

 ฝาก/โอนเพิ่ยง 1 ครั้งต่อ 1 ใบจอง ท้ังกรณีจองซ้ือตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ 
 การโอนเงินต้องเป็นการโอนจากบัญชีของผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน ไม่สามารถโอนจากบัญชีของบุคคลและ/หรือนิติ

บุคคลอื่นได้ ยกเว้น การจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด (NVDR) 
 จ านวนเงินท่ีผู้ถือหุ้นจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน จะต้องสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด 

(ถ้าม)ี แล้วเท่าน้ัน 
 ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินฉบับจริง มาพร้อมใบจองซื้อ และกรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

(สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย) พร้อมชื่อ-นามสกุลของผู้จองซ้ือ และ
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ ไว้ท่ีด้านหลังของหลักฐานการโอนเงิน หรือใบน าฝากช าระเงิน (Pay-in 
Slip) ท่ีได้ช าระเงินค่าจองซื้อ 

  
(2) กรณีช าระด้วยเช็คบุคคล หรือธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดราฟต์) รวมถึงการน าฝากหรือโอนเงินด้วย

เช็คบุคคล หรือธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดราฟต์) 
 กรุณาขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) สั่งจ่าย “บมจ. ช ทวี เพื่อจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน” โดยเช็ค

ดังกล่าวต้องลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินตากส านักหักบัญชีภายใน
กรุงเทพมหานครได้ภายในวันท าการถัดไปเท่าน้ัน 

 กรณีการน าฝากเช็คบุคคล หรือธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดราฟต์) ต้องน าฝากภายใน
ระยะเวลาจองซ้ือแต่ไม่เกินวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 โดยน าฝากเข้าบัญชี 

ชื่อบัญชี          : บมจ. ช ทวี เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ธนาคาร          : ทหารไทยธนชาต  สาขาส านักพหลโยธิน 
ประเภทบัญชี    : บัญชีกระแสรายวัน  
เลขท่ีบัญชี       : 001-154860-9 
SWIFTCODE    : TMBKTHBK 
อ้างอิง 1          : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 
อ้างอิง 2          : เลขบัตรประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล / หนังสือเดินทาง 

 จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ เพิ่ยง 1 ครั้งต่อ 1 ใบจอง ท้ังกรณีจองซ้ือตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ 
 ต้องเป็นเช็คจากผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน ไม่สามารถช ารากเช็คของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นได้ ยกเว้น การจองซ้ือ

หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด (NVDR) 
 จ านวนเงินท่ีผู้ถือหุ้นจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน จะต้องสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด 

(ถ้าม)ี แล้วเท่าน้ัน 
 ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินฉบับจริง มาพร้อมใบจองซื้อ และกรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

(สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย) พร้อมชื่อ-นามสกุลของผู้จองซ้ือ และ
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ ไว้ท่ีด้านหลังของหลักฐานการโอนเงิน หรือใบน าฝากช าระเงิน (Pay-in 
Slip) ท่ีได้ช าระเงินค่าจองซื้อ 

(3) ผู้ถือหุ้นท่ียื่นความจ านงในการซ้ือและได้ช าระค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จะยกเลิกการจองซ้ือและขอเงินคืน
ไม่ได้ ท้ังน้ีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการจองซ้ือ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเอกสารประกอบการจองซ้ือสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ และ/หรือ ค่าจองซื้อ  

 
5.5   เอกสารท่ีใช้ประกอบการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอ านาจจะต้องน าเอกสารท่ีใช้ในการจองซ้ือดังต่อไปน้ี พร้อมช าระเงินเต็มจ านวนท่ีจองซ้ือ ท้ังในส่วนท่ีจอง
ซ้ือตามสิทธิท่ีได้รับ และในส่วนท่ีประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร ตามท่ีสถานท่ีท่ีระบุไว้ในข้อ 5.2 และภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5.1 

- เอกสารการจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนต้องแนบหลักฐานประกอบดังน้ี – 
1) ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีกรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน 
2) ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3) หลักฐานการช าระเงิน 
4) เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 
5) เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบหมายให้ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทน 
6) เอกสารประกอบการแสดงตน 

 บริษัทจะท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสำรและจะแจ้งผลให้ท่ำนผู้ถือหุ้นทรำบผลกำร
ตรวจสอบภำยใน 2 วันท ำกำร   

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจถือว่ำผู้ถือหุ้นรำยใดที่ไม่จัดส่งเอกสำรมำยังช่องทำงของบริษัทภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดหรือไม่ปฏิบัติตำมเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้สละสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ดังกล่ำวหำกผู้จองซื้อรำยใด หรือหำกจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแจ้งจองซื้อไม่ตรงกับจ ำนวนเงินที่บริษัทได้รับช ำระ 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรตำมจ ำนวนเงินที่รับช ำระ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยหรือสูญเสียไม่ว่ำกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติทีน่อกเหนือจำก
ที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้  

 
 (กรณีท่ีท่านยังไม่ได้ผลการตรวจสอบกลับไป กรุณาติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อ 043-043-888 ต่อ 1120 หรือ 
093-329-4103)  

 
ผูถ้ือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดหลักฐานประกอบการจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนได้ดังน้ี 

1) ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนท่ีกรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2)  
บริษทัฯ จะท ำกำรจดัส่งใบจองซ้ือให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรำยท่ีมีรำยช่ือปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัก ำหนด รำยช่ือผู ้
ถือหุน้ ในวนัที่ 1 มิถุนำยน 2565 และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะน ำส่งใบจองซ้ือหุน้สำมญั
เพ่ิมทุนท่ีระบุรำยละเอียดขอ้มูลของผูถื้อหุ้นบำงส่วนไวใ้นใบจองซ้ือแลว้ซ่ึงจดัส่งโดย บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย”์) ทำงไปรษณียต์ำมท่ีอยู่ของผูจ้องซ้ือท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ 
วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ ในวนัที่ 19 พฤษภำคม 2565 ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกรำยละเอียดท่ีเหลือใหถู้กตอ้งและครบถว้น 
 

http://www.cho.co.th/
http://www.cho.co.th/


                                                                                                                                     

บริษทั ช ทวี จ  ำกดั(มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่และโรงงำน :Email : info@cho.co.th 
265  หมูท่ี่  4    ถนนกลางเมือง    ต าบลเมืองเก่า   อ าเภอเมืองขอนแก่น    จงัหวดัขอนแก่น    40000 
โทรศพัท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890  โทรสาร :  043 043 899 
ส ำนักงำนกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@cho.co.th 
96/25   ถนนวิภาวดีรังสิต  ตลาดบางเขน  เขตหลกัสี่ 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 2973-
4385 www.cho.co.th 

 

 หน้าที่ 12 

ทั้งน้ี ให้ผูจ้องซ้ือตรวจสอบควำมถูกตอ้งของรำยละเอียดท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ในใบจองซ้ือท่ีไดรั้บ หำกพบว่ำขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง
ให้แก้ไขและกรอกรำยละเอียดท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเองในใบจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2) ผูถื้อหุ้นตอ้งระบุ
จ ำนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรำยตอ้งกำรจองซ้ือตำมสิทธิตำมจ ำนวนท่ีไดแ้สดงไวใ้นใบรับรองสิทธิกำรจองซ้ือหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุน และจ ำนวนหุน้ท่ีตอ้งกำรจองซ้ือหุน้เกินกวำ่สิทธิ พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือ หำกผูจ้องซ้ือเป็นนิติบุคคล จะตอ้งลงนำม
โดยผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตรำบริษทั (ถำ้ม)ี 
ทั้งน้ี ก ำหนดให้ผูจ้องซ้ือยื่นใบจองซ้ือ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 1 ฉบบัเท่ำนั้นในกรณีท่ีผูถื้อ
หุ้นตอ้งกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเกินกว่ำสิทธิจะตอ้งแสดงควำมจ ำนงในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้ครบตำม
จ ำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนเกินกวำ่สิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรร 

 
2) ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6)  

ใบรับรองสิทธิกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนซ่ึงออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (ศูนยรั์บฝำก
หลกัทรัพย)์ ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษทัฯ และไดจ้ดัส่งไปทำงไปรษณียล์งทะเบียนให้แก่ ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือ
ฉบบัน้ีซ่ึงจะระบุจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรำยมีสิทธิไดรั้บกำรจดัสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ 
 

3) หลกัฐานการช าระเงิน  
หลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือเต็มจ ำนวนท่ีจองซ้ือ ทั้งในส่วนท่ีจองซ้ือตำมสิทธิรวมกบัส่วนท่ีประสงค์จะจองซ้ือเกิน
กวำ่สิทธิโดยแนบเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง ตำมวธีิกำรช ำระค่ำจองซ้ือท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเลือกช ำระโดยพิจำรณำรำยละเอียดและ
ด ำเนินกำรตำมท่ีระบุใน ข้อ 5.4 ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกรำยละเอียดท่ีเหลือให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้ งน้ี ให้ผูจ้องซ้ือ
ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของรำยละเอียดท่ีไดร้ะบุไวแ้ละหำกพบวำ่ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งใหแ้กไ้ขและกรอกรำยละเอียดท่ีถูกตอ้ง
ดว้ยตนเอง 
 

4) เอกสารเพิม่เติมกรณีจองซ้ือเกนิกว่าสิทธิ 
ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกธนำคำรหนำ้แรก ประเภทบญัชีออมทรัพย ์หรือส ำเนำ Statement ส ำหรับบญัชีกระแสรำยวนั หรือ
บญัชีออมทรัพยท่ี์แสดงเลขท่ีบญัชีธนำคำรทั้ง 10 หลกั เท่ำนั้นพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยบญัชีดงักล่ำวเป็นบญัชีท่ีผูถื้อ
หุน้ประสงคจ์ะใหบ้ริษทัฯ ช ำระคืนเงินค่ำจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรจดัสรรหรือไดรั้บกำรจดัสรรไม่ครบ
ตำมจ ำนวนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิผ่ำนระบบกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรอตัโนมติัตำมท่ีระบุในใบจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 
ทั้งน้ีช่ือเจำ้ของบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่ำสิทธิ ท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
บริษทัฯ จะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซ้ือเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซ้ือภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซ้ือหุน้ ใน
กรณีท่ีไม่มีบญัชีธนำคำรดังกล่ำว บริษทัฯ จะด ำเนินกำรจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะส่ังจ่ำยผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือตำมช่ือท่ี
ปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2565 ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับจำกวนัปิดกำร
จองซ้ือหุน้ 
 

5) เอกสารเพิม่เติมกรณีท่ีมอบหมายให้ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทน 
หนงัสือมอบอ ำนำจใหก้ระท ำกำรแทนพร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส ำเนำบตัรประชำชนท่ียงัไม่ 
หมดอำยขุองผูจ้องซ้ือ และผูรั้บมอบอ ำนำจ ซ่ึงลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 4) 
 

6) เอกสารประกอบการแสดงตน 
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 หน้าที่ 13 

บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 
ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนท่ียงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง หรือในกรณีท่ีไม่มีบัตรประจ ำตัว
ประชำชน ให้แนบส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีมีเลขประจ ำตัวประชำชน  13 หลักหรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอ่ืนท่ีมีเลข
ประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง  กรณีผูจ้องซ้ือเป็นผูเ้ยำว  ์(อำยุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) 
จะตอ้งแนบค ำยินยอมของผูป้กครอง (บิดำ และ/หรือมำรดำ) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูป้กครอง (บิดำ และ/
หรือมำรดำ) และส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีผูเ้ยำวอ์ำศยัอยู่ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยลำยมือช่ือนั้นตอ้งตรงกบั
ลำยมือช่ือในใบจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุน 
ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล ซ่ึงท ำให้ช่ือ-นำมสกุลไม่ตรงกบัช่ือผูถื้อหุ้นท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนั
ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2565 หรือในใบรับรองสิทธิกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้ แนบส ำเนำ
เอกสำรท่ีออกโดยหน่วยงำนรำชกำรเช่น ทะเบียนสมรสใบหย่ำ ใบแจง้เปล่ียนช่ือ-นำมสกุล เป็นตน้ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง 
 
บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงดำ้ว 
ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง ท่ียงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยลำยมือช่ือนั้นตอ้ง
ตรงกบัลำยมือช่ือในใบจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยส ำเนำหนังสือรับรองท่ีออกโดย
กระทรวงพำณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซ้ือพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนั้น และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือ
ส ำเนำหนังสือเดินทำง ท่ียงัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำวพร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้งโดยลำยมือช่ือนั้นตอ้งตรงกบัลำยมือช่ือ ในใบจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุน 
 
นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่ำงประเทศ 
ส ำเนำหนังสือส ำคญักำรจดัตั้งบริษทั หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษทัท่ีออกโดย เจำ้หน้ำท่ีของ
นิติบุคคลหรือหน่วยงำนของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นมีภูมิล  ำเนำซ่ึงรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูมี้ อ  ำนำจลงนำม ท่ีตั้ ง
ส ำนกังำนใหญ่ และอ ำนำจหรือเง่ือนไขในกำรลงลำยมือช่ือผกูพนันิติบุคคล ท่ีออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทบัตรำ ส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) พร้อมแนบ
ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง ท่ียงัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยลำยมือช่ือนั้นตอ้งตรงกบัลำยมือช่ือในใบจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุน 
ทั้งน้ี ส ำเนำเอกสำรประกอบท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดรั้บกำรรับรองลำยมือช่ือของผูจ้ดัท  ำหรือ ให้ค  ำ
รับรองควำมถูกตอ้งของเอกสำร โดยเจำ้หน้ำท่ี Notary Public พร้อมตรำประทบัของเจำ้หน้ำท่ี Notary Public และรับรอง
โดยเจำ้หน้ำท่ีสถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำ หรือรับรองควำมถูกตอ้ง และมี
อำยไุม่เกิน 6 เดือนในวนัจองซ้ือ 

 
 
 

5.6   การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน (ถ้ามี) 

   ในกรณีท่ีตอ้งมีกำรคืนเงินค่ำจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิม หรือกำรคืนเช็คค่ำจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุน บริษทัฯ จะด ำเนินกำร
ดงัต่อไปน้ี 
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 หน้าที่ 14 

(1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิและไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นเนื่องจำกมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อ
เทียบกับจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่ำสิทธิ 

บริษทัฯ จะคืนเงินค่ำจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรจดัสรรในกรณีท่ีผูถื้อหุน้จองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุน
เกินกวำ่สิทธิและไดรั้บจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีจองซ้ือเกินกวำ่สิทธิเน่ืองจำกมีหุน้เหลือไม่เพียงพอเม่ือเทียบกบั
จ ำนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นจองซ้ือเกินกว่ำสิทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ียและไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนั
ส้ินสุดก ำหนดระยะเวลำจองซ้ือและช ำระเงินค่ำจองซ้ือ ตำมวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(ก). ส ำหรับผูจ้องซ้ือท่ีไดแ้จง้ควำมประสงคต์อ้งกำรรับเงินค่ำจองซ้ือหุ้นคืนดว้ยวิธีกำรโอนเงินหรือน ำเช็ค
ขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะเขำ้บญัชี บริษทัฯ จะคืนเงินเขำ้บญัชีดว้ยวิธีกำรโอนเงินหรือน ำเช็คขีดคร่อมส่ัง
จ่ำยเฉพำะฝำกเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซ้ือภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัปิดกำรจองซ้ือทั้งน้ี ช่ือบญัชี
ธนำคำรตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่ำสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุน โดยแนบส ำเนำสมุดบญัชีออมทรัพยห์น้ำแรกหรือส ำเนำ  Statement บญัชีกระแสรำยวนั หรือ
บญัชีออมทรัพย ์อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงท่ีระบุช่ือบญัชี และเลขท่ีบญัชีครบทั้ง 10 หลกั พร้อมลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง 

(ข). กรณีไม่ไดรั้บส ำเนำสมุดบญัชีออมทรัพยห์น้ำแรก หรือ ส ำเนำ Statement บญัชีกระแสรำยวนัหรือบญัชี
ออมทรัพย  ์ท่ีระบุช่ือบญัชี และเลขท่ีบญัชีครบทั้ง 10 หลกั อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หรือผูถื้อหุ้นไม่ได้แจ้ง
ควำมประสงคต์อ้งกำรรับเงินค่ำจองซ้ือหุน้คืนดว้ยวธีิโอนเงินหรือน ำเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะเขำ้บญัชี
บริษทัฯ จะคืนเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรจดัสรร โดยจดัท ำเป็นเช็คขีดคร่อม
ส่ังจ่ำยเฉพำะในนำมผูจ้องซ้ือหุ้น และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยู่ท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2565 ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับจำกวนัส้ินสุดก ำหนด
ระยะเวลำจองซ้ือ 
 

(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเนื่องจำกปฏิบัติผิดเง่ือนไขกำรจอง
ซื้อ และ/หรือ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมเช็คค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนบริษัทฯ 

บริษทัฯ จะคืนเช็คค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือท่ีไม่ไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน อนั
เน่ืองมำจำกกำรปฏิบติัผดิเง่ือนไขกำรจองซ้ือ และ/หรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนตำมเช็ค
ค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน โดยผูจ้องซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวตอ้งติดต่อขอรับเช็คคืนจำกบริษทัฯ ภำยใน 30 
วนันบัจำกวนัส้ินสุดก ำหนดระยะเวลำจองซ้ือ 

 
นอกจำกน้ี หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซ้ือ หรือกำรสูญหำยในกำรจดัส่งเช็คหรือควำม

ผิดพลำดในกำรส่งตำมวิธีอ่ืนตำมท่ีบริษทัฯ เห็นว่ำเหมำะสม ซ่ึงไม่ใช่ควำมผิดของบริษทัฯ เช่น ขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู่ ของผูจ้องซ้ือไม่ชดัเจน 
หรือไม่ครบถว้นตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบจองซ้ือบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อควำมผดิพลำดหรือควำมเสียหำยดงักล่ำว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดเก่ียวกับกำรคืนเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ในกรณีท่ีเกิดปัญหำ 
อุปสรรค หรือขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินกำร ทั้งน้ี เพ่ืออ  ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนอย่ำงเป็นธรรม และเพื่อให้กำร
เสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนคร้ังน้ีประสบควำมส ำเร็จสูงสุด 

5.7   วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

        ผูจ้องซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนสำมำรถเลือกใหบ้ริษทัฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์  
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ซ่ึงผูจ้องซ้ือมีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บจดัสรรฝำกไวก้ับ 
“บริษทัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย(ประเทศไทย) จ  ำกัด เพื่อผูฝ้ำก” โดยศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบัญชี
จ ำนวนหุน้ท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝำกหุน้สำมญัอยู่และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือภำยใน 7 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัส้ินสุดระยะเวลำกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ในขณะเดียวกนั บริษทัหลกัทรัพยน์ั้น ก็จะบนัทึกยอดบัญชี
จ ำนวนหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นท่ีผูจ้องซ้ือฝำกไว ้ ซ่ึงในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะสำมำรถขำยหุ้นท่ีไดรั้บกำรจดัสรรในตลำด
หลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรัพยอ์นุญำตให้หุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯท ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ 
ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือเลือกใหบ้ริษทัฯ ด ำเนินกำรตำมขอ้ 5.7 (1) ช่ือของผูจ้องซ้ือจะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซ้ือขำย
หลกัทรัพยท่ี์ผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะฝำกหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่ำว มิฉะนั้นบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี
จะด ำเนินกำรส่งมอบหุน้ดงักล่ำว โดยออกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซ้ือ ตำมขอ้ 5.7 (3) แทนผูถื้อหุน้ที่ใชสิ้ทธิในกำร
จองซ้ือจะตอ้งระบุรหัสบริษทัหลกัทรัพย  ์(ตำมท่ีระบุไวด้ำ้นหลงัใบจอง) ท่ีผูถื้อหุ้นมีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยอ์ยู่ 
และเลขท่ีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะให้โอนหุ้นท่ีไดรั้บกำรจดัสรรเขำ้บญัชีดงักล่ำวให้ถูกตอ้ง หำกระบุ
รหัสบริษทัหลกัทรัพย์ หรือเลขท่ีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้งจะท ำให้ไม่สำมำรถโอนหุ้นเขำ้บญัชีซ้ือขำย
หลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกำรสูญหำยของหุน้หรือควำมล่ำชำ้ในกำรติดตำมหุน้คืน 
 

(2) ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที ่600 
กรุณำกรอกรำยละเอียดใน “เอกสำรเพ่ิมเติมประกอบกำรจองหลกัทรัพยเ์ฉพำะผูท่ี้ประสงคน์ ำหลกัทรัพยฝ์ำกเขำ้
บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่ำนั้น ” (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 ) ส ำหรับผูจ้องซ้ือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดำ และนิติบุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำมส ำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCASTATUS) เฉพำะ
นิติบุคคล” (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3) ส ำหรับผูจ้องซ้ือหุ้นประเภทนิติบุคคลเท่ำนั้นพร้อมลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งของ
ขอ้มูล เพ่ือน ำส่งใหแ้ก่บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ดว้ย 
บริษทัฯ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นท่ีไดรั้บจดัสรรฝำกไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู ้
ฝำก” โดยศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้ตำมจ ำนวนหุน้ท่ีผูจ้องซ้ือไดรั้บกำรจดัสรรเขำ้บญัชี
ของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมำชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัส้ินสุดระยะเวลำกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บกำร
จดัสรรในตลำดหลกัทรัพย  ์ไดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรัพยอ์นุญำตให้หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ท ำกำรซ้ือขำยได้
ในตลำดหลกัทรัพย  ์และหำกผูจ้องซ้ือตอ้งกำรถอนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนออกจำกบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
สมำชิกเลขท่ี 600 ดงักล่ำว ผูจ้องซ้ือสำมำรถติดต่อไดท่ี้ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ำกัด ซ่ึง
อำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรถอนหุน้ตำมอตัรำท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยก์ ำหนด 
ทั้ งน้ี กำรถอนหุ้นสำมญัท่ีฝำกไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600 จะต้องใช้เวลำในกำร
ด ำเนินกำร ดงันั้น ผูจ้องซ้ือท่ีน ำฝำกในบญัชีดงักล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหุ้นสำมญัไดท้นัภำยในวนัท่ีหุ้นสำมญั
ของบริษทัฯ ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ดใ้นวนัแรกของกำรซ้ือขำย 
 

(3) ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซ้ือ 
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยใ์นฐำนะนำยทะเบียนของบริษทัฯ จะส่งมอบใบหุน้ตำมจ ำนวนหุน้ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรให้แก่
ผูไ้ดรั้บกำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้น 
ในวนัท่ี 19  พฤษภำคม 2565 ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัส้ินสุดระยะเวลำกำรจองซ้ือ ซ่ึงในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือ จะ
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ไม่สำมำรถขำยหุ้นท่ีไดรั้บกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพยไ์ดจ้นกว่ำจะไดรั้บใบหุ้นซ่ึงผูจ้องซ้ืออำจไดรั้บใบหุ้น
ภำยหลงัจำกท่ีหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัใหเ้ขำ้ท  ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้ 
 
ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนกรอกรำยละเอียดดงักล่ำวไม่ครบถว้น หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบ

จองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในกำรออกใบหุ้นให้แก่ผูจ้องซ้ือแทน ซ่ึงอำจท ำให้ผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถขำย
หุน้ท่ีจองซ้ือไดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรัพยอ์นุญำตใหหุ้น้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ท ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์
 

5.8   ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ เกีย่วกบัการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จะไดรั้บหลกัฐำนกำรรับฝำกกำรจองซ้ือท่ีลงช่ือรับจำกเจำ้หน้ำท่ีผูรั้บจองซ้ือ 
เพ่ือเป็นหลกัฐำนในกำรรับจองซ้ือโดยกำรจองซ้ือจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัฯ สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซ้ือหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนไดเ้ป็นท่ีเรียบร้อยและผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ไดส่้งใบจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน และ
เอกสำรประกอบกำรจองซ้ือท่ีก ำหนดในหนงัสือฉบบัน้ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 

2. ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน และช ำระเงินค่ำจองซ้ือแลว้ จะไม่มีสิทธิยกเลิกกำรจองซ้ือ เวน้แต่ไดรั้บควำม
ยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบริษทัฯ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ือปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ 
วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้เท่ำนั้น 

4. หำกจ ำนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นระบุในใบจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนมำกกว่ำจ ำนวนเงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บช ำระ บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิท่ีจะถือตำมจ ำนวนเงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจำกกำรจองซ้ือหุน้เป็นหลกั 

5. หำกจ ำนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นระบุในใบจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนน้อยกว่ำจ ำนวนเงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บช ำระ บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยตำมท่ี บริษทัฯเห็นสมควร 

6. หำกผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุน ไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำจองซ้ือ หรือบริษทัฯ สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซ้ือ
ได ้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนและไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ท่ีมิใช่ควำมผิดของบริษทัฯภำยในก ำหนดระยะเวลำกำร
จองซ้ือและกำรช ำระเงินค่ำหุ้นตำมท่ีก ำหนด หรือผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือกรอกขอ้มูลในใบจองซ้ือไม่ครบถว้นหรือไม่
ชดัเจน หรือจองซ้ือดว้ยวิธีกำรอ่ืนท่ีมิไดก้ ำหนดไวใ้นหนังสือแจง้กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุน ของบริษทัฯ ฉบบัน้ี 
บริษทัฯ จะถือว่ำผูถื้อหุ้นรำยนั้นสละสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ดงักล่ำว และบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใน
กำรท่ีจะไม่จัดสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นรำยดังกล่ำวดังนั้ น ในกำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือ ผูถื้อหุ้นควร
ตรวจสอบวธีิกำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือและด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไขและวธีิกำรท่ีก ำหนดใหถู้กตอ้งครบถว้น 

7. กรณีท่ีผูจ้องซ้ือไม่น ำส่งเอกสำรตำมท่ีก ำหนดภำยในระยะเวลำกำรจองซ้ือ อนัเป็นเหตุให้บริษทัฯ ไม่สำมำรถระบุ
ตวัตนของผูจ้องซ้ือได ้บริษทัฯ จะถือวำ่ผูจ้องซ้ือรำยดงักล่ำวสละสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน และบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยดงักล่ำว 

8. ในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุน ในคร้ังน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุน ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำย
ใด หำกกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวจะท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมญัของผูถื้อหุ้นต่ำงดำ้วเกินกว่ำจ ำนวน
ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ หรือ เป็นกำรกระท ำท่ีขดัต่อกฎหมำย กฎเกณฑ์ 
หรือระเบียบขอ้บงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรือต่ำงประเทศ โดยผูถื้อหุ้นดงักล่ำวอำจไม่ไดรั้บกำรจดัสรรหรือ
ไดรั้บกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนเพียงบำงส่วน 

9. กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนท่ีจองเกินกว่ำสิทธิของผู ้ถือหุ้นเดิม ( ซ่ึงรวมถึงบุคคลตำมมำตรำ 258 ของ
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ของผูถื้อหุน้รำยดงักล่ำว) ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ ไม่ว่ำ
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 หน้าที่ 17 

กรณีใดจะต้องไม่ท ำให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเกินกว่ำสิทธิรำยใดถือหุ้นของบริษัทฯในลกัษณะท่ี
เพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขำ้มจุดท่ีตอ้งท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ (Tender Offer) ผูถื้อหุ้นรำยดงักล่ำวมีหน้ำท่ีตอ้งท ำค ำ
เสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ (Tender Offer) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 
เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือ ครอบง ำกิจกำร (“ประกำศเก่ียวกับกำรเขำ้ถือ
หลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ำกิจกำร”) เวน้แต่ผูถื้อหุ้นรำยดงักล่ำวไดรั้บกำรยกเวน้กำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด
ของบริษทัฯ ตำมประกำศท่ีเก่ียวกบักำรเขำ้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ำ 

10. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือเง่ือนไขในกำรจองซ้ือหรือขอ้มูล
ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมควำมเหมำะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหำอุปสรรคหรือขอ้จ ำกดั
ในกำรด ำเนินงำน ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุน ดงักล่ำวของบริษทัฯ 

6.  วัตถุประสงค์ของการเพิม่ทุน 

บริษัทมีแผนท่ีจะน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนตำมสัดส่วนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) จ ำนวนประมำณ 
182,575,600 บำท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในบริษทั และเสริมสภำพคล่องในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเพ่ือเพ่ิมควำมแขง็แกร่งและ
เสถียรภำพของฐำนะกำรเงินของบริษทั รวมถึงเพ่ือใชช้ ำระหน้ีสินบริษทั 
 

7.   ประโยชน์ท่ีบริษัทจะได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
7.1 บริษทัจะมีสภำพคล่องมำกข้ึนจำกเงินทุนหมุนเวียนท่ีไดรั้บจำกเงินเพ่ิมทุน ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้ำงควำมแขง็แกร่ง ทำงกำรเงิน เพื่อใชใ้น

กำรประกอบธุรกิจของบริษทั เพ่ือใหมี้เงินเพียงพอในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรขยำยธุรกิจของบริษทัในอนำคต 
7.2 บริษทัจะสำมำรถเพ่ิมฐำนะทำงกำรเงินเพ่ือเพ่ิมควำมแข็งแกร่งและเสถียรภำพฐำนะทำงกำรเงินจำกกำรด ำเนินงำนปกติในธุรกิจหลกั 

ธุรกิจเก่ียวเน่ือง และกำรต่อยอดธุรกิจของบริษทั 
7.3 เพ่ือให้บริษทัมีควำมพร้อมในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมควำมยืดหยุ่นของโครงสร้ำงทุนของบริษทั และมีเงินเพียงพอในกำรด ำเนิน

ธุรกิจและในอนำคต รวมถึงกำรขยำยธุรกิจของบริษทัในอนำคต ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัสำมำรถสร้ำงฐำนรำยไดท่ี้มัน่คงและยัง่ยนืทั้งใน
ระยะส้ันและระยะยำว 

 
8.   ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน /จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
        8.1 เงินท่ีไดจ้ำกกำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จะช่วยเพ่ิมควำมแขง็แกร่งในโครงสร้ำงทำงกำรเงินของบริษทั นอกจำกน้ี บริษทัยงัจะใชเ้งินดงักล่ำว

ในกำรลงทุน เพื่อขยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจอนัจะช่วยเสริมสร้ำงรำยไดแ้ละผลก ำไร ใหก้บับริษทัในอนำคต ทั้งน้ี หำกผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัดีข้ึน ผูถื้อหุน้จะไดรั้บประโยชน์ผำ่นทำงกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต้ำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปัน
ผล   

 
9.   รายละเอยีดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิม่ทุน 
   ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้น 
       ผลกระทบต่อรำคำหุ้น (Price Dilution)  

ในกรณีท่ีไม่มีผู้ถือหุ้นจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้นแต่อย่างใด เว้นแต่ 
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นใช้จองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนครบท้ังจ านวนเสนอขาย จะค านวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้โดยใช้
สูตรการค านวณดังนี ้
Price Dilution    = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
                                            ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
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รำคำตลำดก่อนเสนอขำย หมายถึง ราคาขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซ่ึงท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
ในช่วงเวลา 15 วันท าการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทณ ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 คือระหว่างวันท่ี 7 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 3 
พฤษภาคม 2565 ซ่ึงเท่ากับ 0.777 บาท 
 
รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน หมายถึง ราคาขายท่ีคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ก าหนดราคาเสน
ขายไว้ท่ี ร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนเสนอขาย ซ่ึงเท่ากับ 0.702 บาท  
 
รำคำตลำดหลังเสนอขำย ค านวณได้ดังน้ี 
= ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นของบริษัทฯ) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน x จ านวนหุ้นท่ี
เสนอขายในครั้งน้ี)) / (จ านวนหุ้นของบริษัทฯ + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายในครั้งน้ี) 
= (0.777 x 2,210,673,227) + (0.702 x 260,079,203) 
= 0.769 บาทต่อหุ้น 
 
ดังน้ัน จึงค านวณการลดลงของราคาหุ้นได้ดังนี้ 
Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลักเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
                   = (0.777 – 0.769) / 0.777 
                   = 1.03 %  
ภายหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อไม่ครบทุกรายจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นเท่ากับร้อยละ 1.03 
 

         ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นทุกรายจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท้ังจ านวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เว้นแต่ 
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนส าหรับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวท้ังจ านวนตามสัดส่วนแต่มีผู้ถือหุ้นเดิมจ องซ้ือหุ้น
สามัญเกินสิทธิส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และไม่มีหุ้นท่ีมีไม่ได้รับการจองซ้ือเหลือจะค านวณผล Control Dilution ได้ดังนี้  
Control Dilution = จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายครั้งน้ี / (จ านวนหุ้นของบริษัท + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายครั้งน้ี) 
                       = 260,079,203/ (2,210,673,227+260,079,203) 
                      = 10.53 % 
ภายหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทุน ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อไม่ครบทุกรายจะมีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ 10.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 : ข้อมลูเบื้องต้นของบริษัท ช ทวี จ ำกัด (มหำชน) 
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1.  ข้อมูลเบ้ืองต้น 

ช่ือ 
ชื่อย่อหลักทรัพย์                                                                  

: 
: 

บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 
CHO ( จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000027 
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการพาณิชย์  ให้บริการ

เทคโนโลยีระบบราง รวมท้ังผลิตและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น  รถบรรทุก  รถพ่วง รถบัส   
รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน  รถไฟ  รถดับเพลิง  รถกู้ภัย  รถหุ้มเกราะ รถล าเลียงพล 
บริหารโครงการสร้างเรือรบหลวง เป็นต้น  

ทุนจดทะเบียน 
(ณ 19 พฤษภาคม 2565) 

: 
 

815,910,868.75 บาท 

ทุนช าระแล้ว 
(ณ 19 พฤษภาคม 2565) 
มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น 
 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่และโรงงาน 
 

:   
 
: 
 
: 
 

552,668,306.75 บาท 
 
หุ้นสามัญ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 
 
เลขท่ี 265 หมู ่4 ถนนกลางเมือง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 40000 

หุ้นบุริมสิทธิ : ไม่มี  

โทรศัพท์ : 043-043-880-90 
โทรสาร : 043-043-899 
ท่ีตั้งส านักงานสาขา 1 (กรุงเทพฯ) : เลขท่ี 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
  โทรศัพท์ 0-2973-4382-4     โทรสาร 0-2973-4385 
ท่ีตั้งส านักงานสาขา 2 (ชลบุรี) : เลขท่ี 66/5 หมู่ 2 ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
  โทรศัพท์ 038-227-378        โทรสาร 038-227-378 
ท่ีตั้งส านักงานสาขา 3 
(พระนครศรีอยุธยา) 

: 
 

เลขท่ี 62 หมู่ 2 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
โทรศัพท์  035-257-085        โทรสาร 035-257-086 

ท่ีตั้งส านักงานสาขา 4 
(แหลมฉบัง  ชลบุรี) 

: 37/30 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
โทรศัพท์  033-005-131        โทรสาร 033-005-132 

เว็บไซต์ (URL) : www.cho.co.th 
 
 

ข้อมูลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  
บริษัทย่อย : 1. บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากัด  
เลขทะเบียนบริษัท : 0405548000302 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกไฟเบอร์กลาส น้ าหนักเบา 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่และโรงงาน : เลขท่ี 265 หมู ่4 ถนนกลางเมือง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น  

จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : 043-043-877-78 
โทรสาร : 043-043-879 
ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท 
มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น : หุ้นสามัญ 10 บาท 

http://www.cho.co.th/
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บริษัทย่อย : 2.บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จ ากัด (ARK) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105561186808 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริหารจัดการรถโดยสารประจ าทาง อัจฉริยะ (SMART BUS) 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่และโรงงาน : เลขท่ี 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0-2973-4382-84 / 0-2973-4385 

ทุนจดทะเบียน  2,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น  หุ้นสามัญ 100 บาท 

บริษัทย่อย : Koo Dom Investment Limited Liability Company (Koo Dom) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เพื่อสนับสนุนด้านเงินลงทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆ แก่บริษัท AROGO ท่ีจะถูกจัดตั้ง

ขึ้นมา กล่าวคือท าหน้าท่ีเป็นบริษัท Sponsor ตามกฎเกณฑ์การระดมทุนในรูปแบบ SPAC ใน
ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่และโรงงาน : 7201 Wellesley Ave, Westminster, California, United State 92683 
โทรศัพท์ : - 
บริษัทร่วม : บริษัท เคแอลอาร์ที จ ากัด (KLRT) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0405560004886 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ขนส่งสินค้าและกิจการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการขนส่ง 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่และโรงงาน : เลขท่ี 555/56 หมู่ท่ี 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น  

จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ : 061-8230318 
ทุนจดทะเบียน  20,000,000.00 บาท 
มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น  หุ้นสามัญ 100 บาท 

บริษัทร่วม : AROGO Capital Acquisition Corporation  (AROGO) 
เลขทะเบียนบริษัท : I.R.S 87-1118179 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เพื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ สหรัฐอเมริกา กล่าวคือท าหน้าท่ี

เป็นบริษัท SPAC ตามกฎเกณฑ์การระดมทุนในรูปแบบ SPAC ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่และโรงงาน : 848 Brickell Avenue, Penthouse 5, Miami, FL 33131 
โทรศัพท์ : - 
เว็บไซต์ (URL)  http://arogocapital.com/ 

 

 

 

 

 

 

กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน 

ชื่อ : กิจกำรร่วมค้ำ เจวีซีซี 
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ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

: ผลิต ประกอบ และซ่อมแซมรถโดยสาร ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาต ิ

วันท่ีในหนังสือข้อตกลง 
“กิจการร่วมค้า” 

: 25 มิถุนายน 2556 

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

วัตถุประสงค์ : เพื่อประมูลงานซ้ือขายและซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
NGV จ านวน 489 คัน กับ ขสมก. 

เงื่อนไขและข้อตกลง : บริษัทฯ จัดหารถและรับซ่อมตามสัญญา ส่วน CTV-1993 ดูแลเรื่องการตลาดและบริการหลังการขาย 
เหตุผลและความจ าเป็น : ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เพียงพอตาม TOR และโครงการฯ ท่ีจะด าเนินงานน้ันมีข้อมูลความลับ

ทางการค้าท่ีส าคัญจึงเชื่อมั่นถึงการรักษาความลับทางการค้าดังกล่าวจากการเป็นคู่ค้าและหรือร่วม
ธุรกิจท่ีผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน : ขสมก. ยกเลิกการลงนามสัญญา ณ ปัจจุบันกิจการร่วมค้ายื่นฟ้องคดีอยู่ศาลปกครองกลาง 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระ
แล้ว 

 -ไม่ได้ระบุ - 

   
ชื่อบริษัท : กิจกำรร่วมค้ำ เลคิเซ่ แอนด์ ช.ทวี/1 
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

: ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างหลอด LED 

วันท่ีในหนังสือข้อตกลง 
“กิจการร่วมค้า” 

: 9 พฤษภาคม 2559 

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

วัตถุประสงค์ : ท าธุรกรรมเกี่ยวกับงานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED ส าหรับอาคารหน่วยงานในสังกัด
กองทัพเรือ 

เงื่อนไขและข้อตกลง : บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ ส่วนบริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จ ากัด เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ 
เหตุผลและความจ าเป็น : บริษัทมีความสามารถด้านการติดต้ัง บริษัทร่วมค้าจึงเชิญชวนให้ร่วมเสนองานดังกล่าว 
ผลการด าเนินงาน : ด าเนินงานตามโครงการฯ ซ่ึงเสร็จสิ้นตาม TOR เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างแจ้งยกเลิกกิจการร่วม

ค้า  
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระ
แล้ว 

 -ไม่ได้ระบุ - 

ชื่อบริษัท : นิติบุคคลร่วมท ำงำน KLRTT/1 
ลั กษณะการปร ะ ก อ บ
ธุรกิจ 

: โครงการงานจ้างเหมาปฏิบัติการเดินทางรถ โครงการการบ ารุงรักษา และการบริหารจัดการพื้นท่ี
สถานีและส่วนเกี่ยวเน่ือง (Operation, Maintenance, Service) ระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา 
(Light Rail Transit) 

วันท่ีในหนังสือข้อตกลง 
“กิจการร่วมค้า” 

:  11 ธันวาคม 2560 

สัดส่วนการร่วมทุน : - บริษัท เคแอลอาร์ที จ ากัด                        ร้อยละ 60 ของเงินลงทุน 
( เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ) 

- บริษัท เทพนคร ขอนแก่นเดินรถ จ ากัด         ร้อยละ 40 ของเงินลงทุน   
วัตถุประสงค์ : เพื่อด าเนินการยื่นเสนอราคาโครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น 
เงื่อนไขและข้อตกลง : บริษัท เคแอลอาร์ที จ ากัดหลักในการจัดการ รับผิดชอบงานบริหารโครงการระบบขนส่งผู้โดยสารราง

เบา ในสัดส่วน ร้อยละ 60 ของมูลค่าโครงการ 

http://www.cho.co.th/
http://www.cho.co.th/


                                                                                                                                     

บริษทั ช ทวี จ  ำกดั(มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่และโรงงำน :Email : info@cho.co.th 
265  หมูท่ี่  4    ถนนกลางเมือง    ต าบลเมืองเก่า   อ าเภอเมืองขอนแก่น    จงัหวดัขอนแก่น    40000 
โทรศพัท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890  โทรสาร :  043 043 899 
ส ำนักงำนกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@cho.co.th 
96/25   ถนนวิภาวดีรังสิต  ตลาดบางเขน  เขตหลกัสี่ 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 2973-
4385 www.cho.co.th 

 

 หน้าที่ 22 

เหตุผลและความจ าเป็น : 1. การด าเนินงานของบริษัทฯ ผ่านนิติบุคคลร่วมท างาน KLRTT เพื่อต้องการแยกการบริหารงานด้าน
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง การบริหารจัดการเฉพาะด้านขนส่งระบบราง และเพื่อลดความล่าช้า
ในการบริหารจัดการ    
2. บริษัท เทพนคร ขอนแก่นเดินรถ จ ากัด มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการเดินรถขนส่ง
ผู้โดยสารในจังหวัดขอนแก่น 

ผลการด าเนินงาน : เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2563 ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้เสนองาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นจดขอเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่ม และร่วมจัดหาแหล่งทุนให้กับเจ้าของโครงการเพื่อเริ่ม
ด าเนินงานโครงการคาดการณ์เริ่มภายในปี 2565 

ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระ
แล้ว 

 -ไม่ได้ระบุ - 

 
ชื่อบริษัท : กิจกำรค้ำร่วม “กลุ่มร่วมท ำงำน SCN-CHO” 
ลั กษณะการปร ะ ก อ บ
ธุรกิจ 

: ด าเนินงานในโครงการซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) ให้กับองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร จ านวน  489 คัน 

วันท่ีในหนังสือข้อตกลง 
“กิจการค้าร่วม” 

:  7 ธันวาคม 2560 

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

วัตถุประสงค์ : โครงการซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) 489 คัน ให้กับองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร  

เงื่อนไขและข้อตกลง : บริษัทฯ จัดหา สั่งซ้ือ ผลิตและซ่อมแซมบ ารุงรักษารถโดยสารฯ  ส่วนบริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด
)ชนมหา(  จัดหาหลักประกันสัญญาต่างๆ  

เหตุผลและความจ าเป็น : บริษัทสแกน อินเตอร์ จ ากัด )มหาชน(  มีความสามารถด้านเงินทุนสนับสนุนการด าเนินการโครงการฯ 
และเพื่อลดผลกระทบ (ถ้ามี) ตามสัดส่วนการร่วมทุน  

ผลการด าเนินงาน : ส่งมอบรถยนต์โดยสารจ านวน 489 คัน เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในช่วงงานซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ฯ 
จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการเป็นเวลา 10 ปี (ครบก าหนดสิ้นสุดสัญญาปี 2571) 

ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระ
แล้ว 
 

 -ไม่ได้ระบุ - 

ชื่อบริษัท : กิจกำรร่วมค้ำ ซีเคเคเอ็ม/1 
ลั กษณะการปร ะ ก อ บ
ธุรกิจ 

: งานจ้างเหมา ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาและโครงสร้างพร้อมท้ังการผลิต และติดตั้งระบบขนส่ง
ผู้โดยสารรางเบาประเภท TRAM 

วันท่ีในหนังสือข้อตกลง 
“กิจการร่วมค้า” 

:  19 ธันวาคม 2560 

สัดส่วนการร่วมทุน : - บริษัท ช ทวี จ ากัด(มหาชน)                                 ร้อยละ 49 ของเงินลงทุน 
- บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากัด                     ร้อยละ 45 ของเงินลงทุน   
- บริษัท เคเทค บิลดิ้ง คอนแทรคเตอร์ส จ ากัด        ร้อยละ 6  ของเงินลงทุน 

 
เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 มีสัดส่วนการลงทุนใหม่ดังน้ี 

- บริษัท ช ทวี จ ากัด(มหาชน)                                 ร้อยละ 55 ของเงินลงทุน 
- บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากัด                     ร้อยละ 35 ของเงินลงทุน   
- บริษัท เคเทค บิลดิ้ง คอนแทรคเตอร์ส จ ากัด        ร้อยละ 5  ของเงินลงทุน 
- บริษัท โมบิลิต้ี แอสอะ เซอร์วิส จ ากัด                    ร้อยละ 5  ของเงินลงทุน 
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 หน้าที่ 23 

วัตถุประสงค์ : เพื่อประมูลงานเสนองานโครงการโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น รถไฟรางเบา 
เงื่อนไขและข้อตกลง : บริษัทฯ เสนองานและเตรียมเอกสารประมูลพร้อมจัดหาเทคโนโลยี ส่วน CTV-1993 และบริษัท เค

เทคฯ รับด าเนินการด้านราง และจัดสร้างตามสัญญา 
เหตุผลและความจ าเป็น : -  ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เพียงพอตาม TOR  

-  บริษัทร่วมค้า “1993” มีความสามารถด้านการจัดหาแรงงานและโครงการมีข้อมูลความลับทาง
การค้าท่ีส าคัญจึงเชื่อมั่นถึงการรักษาความลับทางการค้าดังกล่าวจากการเป็นคู่ค้าและหรือร่วมธุรกิจ
ท่ีผ่านมากับ 

- บริษัทร่วมค้า” เคเทค” มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง 
- เพื่อลดผลกระทบ (ถ้ามี) ตามสัดส่วนการร่วมทุน 

ผลการด าเนินงาน : เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2563 ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้เสนองาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นจดขอเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่ม และร่วมจัดหาแหล่งทุนให้กับเจ้าของโครงการเพื่อเริ่ม
ด าเนินงานโครงการคาดการณ์เริ่มภายในปี 2565 และเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2564 ได้จดทะเบียนต่อ
สรรพากรเพื่อขอเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีและภาษีมูลค่าเพ่ิมเลขท่ี 0993000443527 

ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระ
แล้ว 
 

 -ไม่ได้ระบุ – 
 
 
 
 

ชื่อบริษัท : Consortium Agreement For BMTA E-Ticket Project 
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

: งานโครงการให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์  

วันท่ีในหนังสือข้อตกลง 
“กิจการร่วมค้า” 

:  1 มีนาคม 2560 

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

(สัดส่วนการลงทุนไม่ได้ระบุบ)                     
วัตถุประสงค์ : เพื่อประมูลงานเสนองานโครงการให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
เงื่อนไขและข้อตกลง : กิจการร่วมค้าฯ โดยบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักประมูลงานเสนองานโครงการให้เช่า

ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ กับ ขสมก. 
เหตุผลและความจ าเป็น : - ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เพียงพอตาม TOR  

- เพื่อลดผลกระทบ (ถ้ามี) ตามสัดส่วนการร่วมทุน 
- บริษัทร่วมค้ามีประสบการณ์ด้านระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์  

ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระ
แล้ว 

 -ไม่ได้ระบุ – 
 

ชื่อบริษัท : กิจกำรร่วมค้ำ ช ทวี -เกียรติ 
ลั กษณะการปร ะ ก อ บ
ธุรกิจ 

: เสนองานและด าเนินงานเช่ารถโดยสาร (ใหม่) และรับจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสาร   

วันท่ีในหนังสือข้อตกลง 
“กิจการค้าร่วม” 

:  12 พฤศจิกายน 2563 

สัดส่วนการร่วมทุน : - บริษัท ช ทวี จ ากัด(มหาชน)                            ร้อยละ 49.00  

http://www.cho.co.th/
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 หน้าที่ 24 

- บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากัด )มหาชน(                ร้อยละ 51.00  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเข้าร่วมประกวดราคาโครงการของหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
เงื่อนไขและข้อตกลง : บริษัทฯ และบริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากัด )มหาชน(  สองฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อท่ีจะด าเนินงานให้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญางานตามโครงการท่ีจะเข้าประกวดราคา  
เหตุผลและความจ าเป็น : บริษัทร่วมค้ามีความสามารถด้านเงินทุนสนับสนุนการด าเนินการโครงการ และเพื่อลดผลกระทบ (ถ้า

มี) ตามสัดส่วนการร่วมทุน 
ผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างเตรียมจดทะเบียนจัดต้ังเป็นนิติบุคคลใหม่ และเตรียมเข้าร่วมประกวดราคาโครงการของ

หน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  
ทุนจดทะเบียน /  
ทุนช าระแล้ว 

 -ไม่ได้ระบุ - 

 

1.1 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

 
 
 
 
 
 

2.  ข้อมูลกำรประกอบธุรกิจ  

http://www.cho.co.th/
http://www.cho.co.th/
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 หน้าที่ 25 

บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CHO”)  ได้ผสานเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมระดับสากลเข้ากับการบริหารอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร และทีมงาน ท้ังด้านงานวิศวกรรม และ
ด้านการบริหารท่ีสั่งสมมานาน  ในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังยานยนต์ เพื่อการพาณิชย์ ตลอดจนสามารถขยายธุรกิจไปยั งธุรกิจรับบริหาร
โครงการพิเศษด้านการขนส่ง และให้บริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ตามท่ีแผน Road map เดิมท่ีเรียกว่า CHO 2023 ซ่ึงได้
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) โดยท่ีผ่านมาได้ประสบความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน CHO 2023 มาได้เป็นอย่างดี เช่น การ
พัฒนาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง OPV ล าท่ี 2 การสร้างระบบ ERP on Cloud เพื่อสร้างให้เกิด Resilience ในสถานการณ์วิกฤติ การจัดเตรียมทรัพยากร
บุคคลสมัยใหม่ การส่งออกสินค้าไปยังตลาดใหม่ การสร้างสินค้าใหม่ในลักษณะการท าเมืองให้เป็นสินค้า และการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีท่ีจะเตรียม
เคลื่อนท่ีไปสู่อนาคต เช่น EV Charging Station การวิจัยและพัฒนารถบรรทุก และรถโดยสารไฟฟ้า การพัฒนาสินค้าเดิมท่ีเกี่ยวกับสนามบินให้เป็น
ไฟฟ้า การสร้างนวัตกรรม CHO Smart Transit (รถโดยสารอัจฉริยะ) และการเตรียมรับการซ่อมบ ารุงระบบ Logistics ในอนาคต CHO สิบล้อ 24 
ศูนย์ซ่อมท่ีทันสมัย 

สิ่งต่าง ๆ ท่ีเตรียมการมาน้ันเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการท่ี CHO จะน าไปสู่การวางแผน Road map ต่อไป 10 ปีข้างหน้านับจากน้ีไป ซ่ึง
เรียกว่า “CHO Tech Riders 2030” เพื่อการเจริญเติบโตท่ียั่งยืน ส่งมอบมูลค่าท่ีดีท่ีสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน สร้างเศรษฐกิจท่ีดี ยั่งยืน สร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม และดีต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต 

 

2.1 ประวัติควำมเป็นมำ  

 กลุ่มครอบครัวทวีแสงสกุลไทย (หรือ “กลุ่ม ช ทวี” ) โดยนายชอ ทวีแสงสกุลไทย และนางอุษา  ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจรถ
ขนส่งในจังหวัดขอนแก่น และเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถบรรทุกตั้งแต่ปี 2511 ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังการผลิต และต่อตัวถังรถบัสในปี 
2523 ได้ขยายการผลิต และต่อตัวถังรถพ่วง-กึ่งพ่วง และรถขนส่งประเภทต่างๆ   กลุ่ม ช ทวี ได้พัฒนาเทคโนโลยีรถพ่วง รถเพื่อการพาณิชย์อย่าง
ต่อเนื่อง และมีความพิถีพิถันในการออกแบบตัวถังรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับแชสซีรถบรรทุกของลูกค้าเพื่อให้ได้โครงสร้างตัวถังบรรทุกท่ีแข็งแกร่ง
ทนทานเหมาะสมกับประเภทของงานขนส่ง ใช้งานได้ในทุกสภาพถนน และทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ 

 ในรุ่นท่ีสองของกลุ่ม ช ทวี น าโดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บุตรชายของ นายชอ ทวีแสงสกุลไทย และนางอุษา   ทวีแสงสกุลไทย ซ่ึง
จบการศึกษาด้านวิศวกรรมยานยนต์ และการบริหารธุรกิจ จากประเทศญี่ปุ่น มองเห็นแนวโน้มความต้องการของระบบขนถ่ายสินค้าจ านวนมาก ด้วย
รถพ่วงพิเศษขนาดใหญ่ รวมท้ังเล็งเห็นถึงความส าคัญของนวัตกรรมด้านการต่อตัวถังรถบรรทุกท่ีอาศัยเทคโนโลยีชั้นน าจากต่างประเทศ ว่าจะมี
บทบาทมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมรถพ่วง-กึ่งพ่วงในอนาคต จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (“บริษัทฯ” หรือ “CHO”) เมื่อวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทของครอบครัว คือ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากัด (“CTV-1993”) และบริษัทผู้ผลิต
ตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วงชั้นน าจากประเทศเยอรมนี คือ  DOLL Fahrzeugbau GmbH (“DOLL”) เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบ
ตัวถัง และติดตั้งระบบวิศวกรรมท่ีเกี่ยวกับตัวถังรถบรรทุก 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 จ ากัด” และเปลี่ยนชื่อเมื่อ 28 พฤษภาคม 2536) และ DOLL (เดิมชื่อ Emil Doll 
) มีประสบการณ์ด้านการผลิต และประกอบตัวถังรถเพื่อการพาณิชย์ มาเป็นเวลานาน ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดังน้ี  

 CTV-1993 เริ่มธุรกิจผลิต และประกอบตัวถังรถบรรทุก ตัวถังรถบัส และได้พัฒนาเทคโนโลยีการบรรทุกขนส่งในประเทศไทย  
ตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบัน CTV-1993 ไม่ได้ประกอบธุรกิจผลิต และประกอบตัวถังรถ โดยเปลี่ยนไปประกอบธุรกิจจ าหน่ายหัว
รถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถบรรทุก 

 DOLL เริ่มธุรกิจผลิต และประกอบตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วงชนิดพิเศษ ตั้งแต่ปี 2465 (สมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1) ซ่ึง 
DOLL มีความสามารถในการผลิตรถพ่วงพิเศษส าหรับบรรทุกวัสดุท่ีมีน้ าหนักมาก และมีขนาดใหญ่ รวมถึงวัสดุท่ีมีความยาวเป็น
พิเศษ ด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ต่อมาในปี 2557 DOLL ได้เปลี่ยนผู้บริหารเป็นบริษัทกลุ่มการเงิน CMP. ท าให้มุ่งเน้นใน
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 หน้าที่ 26 

การขายมากกว่าการพัฒนาสินค้า และในปี 2559 CHO หมดสัญญาระหว่างกันกับ DOLL และไม่ได้ต่อสัญญาอีก โดยนับจากน้ัน
เป็นต้นมา CHO ได้เปิดรับความร่วมมือทางพันธมิตรกับเจ้าของเทคโนโลยีผ่านการท า MOU กับบริษัทท่ีมีนวัตกรรมท่ีสามารถ
ถ่ายทอดนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับ CHO เช่น Faymonville จากประเทศเบลเยียม ซ่ึงมียอดขายติด 1 ใน 3 ของโลก และมี
เทคโนโลยีในการผลิตรถใหญ่ หลากหลายแบบ  Siemens AG จากประเทศเยอรมนี เป็นบริษัทท่ีมีการพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติระดับโลก เป็นต้น 
 

 นอกจากน้ีในปี 2548 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากัด” (“CTV-TMT”) ด้วยทุนจด
ทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CHO ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน และนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจด
ทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกห้องเย็นไฟเบอร์กลาส น้ าหนักเบา ส าหรับรถขนส่งสินค้า อาหารสด และแห้ง 
เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าจนถึงปลายทาง ท้ังด้านรูปร่าง คุณภาพ ตลอดจนอุณหภูมิของสินค้า ให้คงอยู่ในสภาพเดียวกันกับก่อนท าการขนส่ง ปัจจุบัน  
CTV-TMT มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 20.00 ล้านบาท โดย CHO ถือหุ้นใน CTV-TMT ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน 
  
 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซ่ึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ และปัจจุบันยังคงเป็ น
กรรมการ และผู้บริหารหลัก ได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในส่วนท่ี CTV-1993 ถืออยู่ท้ังหมดนับต้ังแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ส่งผลให้กลุ่มทวีแสงสกุล
ไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 93.18 ของทุนจดทะเบียนก่อน การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ( Initial 
Public Offering: “IPO”) ในระหว่างวันท่ี 2-7 พฤษภาคม 2556 โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 50.00 ล้านบาท และน าหุ้นสามัญเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2556 
 

2.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกจิ 

บริษัทฯ มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกรมขนส่ง
ทางบก จนได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ผลิตรถระดับ 1 ตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้
ความเห็นชอบแชสซี และตัวถังรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 6 (รถพ่วง) ลักษณะ 7 (รถกึ่งพ่วง) และลักษณะ 8 (รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุ
ยาว) พ.ศ.2553 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ เป็นท่ียอมรับจากลูกค้าท้ังในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทฯ มีวิศวกรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ สามารถให้ค าแนะน ากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี กอปรกอปรกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
มาตรฐาน และมีการควบคุมทุกกระบวนการออกแบบ และการผลิต ตามข้อก าหนดของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และผ่านการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากสถาบัน TUV NORD ประเทศเยอรมันนี รวมท้ังผ่านการรับรองต่างๆ ตามมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน
ความปลอดภัยของสินค้าท่ีน าเข้า และผลิตเพื่อจ าหน่ายในสหภาพยุโรป (CE Mark)  มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าตามข้อก าหนดของสมาคม
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เป็นต้น 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไม่หยุดยั้งในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรืองานระบบวิศวกรรมต่างๆ โดยทีมวิจัย และพัฒนาของบริษัทฯ ได้
ออกแบบนวัตกรรมสินค้ารูปแบบใหม่ และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ออกแบบหรือเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว จะ
ด าเนินการขอขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุสิทธิบัตรมาแล้ว 22 รายการ (ข้อมูลจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

 

 2.3 โครงสร้ำงรำยได้  

โครงสร้ำงรำยได้ (งบกำรเงินรวม) ปี 2562-2565 
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ประเภทรำยได้ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (Q1) 

 ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รายได้ตามสญัญา 1,185.39 73.66% 350.41 54.08% 140.11 31.80% 137.12 64.04% 

รายได้จากการขายและ
การให้บริการ/1 

339.20 21.08% 277.06 42.76% 261.76 59.40% 59.60 27.84% 

รวมรำยได้ 1,524.59 94.74% 627.47 96.84% 401.87 91.20% 196.72 91.88% 

รายได้อื่น/2 84.62 5.26% 20.49 3.16% 38.80 8.80% 17.38 8.12% 

รวมรำยได้ทั้งหมด 1,609.21 100.00% 647.96 100.00% 440.67 100.00% 214.10 100% 

หมายเหต ุ :/1 - รายได้จากการขาย ประกอบดว้ย การขาย spare part  การขายสินค้าตวัอย่าง (รถต้นแบบ)  การขายสินค้าในสตอ๊ก  เป็นต้น 
  /2 - รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหาร รายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ 

 
 

โครงสร้ำงรำยได้ในประเทศและต่ำงประเทศ (งบกำรเงินรวม) ปี 2562-2565 
ประเภทรำยได้ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (Q1) 

 ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
รายได้จากในประเทศ 1,399.91 91.82% 574.26 91.52% 382.82 95.76% 177.11 90.03% 

รายได้จากตา่งประเทศ 124.68 8.18% 53.21 8.48% 19.05 4.24% 19.61 9.97% 

- ประเทศในกลุ่ม 
CLMV/1 

41.42 2.72% 20.89 3.33% 7.95 1.98% - - 

- ประเทศอื่น ๆ/2 83.26 5.46% 32.32 5.15% 11.10 2.26% 19.61 9.97% 

รวมรำยได้ 1,524.59 100.00% 627.47 100.00% 401.87 100.00% 196.72 100% 

หมายเหต ุ :/1 - ประเทศในกลุ่ม CLMV ประกอบดว้ย ประเทศเวียดนาม 

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

 

2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

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-กึ่งพ่วงท่ัวไป ท่ีลูกค้าสั่งซ้ือเพื่อน าไปใช้ขนส่งสินค้าตามความต้องการเฉพาะ 

มีท้ังรถที่ใช้เพื่อการบรรทุกสินค้าอย่างเดียวโดยไม่ต้องการระบบวิศวกรรมท่ีมีเทคโนโลยีมากนัก หรือผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าสั่งผลิตตามแบบมาตรฐานของ
บริษัทฯ ซ่ึงสามารถสรุปประเภทของรถในกลุ่มน้ีและคุณสมบัติเบื้องต้น ตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้ 

1.1. รถบรรทุกมำตรฐำน (Standard Truck : STD) 
กลุ่มรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง รูปแบบมาตรฐานท่ัวไปซ่ึงมีความแข็งแรงทนทาน และสามารถบรรทุกน้ าหนักได้ในปริมาณมาก 

โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบโครงสร้างของระบบช่วงล่างเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถรองรับน้ าหนักได้มากที่สุดตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด แต่ใน

http://www.cho.co.th/
http://www.cho.co.th/


                                                                                                                                     

บริษทั ช ทวี จ  ำกดั(มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่และโรงงำน :Email : info@cho.co.th 
265  หมูท่ี่  4    ถนนกลางเมือง    ต าบลเมืองเก่า   อ าเภอเมืองขอนแก่น    จงัหวดัขอนแก่น    40000 
โทรศพัท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890  โทรสาร :  043 043 899 
ส ำนักงำนกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@cho.co.th 
96/25   ถนนวิภาวดีรังสิต  ตลาดบางเขน  เขตหลกัสี่ 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 2973-
4385 www.cho.co.th 

 

 หน้าที่ 28 

ขณะเดียวกันก็ง่ายต่อการบังคับควบคุมยานพาหนะ ส าหรับรถพ่วง และรถกึ่งพ่วง ท่ีบริษัทฯ สามารถผลิต และจ าหน่ายให้แก่ลูกค้ามีความหลากหลาย 
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับงานโดย  

งำนติดตั้งระบบ NGV (NGV Products : NGV) 
บริษัทฯ รับติดต้ังเครื่องยนต์ NGV และถัง NGV ให้กับรถพ่วง และรถบรรทุกขนส่งทุกประเภท ซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้พลัง

งานท่ีคุ้มค่ากับสภาวะราคาน้ ามันท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสถานะการณ์ อาทิ การติดตั้งระบบ NGV แบบ 100% การติดตั้งระบบ NGV แบบเชื้อเพลิง
ร่วม เป็นต้น บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งเครื่องยนต์ NGV ให้กับรถบัสประจ าทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และติดตั้งถังส าหรับบรรทุกแก๊ส 
NGV ให้กับบริษัทขนส่งท่ีใหบ้ริการกับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

งำนขึ้นรูปและประกอบตู้โลหะ (Fabrication Works, others : FAB) 
บริษัทฯ มีเครื่องตัดเลเซอร์ท่ีทันสมัย และเครื่องจักรในการพับ และเชื่อมโลหะ จึงสามารถท างานขึ้นรูป งานเชื่อมและประกอบตู้

โลหะ อาทิ ตู้อลูมิเนียม เป็นต้น เพื่อน าไปติดตั้งบนแชสซีรถบรรทุกหรือรถพ่วง-กึ่งพ่วง โดยบริษัทฯ สามารถออกแบบและประกอบตู้โลหะให้เหมาะสม
กับแชสซีรถทุกรุ่น ทุกยี่ห้อได้ รวมท้ังออกแบบและพัฒนาการผลิตตู้โครงสร้างอลูมิเนียมทนแรงดึงสูง ส าหรับติดต้ังอุปกรณ์สื่อสารส าหรับอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศเพื่อส่งออก 

งำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Know How) 
บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบคิดค้นและพัฒนารูปแบบตัวถังรถหลากหลายประเภท โดยเป็นเจ้าของแบบตัวถังรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ซ่ึงได้รับอนุสิทธิบัตรแล้วจ านวน 101 รายการ รวมท้ังอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนขอรับอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรการออก
แบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกจ านวน 19 รายการ รวมท้ัง ทีมงานของบริษัทฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบตัวถังและติดต้ัง
ระบบวิศวกรรมท่ีเกี่ยวกับตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง มายาวนาน บริษัทฯ จึงได้มีการให้สิทธิในการใช้แบบผลิตภัณฑ์ และให้บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสินค้าบางรายการ เช่น แบบแชสซีคอนเทนเนอร์, เทคโนโลยีในการประกอบตู้ไฟเบอร์กลาสน้ าหนักเบา เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าซ่ึงเป็น
กลุ่มผู้ประกอบการผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงในต่างประเทศ อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะ
ได้รับค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี (ค่า Know how Fee หรือค่า Royalty Fee) ตามจ านวนสินค้าท่ีลูกค้าผลิตโดยอาศัยแบบหรือเทคโนโลยีของบริษัทฯ 
(แล้วแต่กรณีตามข้อตกลง) 

ภาพตัวอย่างรถกระบะดัม้พ์ รถพ่วง และ รถกึ่งพ่วง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Design Product) 

รถกระบะบรรทกุเปิดข้าง รถกระบะดัม้พ์ / พ่วงกระบะดัม้พ์ รถตู้ไฟเบอร์ 

รถกึ่งพ่วงพืน้ต ่า 3 เพลา รถกึ่งพ่วงตู้ไฟเบอร์ รถพ่วงตู้ไฟเบอร์ 

http://www.cho.co.th/
http://www.cho.co.th/


                                                                                                                                     

บริษทั ช ทวี จ  ำกดั(มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่และโรงงำน :Email : info@cho.co.th 
265  หมูท่ี่  4    ถนนกลางเมือง    ต าบลเมืองเก่า   อ าเภอเมืองขอนแก่น    จงัหวดัขอนแก่น    40000 
โทรศพัท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890  โทรสาร :  043 043 899 
ส ำนักงำนกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@cho.co.th 
96/25   ถนนวิภาวดีรังสิต  ตลาดบางเขน  เขตหลกัสี่ 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 2973-
4385 www.cho.co.th 

 

 หน้าที่ 29 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ หมายถึง กลุ่มรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ที่ต้องมีการออกแบบพิเศษตามความต้องการใช้งาน
ของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อน ต้องการระบบวิศวกรรมที่แม่นย าในการใช้งาน ซึ่งสามารถสรุปประเภทของรถใน
กลุ่มนี้และคุณสมบัติเบื้องต้น ตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้ 

รถสนับสนุนภำคพ้ืนดินภำยในสนำมบิน (Ground Support Equipment : GSE) 
เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษส าหรับใช้ในสนามบินที่มีการออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะ และใช้เทคโนโลยีระบบวิศวกรรม

ที่สลับซับซ้อนและทันสมัย ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสูงและผ่านมาตรฐานระดับสากลที่เข้มงวดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การบิน เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) หน่วยงานการท่าอากาศ
ยานของแต่ละประเทศ เป็นต้น รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบินนี้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ท ารายได้ให้แก่บริษัทฯ ในสัดส่วนสูงสุดมา
ตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทฯ ได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจครัวการบินท้ังในประเทศและจากนานาชาติ บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้หลากหลายประเภท อาทิ 

1) รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) : เป็นรถท่ีใช้ในการล าเลียงอาหารจากครัวการ
บินซึ่งเป็นหน่วยบริการภาคพื้นดิน (In-flight services) ขึ้นสู่เครื่องบินเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าสายการบิน จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ สามารถ
พัฒนาแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส าหรับเครื่องบินทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ให้เหมาะสมกับเครื่องบินทุกรุ่นทุกขนาดได้ รวมทั้งพัฒนา
เทคโนโลยีการประกอบตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมได้ด้วยฝืมือของทีมงานวิศวกรคนไทยทั้งหมด โดยความภูมิใจล่าสุดของบริษัทฯ คือ 
รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบินแอร์บัส A380  ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และต้องอาศัยเทคโนโลยีระบบ
วิศวกรรมที่เที่ยงตรง แม่นย าอย่างมาก รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบินแอร์บัส A380 คันแรกของบริษัทฯ ได้ส่งมอบไปยัง Emirates 
Flight Catering ในปี 2549  และมีการผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าตลอดมาจนถึงปีปัจจุบัน โดยคาดว่าในอนาคตจะยังมีค าสั่งซื้อเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ภาพตัวอย่างผลิตภณัฑ์ Catering Hi-loaders Truck 

 
  
  
 
 

2.1. รถดับเพลิงและรถกู้ภัย (Fire Fighting Truck : FFT) 
เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษส าหรับใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัยในกรณีที่เกิดเหตุอัคคีภัยทั้งในที่ราบและอาคารสูง โดย

บริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตรถดับเพลิงและรถกู้ภัยรายใหญ่ของโลกทางแถบยุโรป รถดับเพลิงและรถกู้ภัยของบริษัทฯ 
มีจุดเด่นท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น อาทิ 

1) รถดับเพลิงและกู้ภัยส ำหรับอำคำรสูง : บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจนสามารถ
ออกแบบรถกู้ภัยที่มีบันไดสูงสุดได้ถึง 53 เมตร โดยมีการผลิตและจ าหน่ายครั้งแรกเมื่อปี 2553 ส่งมอบให้กับ
เทศบาลเมืองปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

2) ปั๊มดูดน  ำและใบพัด : ผลิตจากวัสดุอัลลอย ซึ่งมีความทนทานต่อทุกสภาพน้ า สามารถใช้ได้กับ น้ าจืด น้ าเค็ม 
และน้ ากร่อย 

3) แรงดูดน  ำ : สามารถปรับความดันส าหรับดูดน้ าไดต้ามความต้องการของลูกค้า 

http://www.cho.co.th/
http://www.cho.co.th/


                                                                                                                                     

บริษทั ช ทวี จ  ำกดั(มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่และโรงงำน :Email : info@cho.co.th 
265  หมูท่ี่  4    ถนนกลางเมือง    ต าบลเมืองเก่า   อ าเภอเมืองขอนแก่น    จงัหวดัขอนแก่น    40000 
โทรศพัท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890  โทรสาร :  043 043 899 
ส ำนักงำนกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@cho.co.th 
96/25   ถนนวิภาวดีรังสิต  ตลาดบางเขน  เขตหลกัสี่ 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 2973-
4385 www.cho.co.th 

 

 หน้าที่ 30 

จากคุณสมบัติที่แตกต่างดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ต้องการจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ อาทิ บัง
คลาเทศ ศรีลังกา เป็นต้น และกลุ่มลูกค้าในประเทศ ทั้งหน่วยงานหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบล  การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ บริษัท ปตท.สผ. จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 

รถกู้ภัย ภายในตัวรถเป็นแบบตู้เก็บอุปกรณ์กู้ภัย พร้อมประตูบานเลื่อนท าด้วยอลูมิเนียมสามารถกันน้ าได้ ภายในมี
ลิ้นชักแบบรางเลื่อนทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ส่วนด้านล่างของประตูบานเลื่อนถัดจากห้องโดยสารสามารถเปิดออกเป็นบันไดได้ และภายใน
ตู้เก็บอุปกรณ์จะมีการติดตั้งอุปกรณ์กู้ภัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้นไว ้

ภาพตัวอย่างผลิตภณัฑร์ถดับเพลิงและรถกูภ้ัย 

 
 
 
 
 
 

2.2. ยำนยนต์ส ำหรับกองทัพ (Military Products : MILITARY) 
เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษเฉพาะส าหรับการใช้งานในกองทัพเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น กองทัพบก กองทัพอากาศกองทัพเรือ 

บริษัทฯ สามารถออกแบบยานยนต์ส าหรับกองทัพให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่ทางกองทัพต้องการ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการ
ว่าจ้างจากกองทัพให้ผลิตและปรับปรุงยานยนต์รูปแบบต่างๆ อาทิ รถยนต์บรรทุกขนาดเบา แบบ 50 และแบบ 51 (M1) ขับเคลื่อนแบบ 
4x4 (หลังคาผ้าใบ หลังคาเหล็ก และหลังคาไฟเบอร์) ปรับปรุงสภาพรถบรรทุก รุ่น M817 และรุ่น  M35A2 รถล าเลียงพล เป็นต้น 

ภาพตัวอย่างรถที่ใช้ในกิจการกองทัพ 
 
 
 
 

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 เพื่อบรรทุกช้ินส่วนถนนคอนกรีตส าเร็จรูป ส าหรับใช้ในการประกอบถนนเป็นทางด่วน ซึ่งถือว่าเป็น
รถพ่วงที่ยาวที่สุดในแถบภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ด้วยความยาวกว่า 24 เมตร (ไม่รวมแขนลาก) รองรับน้ าหนักระหว่าง 100-160 ตัน/ก้อน 
โดยระบบการท างานของเพลาทั้ง 16 เพลา มีความสัมพันธ์กับรัศมีการเลี้ยวของหัวรถลาก ท าให้รถพ่วงที่มีขนาดใหญ่สามารถหักเลี้ยวได้
ง่ายขึ้น หากมีความจ าเป็นจะต้องเลี้ยวให้มีรัศมีวงเลี้ยวที่แคบลงหรือกว้างขึ้น ก็สามารถท าได้ด้วยการบังคับด้วยรีโมทคอนโทรล ระบบไฮ
ดรอลิค ซึ่งทุกล้อมีความเป็นอิสระแยกออกจากกัน นอกจากน้ียังสามารถปรับระดับความสูงต่ าของพื้นบรรทุกได้ระหว่าง + 300 มิลลิเมตร 

 
 

ภาพตัวอย่างรถพ่วงพิเศษ 

รถดบัเพลงิ-กู้ภยั รถดบัเพลงิ รถบนัไดกู้ภยัอาคารสงู 

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

กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ หมายถึง กลุ่มงานบริการพิเศษที่บริษัทฯ ได้ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสากล  
เข้ากับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทั้งด้านงานวิศวกรรมและด้านการ
บริหารที่สั่งสมมานาน จนบริษัทฯ สามารถน าเสนอบริการด้านการบริหารโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ลูกค้าได้ บริษัทฯ มีการให้บริการแก่
โครงการต่างๆ ดังนี้ 

3.1. กลุ่มบริหำรโครงกำร 
โครงกำรบริหำรสร้ำงเรือตรวจกำรณ์ไกลฝ่ัง (Offshore Patrol Vessel : OPV) 

ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง (บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากัด และ บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส 
จ ากัด) ได้ร่วมกันเข้ารับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Offshore Patrol Vessel: OPV) ของกองทัพเรือ จากบริษัท อู่

กรุงเทพ จ ากัด โดยใช้แบบเรือจาก BAE SYSTEMS (ประเทศสหราชอาณาจักร) ซึ่งบริษัทฯ 
รับผิดชอบเป็นท่ีปรึกษา ในส่วนงานปรับปรุงแบบโครงสร้างเรือ งานปรับปรุงแบบงานระบบ
ไฟฟ้าของเรือจากแรงดันไฟฟ้า 440 โวลต์ ให้ลดเหลือ 380 โวลต์และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบเป็นท่ีปรึกษาด้านงานจัดซื้อ งานบริหารการเงิน งานคลังสินค้า งานโลจิสติกส์ งาน 
IT และงานซ่อมบ ารุง โดยโครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลา 4 ปี และท าการส่งมอบเรือตรวจ

การณ์ไกลฝั่งล านี้ได้ในปี 2556 ซึ่งนับว่าเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งล าแรกของประเทศไทย ที่สร้างโดยฝีมือคนไทยให้แก่กองทัพเรือ และ
ปัจจุบันกองทัพเรือได้รับพระราชทานนามช่ือเรือล านี้แล้วว่า “เรือหลวงกระบี่” และในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับงานบริหารโครงการบางส่วน 
อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ท าการต่อเรือ OPV ล าที่สองช่ือ เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ มีระวางขับน้ าไม่น้อยกว่า 1,960 ตัน สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ขนาดไม่ต่ ากว่า 11.5 ตัน และเรือ lifeboat 1 ล า สามารถออกปฏิบัติงานในทะเลอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 14 วัน 
โดยไม่ต้องรับการส่งก าลังบ ารุงเพิ่มเติม สามารถปฏิบัติการได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 5 (Sea State 5) ความเร็วสูงสุดไม่ต่ ากว่า 23 นอต (ท่ี 
Full load) ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 3,500 ไมล์ทะเล (ที่ความเร็วเดินทางไม่ต่ ากว่า 15 นอต) โดยมีพิธีปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ลง
น้ าเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562   

บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด ได้รับสิทธิจาก BAE SYSTEMS ในการน าแบบเรือไปใช้รับงานสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเพื่อการ
พาณิชย์ได้ บริษัทฯ จึงมีโอกาสที่จะรับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเพิ่มเติมอีก หากทางกองทัพเรือหรือบริษัท อู่กรุงเทพ 
จ ากัด มีโครงการที่จะสร้างเรือล าใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการตรวจการณ์ทางทะเลให้กับกองทัพเรือ รวมถึงลูกค้า
ต่างประเทศที่ต้องการสร้างเรือและว่าจ้างให้บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด สร้างเรือตามแบบเรือดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องได้ท า สัญญา
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ข้อตกลงไม่ท าธุรกิจแข่งขันกันกับบริษัทฯ ดังนั้น ในอนาคต หากมีการรับงานบริหารโครงการลักษณะดังกล่าวอีก บริษัทฯ จะเป็นผู้รับงาน
บริหารโครงการเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น 

อีกทั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริหาร
โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง จ านวน 6 ล า ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (“สทป.”) 
  

โครงกำรบริกำรงำนซ่อมบ ำรุงและศูนย์ซ่อมส ำหรับ Linfox & Tesco-Lotus Project 

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด (“Linfox”) และบริษัท    เอกชัย 
ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด (“Tesco-Lotus”) ให้เป็นผู้บริหารโครงการบริการงานซ่อมและศูนย์ซ่อมส าหรับรถบรรทุก   รถพ่วง-กึ่งพ่วง 
ของทั้ง 2 บริษัท โดยบริษัทฯ รับผิดชอบงานซ่อมบ ารุงเพื่อรักษาสมรรถนะการใช้งาน (PM) ของรถ โดยมีรถท้ังหมดมากกว่า 2,000 คัน ใน
พื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Tesco-Lotus ปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมอยู่ใน Distribution Center (DC) จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ล าลูก
กา ศูนย์วังน้อย ศูนย์สามโคก ศูนย์บางบัวทอง สุราษฎร์ธานี และศูนย์ขอนแก่น อีกทั้งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการเพิ่มรายได้จากงาน
ซ่อมบริการ จึงได้ท าการเช่าพ้ืนที่ ที่ดินประมาณ 4 ไร่ ที่ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ปี 2556 เป็นศูนย์ซ่อมหนักส าหรับ
รถบรรทุก ในกรณีประสบอุบัติเหตุต้องซ่อมนาน และรับงานซ่อมบริการจากลูกค้าของบริษัทรายอื่น และลูกค้าทั่วไป ท าให้บริษัทฯ 
สามารถเพิ่มศักยภาพในการดูแลลูกค้าที่ศูนย์ซ่อมวังน้อยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นท าเลใกล้กรุงเทพฯ  ปริมณฑล และเพิ่มโอกาสในการรับงานซ่อม
บริการเพิ่มขึ้นจากงานของ Linfox และ Tesco-Lotus ปัจจุบันมีลูกค้าหลายรายต้องการที่จะท าสัญญางานซ่อมบ ารุงเพื่อรักษาสมรรถนะ
การใช้งาน (PM)  กับบริษัทฯ และอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ 

โดยบริษัทได้รับสัญญาให้เพิ่มศูนย์บริการซ่อมบ ารุงกับ Tesco-Lotus ใน DC ที่ทาง Tesco-Lotus เพิ่มขึ้น และมี
จ านวนรถเพียงพอส าหรับการเพิ่มศูนย์บริการซ่อมบ ารุงด้วย 
 

   
 

3.2. กลุ่มงำนบริกำร 
ศูนย์ซ่อมบริกำรตัวถังรถบรรทุก 

ศูนย์ซ่อมบริการตัวถังรถบรรทุก มีทั้งหมด 3 สาขา คือ สาขาขอนแก่น สาขาวังน้อย และสาขาพัทยา เป็นศูนย์ซ่อม
รถบรรทุก และงานซ่อมบริการเพิ่มจากโครงการบริหารซ่อมบ ารุงรถบรรทุกให้กับ Tesco-Lotus รวมทั้งลูกค้าท่ัวไป และซ่อมบริการให้กับ
ลูกค้าท่ีซื้อรถกับบริษัทฯ  
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ศูนย์ซ่อม One Stop Service  

บริษัทฯ ลงทุนเปิดศูนย์บริการรถบรรทุกแบบ One Stop Service ในช่ือ "สิบล้อ 24 ชั่วโมง by CHO" โดยบริษัทฯ 
ได้ด าเนินการเปิดศูนย์แรกที่จังหวัดชลบุรี และจะเปิดเพิ่มอีก 7 แห่ง  ทั่วประเทศ ภายในปี 2566 โดยภายในภายในปี 2564 จะเปิดเพิ่มท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง และเปิดเพิ่มอีก 3 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ อีสานใต้ และภาคใต้ตอนล่าง อาทิ เชียงใหม่ อุดรธานี และหาดใหญ่ 
เป็นต้น ใช้เงินลงทุนประมาณ 350 ล้านบาท เพื่อให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา เครื่องยนต์ ตัวถัง ระบบไฟฟ้า แบบเต็มระบบ โดยต่อยอด
มาจากศูนย์ซ่อมบริการเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดด าเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งมีผลการด าเนินการเป็นที่น่าพอใจ และผลการ
ส ารวจความต้องการจากธุรกิจลอจิสติกส์ ในประเทศว่ามีความต้องการในธุรกิจนี้ บริษัทวางแผนเพิ่มบริการจดทะเบียน ต่อภาษี ประกันภัย
พร้อมจ าหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ตกแต่ง โดยมีทีมช่างมืออาชีพ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมทั้งระบบการบันทึกข้อมูลประวัติการซ่อมแซมที่
สามารถเช่ือมโยงข้อมูลประวัติการซ่อมของรถแต่ละคันได้ทุกศูนย์บริการ 

 

  
โครงกำรซ้ือรถโดยสำรปรับอำกำศใช้เชื้อเพลิงก๊ำชธรรมชำติ (NGV) ให้กับองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
พร้อมซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถโดยสำร ระยะเวลำ 10 ปี 

กลุ่มร่วมท างาน SCN-CHO ที่ร่วมจัดตั้งโดย บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด(มหาชน) และ บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 
ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายและว่าจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คัน กับ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยมีมูลค่าโครงการทั้งโครงการรวมทั้งสิ้น 4,261 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งเป็นมูลค่ารถโดยสาร 1,891 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และงานบริการ 2,370 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้ด าเนินการส่งมอบครบตามสัญญาฯ จ านวน 489 คัน  และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้รับเงินค่ารถครบ
ตามสัญญาฯ ตามก าหนดเรียบร้อยแล้ว และยังคงเหลือเฉพาะงานซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร ระยะเวลา 10 ปี 

ภาพตัวอย่างรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
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2.5.  ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน 

ภำวะอุตสำหกรรม 
 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ท่ีมียอดจ าหน่ายสูงสุดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground 
Support Equipment (GSE) ส าหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถล าเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) รองลงมา
คือกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ประเภทรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
ดังนั้นในการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 อุตสาหกรรม คือ ธุรกิจการบิน และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ธุรกิจกำรบิน 
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ช้ีแจงว่าในปี 2564 ความต้องการขนส่งสินค้าทางอากาศมีอัตราเพิ่มขึ้น 

6.9% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 และปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.7% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยก าลังการขนส่ง 
(Available Cargo Tonne-Kilometers หรือ ACTKs) ในปี 2564 มีจ านวนต่ ากว่าปี 2562 อยู่ 10.9% ส่งผลให้ผลตอบแทน (yield) และ
รายได้ของผู้ขนส่งปรับตัวสูงขึ้น ท าให้สายการบินยังพอจะมีรายได้หลังจากการที่เที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารระยะไกลได้รับผลกระทบของโค
วิด-19 ซึ่งในเดือนธันวาคม 2564 มีเรตค่าขนส่งท่ีสูงกว่าในปี 2562 เกือบ 150% ทั้งนี้ ปัจจัยและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีสนับสนุนการ
เติบโตของการขนส่งสินค้าทางอากาศใรปี 2565 มีดังน้ี 

- การค้าสินค้าท่ัวโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับปี 2562 และการผลิตภาคอุตสาหกรรมโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 4% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 

- อัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อการขายยังอยู่ในระดับต่ า ส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพราะเหล่าผู้ประกอบการจะหัน
มาใช้การขนส่งทางอากาศเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ได้อย่างรวดเร็ว 

- ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนของการขนส่งสินค้าทางอากาศ เทียบกับการขนส่งสินค้าทางเรือ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
- การเร่งตัวของจ านวนผู้ติดเช้ือโควิด-19 ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก (Advanced Economies) ท าให้เกิดความ

ต้องการชุด PPE เป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ถูกขนส่งทางอากาศ 
(ที่มำ : สมำคมขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ IATA) 

2. ธุรกิจโลจสิติกส ์ 
จากข้อมูลสถิติการขนส่งประจ าปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียน (สะสม) ทั่วประเทศ 

มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 1,201,832 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 5.55 และจ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งดว้ย
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รถบรรทุก (สะสม) ทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น 435,477 ฉบับ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 
13.32 

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียน (สะสม) ท่ัวประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

ประเภทรถ 
จ ำนวนรถ (คัน) ร้อยละกำรเปลี่ยนแปลง 

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 2564/2563 [ เพ่ิม (ลด)] 

  รวมรถบรรทุก 1,201,832 1,173,801 5.55 
  แยกเป็น  - ไม่ประจ ำทำง 381,427 361,357 0.98 

              - ส่วนบุคคล 820,405 812,444 2.39 
         ( ที่มำ : กลุ่มสถิติกำรขนสง่ กรมกำรขนส่งทำงบก https://web.dlt.go.th/statistics/ ) 
 

ตารางข้อมูลสถิติจ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งและจ านวนผูป้ระกอบการขนส่ง ท่ัวประเทศ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

ประเภทรถ 
 จ ำนวนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง (ฉบับ)   จ ำนวนผู้ประกอบกำรขนส่ง (รำย)  

2564 2563 2564 2563 
รวมรถบรรทุก 384,717 384,273 384,717 384,273 
 แยกเป็น - ไม่ประจ ำทำง 35,425 32,985 35,425 32,985 
            - ส่วนบุคคล 349,292 351,288 349,292 351,288 

(ที่มา: กลุ่มสถติิการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/# )  
 

กำรแข่งขัน 
กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ถือว่าไม่มีคู่แข่งทางธุรกิจมากนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ โดยส่วน

ใหญ่จะเป็นการออกแบบเฉพาะโดยบริษัทเอง ซึ่งมีการจดอนุสิทธิบัตร และอยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการติดตั้งระบบวิศวกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างจากสนิค้าท่ีมีการ
จ าหน่ายโดยทั่วไป จึงท าให้มีการแข่งขันทางธุรกิจจ านวนไม่มากนัก โดยจะมีคู่แข่งที่ผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงที่มี
ลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันอยู่บ้าง ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการต่อตัวถังและดัดแปลงรถบรรทุกภายในประเทศ แต่ส าหรับกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ อาทิ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน รถดับเพลิงและรถกู้ภัย จะมี
คู่แข่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างประเทศ โดยสามารถสรุปคู่แข่งขันในประเทศและต่างประเทศโดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 

คู่แข่งขันทำงธุรกิจ ประเทศ ประเภทผลติภณัฑ์ 

คู่แข่งขันในประเทศ   

1.บริษัท พนัส แอสเซมบลีย ์จ ากัด  ไทย รถพ่วงและรถกึ่งพว่ง 

2.บริษัท ไฮโดรควิพ จ ากัด ไทย เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
และหน่วยงานราชการ ต่างๆ 

3.บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จ ากัด ไทย รถบรรทุก รถกึ่งพ่วงส าหรับหน่วยงานราชการ  

4.บมจ. สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง ไทย รถพ่วงและรถกึ่งพว่ง 
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คู่แข่งขันทำงธุรกิจ ประเทศ ประเภทผลติภณัฑ์ 

5.กลุ่มบริษัท  NEXT และบริษัทในเครือ ไทย ยานยนต์ไฟฟา้ 

6.กลุ่มบริษัทรถไฟฟ้าไทยและบริษัทในเครือ ไทย ยานยนต์ไฟฟา้ 

7.บริษัท ผลิตรถทางการแพทย ์ ไทย อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ การแพทย ์

คู่แข่งขันต่ำงประเทศ   

1. Aero Mobiles Pte Ltd. สิงคโปร์ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน / 
รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน 

2. Mallaghan Engineering Ltd. ไอร์แลนด ์ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน / 
รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน 

3. DOLL Fahrzeugbau GmbH เยอรมน ี รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน 
รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน 

 

2.6. โครงกำรในอนำคตของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตเพื่อรองรับแผนขยายรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนี้ 
              

1. โครงกำรขยำยศูนย์ซ่อม สิบล้อ 24 ชั่วโมง by CHO ทั่วประเทศ 
บริษัทฯ ลงทุนเปิดศูนย์บริการรถบรรทุกแบบ One Stop Service ในช่ือ "สิบล้อ 24 ช่ัวโมง by CHO" โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการ

เปิดศูนย์แรกที่จังหวัด ชลบุรี และจะเปิดเพิ่มอีก 7 แห่ง  ทั่วประเทศภายในปี 2566 โดยจะเปิดเพิ่มที่จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ อีสานใต้ 
และภาคใต้ตอนล่าง อาทิ เชียงใหม่ อุดรธานี และหาดใหญ่ เป็นต้น ทั้งหมดใช้เงินลงทุนประมาณ 350 ล้านบาท เพื่อให้บริการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา เครื่องยนต์ ตัวถัง ระบบไฟฟ้า แบบเต็มระบบ โดยต่อยอดมาจากศูนย์ซ่อมบริการเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดด าเนินการตั้งแต่ปี 
2554 เป็นต้นมา  

 
 
2. โครงกำรพัฒนำเมืองขอนแก่น 

บริษัทฯ ด าเนินการยื่นเสนอราคาโครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น จ านวน 2 โครงการ   
2.1. โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น โดย บริษัท ขอนแก่น ทรานซิทซิทเต็ม จ ากัด 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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ภำพกำรลงนำมในข้อตกลงกจิกำรร่วมค้ำ และภำพจ ำลองโครงกำรพัฒนำเมืองขอนแก่น 

 
ภำพรถต้นแบบ TRAM ที่พัฒนำขึ้นในโครงกำรพัฒนำเมืองขอนแก่น 

 
2.2. โครงการงานจ้างเหมาปฏิบัติการเดินทางรถ โครงการการบ ารุงรักษา และการบริหารจัดการพื้นที่สถานีและส่วนเกี่ยวเนื่อง 

(Operation, Maintenance, Service) ระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) ประเภท TRAM และการพัฒนาเมือง 
(Transit Oriented Development) โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ระยะเวลาสัญญา 30 ปี "เป็นการบริหารโครงการ
โดยไม่ได้สิทธิในทรัพย์สิน และแบ่งรายได้ กับเจ้าของโครงการ” โดยนิติบุคคลร่วมท างาน KLRTT (KLRTT Consortium)  

 
3. โครงกำรบริหำรระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Bus) 

CHO มีแผนลงทุนในการบริหารระบบขนส่งอัจฉริยะผ่านการลงทุนในบริษัท อมรรัตน์โกสินทร์ จ ากัด (ARK) โดยมีแผนถือหุ้นใน
สัดส่วนประมาณ 51% หรือมากกว่า 50% มูลค่าที่ CHO ลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท โดย ARK มีแผนบริหารรถเมล์ขนส่งมวลชนผ่าน
กลุ่มบริษัทเอกชนรถร่วมบริการ ขสมก. (องค์การขนส่งมวลชน) ในการปรับปรุงรถเดิมเป็นรถที่มีระบบอัจฉริยะ (Smart Bus) และมีแผน
เปลี่ยนรถใหม่ทั้งหมดภายในปีท่ี 2-4 รวม 3 ปี ในการลงทุนครั้งนี้จะมีผู้ถือหุ้นหลัก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย CHO  กลุ่มบริษัทเอกชนรถร่วม
บริการ ขสมก. และนักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนท่ีมีประสบการณ์ เสริมสร้างศักยภาพของ ARK 

ในการลงทุนครั้งนี้คาดว่า ARK จะสามารถรับรู้รายได้ทันที เนื่องจากเป็นการลงทุนในกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว และคาดว่า 
CHO จะมีรายได้โดยตรงจากการพัฒนาระบบอุปกรณ์อัจฉริยะ และการซ่อมบ ารุงในโครงการ  
 
4. รถ London Taxi พัฒนำเป็นระบบไฟฟ้ำ (EV) 
  บริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยกับบริษัท เอเชีย แค็บ จ ากัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เพื่อพัฒนา
รถ ASIA CAB ไฟฟ้าต้นแบบ โดย “เอเชีย แค็บ” เป็นเจ้าของและผู้ผลิตรถลอนดอนแท็กซี่ ในนาม CABB Taxi สัญชาติไทย ที่มีวิสัยทัศน์ 
มุ่งมั่น ที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
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2564 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Advanced Electric Machines Ltd. (AEM) บริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟา้
แบบยั่งยืนชนิดไม่มีแม่เหล็กและแร่หายาก (Rare Earth) จากประเทศอังกฤษ เพื่อพัฒนาระบบขับเคลื่อนที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero 
emissions) เพื่อเปลี่ยนจากระบบเครื่องยนต์สันดาปเป็นระบบไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน (PEV) พร้อมให้บริการในไทยในปี 2565 และบริษัทฯ จะ
เป็นผู้ศึกษาตลาดเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศภายในปี 2566 โดยเริ่มจากประเทศท่ีใช้รถพวงมาลัยขวา 

 
ภายตวัอย่าง CABB Taxi 

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

 
5. โครงกำรพัฒนำรถบัส NGV ให้เป็นระบบไฟฟ้ำ (EV) 

บริษัทฯ มีแผนพัฒนารถบัสโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลงก๊าซธรรมชาติ (Bus NGV) ระบบเครื่องยนต์สันดาปให้เป็นระบบไฟฟ้า
แบบปลั๊กอิน (PEV) ระบบไฟฟ้า โดยอยู่ในช่วงทดสอบรถต้นแบบ  
 
6. โครงกำรต่อเรือตรวจกำรณ์ไกลฝ่ัง จ ำนวน 6 ล ำ ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ 

บริษัทฯ ได้ลงนามร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาระบบบริหารโครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง จ านวน 6 ล า ของกองทัพเรือ
ฟิลิปปินส์ กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (“สทป.”) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือ และอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องต่างๆ ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ และเป็นอุตสาหกรรมพื้นที่ในการพัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้าน
วิศวกรรมขั้นสูง  ร่วมมือกันพัฒนาระบบการบริหารโครงการต่อเรือ หากประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ให้เป็นผู้ด าเนิน
โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Offshore patrol vessel : OPV) จ านวน 6 ล า 
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7. โครงกำรควำมร่วมมือวิจัยและพัฒนำสินค้ำในอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ  
บริษัทฯ ร่วมวิจัย พัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อร่วมวิจัย 

พัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านยุทธภัณฑ์ประเภทอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ที่เกี่ยวเนื่องต่อเศรษฐกิจ
และความมั่นคงของชาติ  
 
โครงกำรในอนำคตของบริษัทย่อย 

1) โครงการสร้างโรงงานผลิตใกล้กับพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง และสามารถให้ลูกค้าเข้าตรวจสอบสินค้าได้สะดวก 
เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯและพื้นที่ปริมณฑล บริษัทฯ จึงมีนโยบายแสวงหาและศึกษาข้อมูลในการสร้าง
โรงงานผลิตเพิ่มในพ้ืนท่ีอื่น ซึ่งผลจากการศึกษาและเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว จึงมีนโยบายในการหา
พื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพื่อพิจารณาต่อไป 

2) โครงการสร้างโรงผลิตฉนวนโพลียูรีเทนโฟม (PU Foam) ตามแผนการพัฒนาและปรับโครงสร้างต้นทุน บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค 
จ ากัด (TMT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีแผนการลงทุนในโรงงานผลิตโฟม โดยตั้งงบประมาณในการลงทุน  20 ล้านบาท จาก
งบประมาณเดิม 30 ล้านบาท เนื่องจากโฟมมีสัดส่วนในต้นทุนค่อนข้างสูง และถ้า TMT ลงทุนผลิตโฟมได้เองจะท าให้ต้นทุน
ลดลง ควบคุมเวลาและแผนการใช้โฟมในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถพัฒนาโฟมให้มีคุณภาพหลากหลายเหมาะกับ
ผลิตภัณฑ์ของ TMT และลดต้นทุนได้มากขึ้นจากการวางแผนการผลิตแบบ Just In Time  ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการก่อสร้าง 
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 ด าเนินธุรกิจ
เพื่อสนับสนุนด้านเงินลงทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆ (Sponsor) ให้แก่ Arogo Capital Acquisition Corp. ตาม
กฎเกณฑ์การระดมทุนในรูปแบบ SPAC ซึ่งระดมทุนได้จ านวน 1,350,000 หน่วย รวมขายได้ 10,350,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 
103.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3.6 พันล้านบาท) โดยจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Market และได้เริ่มซื้อขายใน
วันจันทร์ที ่27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามเวลาประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้สัญลักษณ์ “AOGOU” แต่ละหน่วยประกอบด้วยหุ้น
สามัญคลาส A หนึ่งหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไถ่ถอน (Warrant) ได้หนึ่งใบซึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญประเภท A 
หนึ่งหุ้นในราคา 11.50 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เมื่อหลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยหน่วยเริ่มซื้อขายจะแยกกันเป็น หุ้นสามัญประเภท A 
และใบส าคัญแสดงสิทธิ  (Warrant) จะถูกจดทะเบียนในตลาด NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ “AOGO” และ “AOGOW” 
ตามล าดับอย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทยังไม่ได้เลือกเป้าหมายว่าจะลงทุนกับบริษัทใด แต่มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจประเภท
เทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้า (EV) Smart Mobility หรือการขนส่งที่ยั่งยืนและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทีมผู้บริหารมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางใน ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจการ
ด าเนินงานด้านการขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิต  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
คณะกรรมการของ Arogo Capital Acquisition Crop. (“AROGO” หรือ “บริษัทร่วม”) มีมติให้เสนอให้ควบรวมกิจการกับ
บริษัท EON Reality Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Metaverse ด้านการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 1 ล้านบัญชี โดยมีมูลค่าหลังการเสนอควบรวมกิจการประมาณ 655 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 22.4 พันล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการ (Due diligence) เพื่อยื่นค าขอต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (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-combination-
agreement-with-eon 

 
ภำพแสดงกำรเปดิตัวซื้อขำย IPO ของ AROGOU ในตลำดหลักทรัพย ์NASDAQ 

 

3. ผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำร 

3.1   ผู้ถือหุ้น (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565) 
ล าดับ ช่ือบุคคล/นิติบคุคล จ านวน (หุ้น) ร้อยละจ านวนหุ้นทีจ่ าหนา่ยแลว้ทั้งหมด 

(2,196,428,213 หุ้น) 
1 นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย       474,730,132  21.61% 
2 นายมารตัน ์ แซ่ลิ้ม         92,781,374  4.22% 
3 นางวาสนา  ทวีแสงสกุลไทย         68,640,000  3.13% 

4 บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั         55,056,325  2.51% 
5 นายชุติไชย  นภาศัพท์         41,112,600  1.87% 
6 น.ส.อัศนา  ทวีแสงสกลุไทย         39,505,460  1.80% 
7 นายพุฒิพัฒน ์ เวศย์วรุตม ์         37,485,275  1.71% 
8 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์

(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก 
        29,536,528  1.34% 

9 นายกิติเมศวร ์ เวศย์วรตุม ์         27,020,000  1.23% 

10 นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย         22,336,000  1.02% 
รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 10 ล าดับแรก 888,203,694 40.44% 

ผู้ถือหุ้นรายอื่น 1,308,224,519 59.56% 
จ านวนหุ้นท้ังสิ้น 2196428213 100.00% 
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3.2   คณะกรรมการบริษัท 
 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายสุรเดช ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  

 กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 
7. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 

 
3.3   คณะกรรมการบริหาร 
 รายช่ือคณะกรรมการบริหาร 

1. นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวอัศนา  ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริหาร 
3. นายศิริวัฒน์  ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริหาร 
4. นายณรงค์  องอาจมณีรัตน ์ กรรมการบริหาร 
5. นางพานทอง  โนวะ กรรมการบริหาร  
6. นายประสบสุข  บุญขวญั กรรมการบริหาร 
7. Mr. Sven Markus Gaber กรรมการบริหาร 
8. นายนพรัตน์  แสงสว่าง กรรมการบริหาร 
9. นายอภิชัย ชุมศร ี กรรมการบริหาร 
10. นายนิรุติ สุมงคล กรรมการบริหาร 
11. นายศักรินทร์  อุ่นนิ่ม กรรมการบริหาร   
12. นายฉัตรชัย  กันตวิรุฒ กรรมการบริหาร 
13. นายผาด พิมรินทร ์ กรรมการบริหาร 
  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cho.co.th/
http://www.cho.co.th/


                                                                                                                                     

บริษทั ช ทวี จ  ำกดั(มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่และโรงงำน :Email : info@cho.co.th 
265  หมูท่ี่  4    ถนนกลางเมือง    ต าบลเมืองเก่า   อ าเภอเมืองขอนแก่น    จงัหวดัขอนแก่น    40000 
โทรศพัท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890  โทรสาร :  043 043 899 
ส ำนักงำนกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@cho.co.th 
96/25   ถนนวิภาวดีรังสิต  ตลาดบางเขน  เขตหลกัสี่ 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 2973-
4385 www.cho.co.th 

 

 หน้าที่ 42 

4. ประวัติกำรเพ่ิมทุนและประวัติกำรจ่ำยปันผลย้อนหลัง 3 ปี  

    4.1 ประวตักิารเพิม่ทุนย้อนหลงั 3 ปี  
วนัที่ ประเภท หุน้จดทะเบียนท่ี

เปล่ียนแปลง 
หุน้เรียกช ำระท่ี
เปล่ียนแปลง 

ภำยหลงักำรเพ่ิมทุน (บำท) 
ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนช ำระ

แลว้ 

5/4/2564 เพ่ิมทุนจดทะเบียน 432,675,407 - 438,645,156  
18/6/2564 

ถึง 29/11/2564 
เพ่ิมทุนช ำระแลว้รองรับกำร
ใชสิ้ทธิหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

- 426,300,793 - 437,051,502.50 

14/12/2564 เพ่ิมทุนจดทะเบียน 997,708,628 - 688,072,313 - 
28/12/2564 
ถึง 5/4/2565 

เพ่ิมทุนช ำระแลว้รองรับกำร
ใชสิ้ทธิหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

- 462,467,217 - 552,668,306.75 

3/5/2565 ลดทุนจดทะเบียน -20,800,275 - 682,872,244.25 - 
5/5/2565 เพ่ิมทุนจดทะเบียน 532,154,498 - 815,910,868.75 - 

หมำยเหตุ : มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้หุ้นละ 0.25 บำท 

 4.2  ประวตักิารจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั 3 ปี  
         - ไม่มี –  

บริษทัฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิท่ีเหลือหลงัจำกหกัเงินส ำรองต่ำง 
ๆ ทุกประเภท ตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั และตำมกฎหมำย หำกไม่มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่
มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษทัฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 
 ทั้ งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ โดยจะข้ึนอยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็น และควำม
เหมำะสมอ่ืน ๆ ในอนำคต โดยอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขท่ีกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ อำทิ ใช้
เป็นเงินลงทุนเพ่ือขยำยธุรกิจของบริษทัฯ ใชเ้ป็นทุนส ำรองส ำหรับกำรช ำระคืนเงินกู ้หรือกรณีมีกำรเปล่ียนแปลงสภำวะตลำด
ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัฯ ในอนำคต โดยให้อ ำนำจคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพิ้จำรณำ ทั้งน้ี มติของ
คณะกรรมกำรบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผลจะตอ้งถูกน ำเสนอเพ่ือขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปัน
ผลระหวำ่งกำลซ่ึคณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได ้แลว้ให้รำยงำนให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 
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ส่วนที่ 3 : ข้อมลูทำงกำรเงิน 

 

1. สรุปรำยกำรส ำคัญในงบกำรเงิน 

1.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 

บริษัท ช ทวี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และวันที่ 31 ธันวำคม 2564 , 2563, 2562
หน่วย : ล้านบาท

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว
ณ 31 มี.ค. 65 % ณ 31 ธ.ค. 64 % ณ 31 ธ.ค. 63 % ณ 31 ธ.ค. 62 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 20.13 .61 10.07 .31 16.13 .51 12.93 .40
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 234.85 7.16 187.43 5.82 226.38 7.21 471.58 14.50
สินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญา 351.98 10.73 298.24 9.26 307.54 9.80 387.49 11.92
เงินให้กู้ ยืมแก่กิจการบคุคลที่เก่ียวข้อง .00 .00 .00 .00 .00 .00 111.07 3.42
สินค้าคงเหลือ 700.41 21.35 715.04 22.19 743.39 23.69 652.25 20.06
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 181.19 5.52 204.61 6.35 173.95 5.54 96.85 2.98
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย -                 .00 .00 .00 .00 .00 .00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,488.55 45.37 1,415.38 43.93 1,467.40 46.76 1,732.16 53.27

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระค า้ประกัน 3.54 .11 3.54 .11 37.54 1.20 62.86 1.93
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่ไมอ่ยู่ในความต้องการของตลาด 15.74 .48 15.74 .49 25.00 .80 25.00 .77
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 186.59 5.69 188.03 5.84 2.34 .07 2.46 .08
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                 .00 -              .00 .00 .00 .00 .00

ลกูหนีก้ารค้าไมห่มนุเวียน 64.60 1.97 77.63 2.41 157.99 5.03 .00

สินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญา - ไมห่มนุเวียน 32.61 .99 32.61 1.01 32.61 1.04 .00

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 101.19 3.08 101.19 3.14 89.04 2.84 .00 .00
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 742.88 22.64 751.48 23.33 1,029.94 32.82 1,108.73 34.10
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 16.14 .49 16.50 .51 18.77 .60 20.81 .64
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี .00 .00 .00 .00 .00 .00 10.97 .34
เงินมดัจ า 243.53 7.42 237.10 7.36 240.03 7.65 236.52 7.27
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 385.35 11.75 382.51 11.87 37.66 1.20 52.28 1.61
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,792.17 54.63 1,806.32 56.07 1,670.93 53.24 1,519.63 46.73

รวมสินทรัพย์ 3,280.73 100.00 3,221.70 100.00 3,138.32 100.00 3,251.79 100.00

บริษัท ช ทวี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และวันที่ 31 ธันวำคม 2564 , 2563, 2562

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว
ณ 31 มี.ค. 65 % ณ 31 ธ.ค. 64 % ณ 31 ธ.ค. 63 % ณ 31 ธ.ค. 62 %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร,เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 522.39 15.92 536.13 16.64 592.68 18.89 571.92 17.59
เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ่ื้น 263.42 8.03 266.13 8.26 211.09 6.73 199.38 6.13
หนีส้ินที่เกิดจากสญัญา .00 .00 .00 .00 .54 .02 2.00 .06
สว่นของเงินกู้ระยะยาวจากบคุคลอ่ืนที่ถงึก าหนดในหนึ่งปี 5.63 .17 6.57 .20 33.10 1.05 24.90 .77
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 99.38 3.03 168.00 5.21 10.83 .34 298.15 9.17
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงินที่ถึงก าหนดในหนึ่งปี 14.44 .44 14.46 .45 4.55 .14 11.43 .35
หุ้นกู้ ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 662.69 20.20 689.64 21.41 931.75 29.69 299.04 9.20
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย .38 .01 .38 .01 .38 .01 2.21 .07
ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียน ส ารองผลประโยชน์พนกังาน .03 .00 .41 .01 14.84 .47

.00
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 37.35 1.14 35.92 1.11 20.33 .65 8.33 .26

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,605.70 48.94 1,717.64 53.31 1,820.08 58.00 1,417.35 43.59
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลอ่ืน 216.87 6.61 217.80 6.76 222.00 7.07 .00 .00
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 91.01 2.77 94.60 2.94 43.14 1.37 1.30 .04
หุ้นกู้ 210.00 6.40 210.00 6.52 70.61 2.25 841.34 25.87
หุ้นกู้ แปลงสภาพ .00 .00 39.49
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ .00 .00 9.65
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 26.37 .80 25.90 .80 30.51 .97 .00 .00
ประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 19.42 .59 18.53 .58 14.71 .47 33.62 1.03
ประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 7.00 .21 7.00
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 570.66 17.39 622.97 19.34 380.96 12.14 876.26 26.95
รวมหนีสิ้น 2,176.36 66.34 2,340.60 72.65 2,201.04 70.13 2,293.61 70.53
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบยีน 688.07 688.07 589.00 589.00

ทนุที่ออกและช าระแล้ว 549.11 16.74 448.88 13.93 330.48 10.53 327.22 10.06
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,121.69 34.19 841.31 26.11 532.83 16.98 524.90 16.14

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 29.01 .88 29.01 .90 29.01 .92 29.01 .89

เงินรับล่วงหน้าคา่หุ้น .00 .00 .00 .00 .00

ส่วนลดจากการเพ่ิมสดัส่วนเงินลงทนุในบริษัทย่อย (5.63) (.17) (5.63) (.17) (5.63) (.18) (5.63) (.17)
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน .00 .00 .00 .00 .00

ก าไรสะสม : .00 .00 .00
จดัสรรแล้ว - ทนุส ารองตามกฎหมาย 9.65 .29 9.65 .30 9.65 .31 9.65 .30
ยังไมไ่ด้จดัสรร (745.57) (22.73) (588.22) (18.26) (112.91) (3.60) 73.03 2.25
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น 146.11 4.45 146.11 4.54 153.85 4.90 .00 .00

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,104.36 33.66 881.10 27.35 937.28 29.87 958.18 29.47
ส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ .0001 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,104.37 33.66 881.10 27.35 937.28 29.87 958.18 29.47
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,280.73 100.00 3,221.70 100.00 3,138.32 100.00 3,251.79 100.00

สอบทำนแล้ว

สอบทำนแล้ว

http://www.cho.co.th/
http://www.cho.co.th/


                                                                                                                                     

บริษทั ช ทวี จ  ำกดั(มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่และโรงงำน :Email : info@cho.co.th 
265  หมูท่ี่  4    ถนนกลางเมือง    ต าบลเมืองเก่า   อ าเภอเมืองขอนแก่น    จงัหวดัขอนแก่น    40000 
โทรศพัท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890  โทรสาร :  043 043 899 
ส ำนักงำนกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@cho.co.th 
96/25   ถนนวิภาวดีรังสิต  ตลาดบางเขน  เขตหลกัสี่ 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 2973-
4385 www.cho.co.th 
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บริษัท ช ทวี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และวันที่ 31 ธันวำคม 2564 , 2563, 2562
หน่วย : ล้านบาท

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว
ณ 31 มี.ค. 65 % ณ 31 ธ.ค. 64 % ณ 31 ธ.ค. 63 % ณ 31 ธ.ค. 62 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 20.13 .61 10.07 .31 16.13 .51 12.93 .40
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 234.85 7.16 187.43 5.82 226.38 7.21 471.58 14.50
สินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญา 351.98 10.73 298.24 9.26 307.54 9.80 387.49 11.92
เงินให้กู้ ยืมแก่กิจการบคุคลที่เก่ียวข้อง .00 .00 .00 .00 .00 .00 111.07 3.42
สินค้าคงเหลือ 700.41 21.35 715.04 22.19 743.39 23.69 652.25 20.06
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 181.19 5.52 204.61 6.35 173.95 5.54 96.85 2.98
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย -                 .00 .00 .00 .00 .00 .00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,488.55 45.37 1,415.38 43.93 1,467.40 46.76 1,732.16 53.27

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระค า้ประกัน 3.54 .11 3.54 .11 37.54 1.20 62.86 1.93
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่ไมอ่ยู่ในความต้องการของตลาด 15.74 .48 15.74 .49 25.00 .80 25.00 .77
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 186.59 5.69 188.03 5.84 2.34 .07 2.46 .08
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                 .00 -              .00 .00 .00 .00 .00

ลกูหนีก้ารค้าไมห่มนุเวียน 64.60 1.97 77.63 2.41 157.99 5.03 .00

สินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญา - ไมห่มนุเวียน 32.61 .99 32.61 1.01 32.61 1.04 .00

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 101.19 3.08 101.19 3.14 89.04 2.84 .00 .00
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 742.88 22.64 751.48 23.33 1,029.94 32.82 1,108.73 34.10
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 16.14 .49 16.50 .51 18.77 .60 20.81 .64
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี .00 .00 .00 .00 .00 .00 10.97 .34
เงินมดัจ า 243.53 7.42 237.10 7.36 240.03 7.65 236.52 7.27
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 385.35 11.75 382.51 11.87 37.66 1.20 52.28 1.61
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,792.17 54.63 1,806.32 56.07 1,670.93 53.24 1,519.63 46.73

รวมสินทรัพย์ 3,280.73 100.00 3,221.70 100.00 3,138.32 100.00 3,251.79 100.00

บริษัท ช ทวี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และวันที่ 31 ธันวำคม 2564 , 2563, 2562

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว
ณ 31 มี.ค. 65 % ณ 31 ธ.ค. 64 % ณ 31 ธ.ค. 63 % ณ 31 ธ.ค. 62 %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร,เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 522.39 15.92 536.13 16.64 592.68 18.89 571.92 17.59
เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ่ื้น 263.42 8.03 266.13 8.26 211.09 6.73 199.38 6.13
หนีส้ินที่เกิดจากสญัญา .00 .00 .00 .00 .54 .02 2.00 .06
สว่นของเงินกู้ระยะยาวจากบคุคลอ่ืนที่ถงึก าหนดในหนึ่งปี 5.63 .17 6.57 .20 33.10 1.05 24.90 .77
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 99.38 3.03 168.00 5.21 10.83 .34 298.15 9.17
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงินที่ถึงก าหนดในหนึ่งปี 14.44 .44 14.46 .45 4.55 .14 11.43 .35
หุ้นกู้ ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 662.69 20.20 689.64 21.41 931.75 29.69 299.04 9.20
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย .38 .01 .38 .01 .38 .01 2.21 .07
ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียน ส ารองผลประโยชน์พนกังาน .03 .00 .41 .01 14.84 .47

.00
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 37.35 1.14 35.92 1.11 20.33 .65 8.33 .26

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,605.70 48.94 1,717.64 53.31 1,820.08 58.00 1,417.35 43.59
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลอ่ืน 216.87 6.61 217.80 6.76 222.00 7.07 .00 .00
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 91.01 2.77 94.60 2.94 43.14 1.37 1.30 .04
หุ้นกู้ 210.00 6.40 210.00 6.52 70.61 2.25 841.34 25.87
หุ้นกู้ แปลงสภาพ .00 .00 39.49
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ .00 .00 9.65
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 26.37 .80 25.90 .80 30.51 .97 .00 .00
ประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 19.42 .59 18.53 .58 14.71 .47 33.62 1.03
ประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 7.00 .21 7.00
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 570.66 17.39 622.97 19.34 380.96 12.14 876.26 26.95
รวมหนีสิ้น 2,176.36 66.34 2,340.60 72.65 2,201.04 70.13 2,293.61 70.53
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบยีน 688.07 688.07 589.00 589.00

ทนุที่ออกและช าระแล้ว 549.11 16.74 448.88 13.93 330.48 10.53 327.22 10.06
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,121.69 34.19 841.31 26.11 532.83 16.98 524.90 16.14

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 29.01 .88 29.01 .90 29.01 .92 29.01 .89

เงินรับล่วงหน้าคา่หุ้น .00 .00 .00 .00 .00

ส่วนลดจากการเพ่ิมสดัส่วนเงินลงทนุในบริษัทย่อย (5.63) (.17) (5.63) (.17) (5.63) (.18) (5.63) (.17)
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน .00 .00 .00 .00 .00

ก าไรสะสม : .00 .00 .00
จดัสรรแล้ว - ทนุส ารองตามกฎหมาย 9.65 .29 9.65 .30 9.65 .31 9.65 .30
ยังไมไ่ด้จดัสรร (745.57) (22.73) (588.22) (18.26) (112.91) (3.60) 73.03 2.25
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น 146.11 4.45 146.11 4.54 153.85 4.90 .00 .00

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,104.36 33.66 881.10 27.35 937.28 29.87 958.18 29.47
ส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ .0001 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,104.37 33.66 881.10 27.35 937.28 29.87 958.18 29.47
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,280.73 100.00 3,221.70 100.00 3,138.32 100.00 3,251.79 100.00

สอบทำนแล้ว

สอบทำนแล้ว
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1.2  งบก าไรขาดทุน

 
 

บริษัท ช ทวี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 

ส ำหรับงวดไตรมำส1 ปี 2565 และงวดปี 2564 , 2563 และ ปี 2562
หน่วย:ล้ำนบำท

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

Q1 ปี 2565 % ปี 2564 % ปี 2563 % ปี 2562 %

รำยได้
รายได้ตามสญัญา 137.12        64.04    140.11          31.79    350.41             54.08    1,185.39    73.66     
รายได้จากการขายและการให้บริการ 59.61          27.84    261.76          59.40    277.06             42.76    339.20       21.08     
รายได้อ่ืน 17.38          8.12     38.80            8.80     20.49                3.16      84.62          5.26      

รวมรำยได้ 214.11      100.00   440.67       100.00   647.96          100.00   1,609.21   100.00    

ต้นทนุงานตามสญัญา (162.57)      67.41    (203.30)         (46.13)   (307.94)            (47.52)   (932.90)      (57.97)    
ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ (78.59)         32.59    (270.11)         (61.30)   (246.67)            (38.07)   (262.84)      (16.33)    

รวมต้นทุน (241.16)     100.00   (473.41)      100.00   (554.61)         100.00   (1,195.73)  100.00    

ก ำไรขัน้ต้น (44.43)      (20.75)   (71.54)        (16.23)    72.86            11.25     328.86     20.44      

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย (27.05)      (12.63)   (32.74)        (7.43)      93.35            14.41     413.47     25.69      

คา่ใช้จา่ยในการขาย (4.13)           (1.93)     (16.88)           (3.83)    (19.84)              (3.06)     (32.39)        (2.01)     
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (23.62)         (11.03)   (219.25)         (49.75)   (167.84)            (25.90)   (160.53)      (9.98)     
ต้นทนุทางการเงิน - ดอกเบีย้จา่ย (100.64)      (47.00)   (209.09)         (47.45)   (144.61)            (22.32)   (145.65)      (9.05)     
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (1.43)           (0.67)    (0.10)             (0.02)    (0.12)                 (0.02)     (0.09)           (0.01)     

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ (156.88)     (73.27)   (478.07)      (108.49)  (239.05)         (36.89)    74.81       4.65        

ภาษีเงินได้ (0.47)           (0.22)    (2.75)             (0.62)    0.31                  0.05      (8.95)           (0.56)     

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (157.35)     (73.49)   (475.32)      (107.86)  (238.74)         (36.85)    65.86       4.09        

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน
รายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน
ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
• ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (0.0002)      (0.34)             
รวมรายการที่ดาจถูกจดัประเภทใหมไ่ว้ในก าไร (0.0002)      (0.34)             
หรือขาดทนุในภาหลงั 
• ผลขาดทนุจากเงินลงทนุในตราสารทนุที่ก าหนดให้วัดมลูคา่
    ด้วยมลูคา่ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                    (9.26)             
• ผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ -                    -                      -           246.06             37.97    -                    -           
• การวัดมลูคา่ใหมข่องภาระผูกพนัผลประโยชน์ -                    -                      
      หลงัออกจากงาน -                      -           16.47                2.54      4.48            0.28      
• ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไมถู่กจดัประเภทใหม่
      ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั -                    1.85               0.42     (52.51)              (8.10)     (0.90)           (0.06)     

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (0.002)      (0.00)     (7.41)          (1.68)      210.03          32.41     3.58         0.22        

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี-สทุธิจากภาษี (0.002)         (7.74)             
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด (157.35)      (73.49)   (483.06)         (109.62)  (28.72)           (4.43)      69.44       4.32        

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (157.35)      (73.49)   (475.32)         (107.86) (238.74)            (36.84)   65.86          4.09      
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ -                    -                      -           (0.00)                 (0.00)     (0.00)           (0.00)     

(157.35)     (73.49)   (475.32)      (107.86)  (238.74)         (36.85)    65.86       4.09        

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (157.35)      (73.49)   (483.06)         (109.62) (28.72)              (4.43)     69.44          4.32      
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ -                    -                      -           (0.00)                 (0.00)     (0.00)           (0.00)     

(157.35)     (73.49)   (483.06)      (109.62)  (28.72)           (4.43)      69.44       4.32        

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) -                    -                      -                          0.0503       
ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นปรับลด (บาท) (0.0781)      (0.3271)         (0.1806)            0.0503       

สอบทำนแล้ว
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1.3 งบกระแสดงเงนิสด 

 

บริษัท ช ทวี  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม

ส ำหรับไตรมำส 1 สิน้สุด 31 มีนำคม 2565 และปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564,2563, 2562
หนว่ย:ล้านบาท

 Q1 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

(157.35)      (475.32)       (238.74)       65.86          
ปรับรำยกำรที่กระทบก ำไรเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 0.47          (2.75)          (0.31)              8.95               
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 17.25         64.83          69.79             57.75             
ดอกเบีย้รับ (2.13)         (12.50)         (13.51)            (17.26)            
ต้นทนุทางการเงิน 100.64       209.09        144.61           145.65           
(ก าไร) ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ังไมเ่กิดขึน้จริงและอ่ืนๆ 2.55          11.93          (3.90)              (5.97)              
ก าไรจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ -            0.51           (2.40)              
กลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 10.32         11.87          19.53             (16.72)            
ขาดทนุจากการปรับมลุคา่สินค้า (3.26)         14.34          0.05               -                 
ก าไรจากการปรับมลูคา่ยุติธรรมอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -            (12.15)         
คา่ใช้จ่ายหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 0.89          4.12           27.79             11.19             
ประมาณการหนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน -            7.00           
ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 1.43          0.10           0.12               0.09               

(29.18)        (178.93)       3.03           208.86        
กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (38.90)          99.48             100.55           265.02           
สินทรัพย์ทีเ่กิดจากสญัญา (61.80)          3.91               28.03             180.32           
สินค้าคงเหลือ 17.89            14.01             (91.19)            50.24             
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 23.42            (30.66)            (77.11)            24.96             
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (0.01)            9.89               5.14               (31.56)            
เงินมดัจ า -               -                 -                 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (11.41)          53.21             19.39             (232.99)          
หนีส้ินทีเ่กิดจากสญัญา -               (0.54)              (1.46)              0.41               
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน -               -                 -                 -                 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1.44              15.59             9.41               (1.11)              
จ่ายหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (0.38)            (14.73)            (15.39)            
กระแสเงินสดสทุธิ(ใช้ไป)ในการด าเนินงาน (98.93)          (28.77)            (19.62)            464.14           
จ่ายภาษีเงินได้ (2.83)            (8.24)              0.56               (8.02)              

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (101.76)      (37.02)         (19.06)         456.12        

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน :
เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ิดภาระค า้ประกัน -               34.00             25.32             (21.46)            
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (เพ่ิมขึน้) ลดลง -               -                 111.07           (111.07)          
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -               -                 254.80           122.27           
เงินสดเพ่ือการลงทนุในบริษัทร่วม -               (186.22)          
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในเงินลงทนุอ่ืน -               -                 -                 (25.00)            
เงินสดรับ (จ่าย) เพ่ือซือ้ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (4.96)            (68.24)            (41.11)            (70.32)            
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน -               -                 -                 -                 
ดอกเบีย้รับ 1.11              29.23             0.79               0.22               

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)จำกกิจกรรมลงทุน (3.85)         (191.23)       350.87        (105.37)       

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน :
ก ำไรส ำหรับงวด
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บริษัท ช ทวี  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม

ส ำหรับไตรมำส 1 สิน้สุด 31 มีนำคม 2565 และปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564,2563, 2562

 Q1 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน :
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (13.74)          (56.55)            20.77             (505.88)          
เงินสดรับจากการลงทนุในตราสารหนีท้ีถื่อจนครบก าหนด -               -                 -                 -                 
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม -               -                 -                 -                 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพ่ิมขึน้ (ลดลง) (68.62)          157.17           (74.28)            (488.99)          
ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ ยืม (59.43)          (154.29)          (144.61)          (150.83)          
จ่ายช าระคนืหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (6.01)            (13.71)            (6.88)              (11.84)            
ช าระคนืหนีส้ินระยะยาว (1.88)            2.50               14.40             -                 
เงินสดรับจากเงินกู้ ระยะยาว -               (33.23)            -                 -                 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -               101.70           161.00           816.00           
เงินสดรับจากการเพ่ิมหุ้นสามญั -               -                 -                 -                 
จ่ายช าระคนืหุ้นกู้ -               (207.27)          (299.01)          
เงินสดรับจากหุ้นกู้ แปลงสภาพ 265.35          425.75           
เงินสดรับจากหุ้นทนุออกให้ตามสิทธิ -               0.00               

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)จำกกิจกรรมจดัหำเงิน 115.67       222.08        (328.61)       (341.54)       

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 10.06         (6.16)          3.20           9.22           
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียนที่มีต่อเงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด (0.002)          0.10               
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดยอดคงเหลือต้นงวด 10.06            (6.06)              3.20               3.71               

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัที ่1 มกราคม 10.07            16.13             12.93             
เงินสดและรำยกำรเที่ยบเท่ำเงินสด ณ สิน้งวด 20.13         10.07          16.13          12.93          
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2. ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน 

ผลการด าเนินงานของบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” และบริษัทย่อย ส าหรับงบการเงินไตรมาสล่าสดุ คือไตรมาส 
ที่ 1 ปี 2565 งวดเดือนมกราคมถงึเดือนมีนาคม ปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ส ำหรับงวดไตรมำส 
1/2565 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีผล
ขำดทุนส ำหรับงวด 
157.35 ล้ำนบำท 
ขำดทุนเพ่ิมขึ้นจำก
งวดเดียวกันของปี
ก่อน 98.89 ล้ำน
บำทหรือขำดทุน
เพ่ิมขึ้น 169.19%  
 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน : 
งวดไตรมาส 1 ปี 2565 มีผลขาดทุนส าหรับงวด 157.35 ล้านบาท  เกิดจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 126.91 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 111.08% เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากต้นทุนคงที่และการตั้ง
ส ารองการด้อยค่างานระหว่างผลิต (Parts)  ส่วนรายได้ตามสัญญาเพิ่มขึ้น 90.17 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 
192.06 % เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้มีรายได้จากการขายและบริการจ านวน 59.60 
ล้านบาท ลดลง 7.90 ล้านบาท หรือลดลง 11.70 % จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากความไม่
แน่นอนของรายได้จากการชะลอค าสั่งซื้อของลูกค้าในประเทศและลูกค้า ในกลุ่มสายการบินทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 รวมถึงบริษัทได้
พิจารณาและบันทึกการด้อยค่าต่าง ๆ รวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายคงที่ต้องบันทึกตามมาตรฐานบัญชีส่งผลให้มี
ผลการทุนส าหรับงวด 
 
รำยได้ : 
ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 214.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.50% เทียบกับปี
ก่อน  โดยรายได้ตามสัญญาเพิ่มขึ้น 192.06%  เนื่องจากได้รับยอดสั่งซื้อรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ
(ส าหรับตรวจโควิค-19)และรถล าเลียงอาหารจากต่างลูกค้าตา่งประเทศ แต่อย่างไรก็ตามลูกค้าผลติภณัฑ์
กลุ่มนีย้ังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง (ชะลอการสั่งซื้อ) ส าหรับรายได้จาก
การขายและบริการลดลง 11.70 % มาจากศูนย์บริการซ่อมรถบรรทุกสิบล้อยี่สิบสี่ และงานซ่อมบ ารุง
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% ตามสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวของปีก่อนบาท  เนื่องจากต้นทุนคงที่และการตั้งส ารองการด้อยค่างานระหว่าง
ผลิต (Parts)  ตามมาตรฐานบัญชี 
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ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น : 
ไตรมาส 1 ปี 2565 มีก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (54.81) ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 91.78 % เมื่อเทียบจากปี
ก่อนในไตรมาสเดียวกัน เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย บันทึกต้นทุนคงที่และการตั้งส ารองสินค้าที่ค้าง
นานตามมาตรฐานบัญชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจ ำหน่ำย : 
ไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 4.13 ล้านบาท ลดลง 0.72% เนื่องจากมาตรการลดค่าใช้จ่ายในบริษัทและ
บริษัทย่อยเมื่อเทียบจากปีก่อน   
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร : 
ไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 23.62 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 16.03% เนื่องจากกลับ
รายการที่บริษัทไดต้ั้งส ารองหนีส้งสัยจะสูญทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-
19  และส ารองสินคา้ล้าสมัย (บางรายการที่ประเมินใหม่ตามมาตรฐานบัญชี) 
 
ต้นทุนทำงกำรเงิน : 
ไตรมาส 1 ปี 2565 มีจ านวน 100.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 248.68% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ และสิทธิในการเลือกแปลงสภาพซึ่งค านวณจากแบบจ าลองโดยใช้ข้อมูลที่หาได้
จากตลาด(Observable Market Data) รวมถึงการพิจารณาอัตราความผันผวนของราคา และอัตรา
ผลตอบแทนทีใช้ในการคิดปรับด้วยค่าความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรม 
 
สรุปฐำนะทำงกำรเงิน : 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษัทย่อย มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงมีสินทรัพย์รวม 3,265.17 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.36% เมื่อเทียบกับปีก่อนจากมียอดลูกหนี้ท่ีส่งมอบและอยุร่ะหว่างรอเก็บเงิน ,มี
หนี้สินรวม 2,161.04 ล้านบาท ลดลง 7.67%  ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 
เท่ากับ 1.96 เท่า ลดลงจากปีกอ่น 0.70 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่ไมม่ีภาระดอกเบี้ย (Interest 
Bearing Debt D/E Ratio) เท่ากับ 1.65 เท่า ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.55 เท่า 
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีทนุท่ีช าระเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้อัตราสว่นหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลง 
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