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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
กลุ่มครอบครัวทวีแสงสกุลไทย (หรื อกลุ่ม ช.ทวี) โดยคุณชอ ทวีแสงสกุลไทย เป็ นผู้บุกเบิกธุรกิจรถขนส่งในจังหวัด
ขอนแก่น และเป็ นผู้ริเริ่ มธุรกิจเป็ นตัวแทนจาหน่ายรถบรรทุกตั ้งแต่ปี 2511 ต่อมาได้ ขยายธุรกิจไปยังการผลิตและต่อตัวถังรถ
บัส ปี 2523 ขยายการผลิตและต่อตัวถังรถพ่วง-กึ่งพ่วง และรถขนส่งประเภทต่างๆ กลุ่ม ช.ทวี ได้ พฒ
ั นาเทคโนโลยีรถพ่วง รถ
เพื่อการพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง และมีความพิถีพิถนั ในการออกแบบตัวถังรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับแชสซีรถบรรทุกของลูกค้ า
เพื่อให้ ได้ โครงสร้ างตัวถังบรรทุกที่แข็งแกร่ งทนทานเหมาะสมกับประเภทของงานขนส่ง ใช้ งานได้ ในทุกสภาพถนนและทนทาน
ต่อทุกสภาพภูมิอากาศ
ต่อมาในรุ่ น ที่สองของกลุ่ม ช.ทวี นาโดยคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บุตรชายของคุณชอ ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งจบ
การศึกษาด้ านวิศวกรรมยานยนต์ และการบริ หารธุรกิจ จากประเทศญี่ปุ่น มองเห็นแนวโน้ มความต้ องการของระบบขนถ่าย
สินค้ าจานวนมาก ด้ วยรถพ่วงพิเศษขนาดใหญ่ รวมทั ้งเล็งเห็นถึงความสาคัญของนวัตกรรมด้ านการต่อตัวถังบรรทุกที่อาศัย
เทคโนโลยีชั ้นนาจากต่างประเทศ จะมีบทบาทมากยิ่งขึ ้นในอุตสาหกรรมรถพ่วง-กึ่งพ่วงในอนาคต จึงได้ ตดั สินใจก่อตั ้ง บริ ษัท
ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (“บริ ษัทฯ” หรื อ “CTV-DOLL”) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่ วมทุนระหว่างบริ ษัทของ
ครอบครัว คือ บริ ษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จากัด (“CTV-1993”) และบริ ษัท ผู้ผลิตตัวถังรถบรรทุกและรถพ่วงชั ้นนาจาก
ประเทศเยอรมนี คือ DOLL Fahrzeugbau AG (“DOLL”) เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบตัวถังและติดตั ้งระบบ
วิศวกรรมที่เกี่ยวกับตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง และรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ ด้ วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้ านบาท โดย CTV-1993
และกลุ่มผู้ถือหุ้นฝ่ ายไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน และ DOLL ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 26 ของทุนจด
ทะเบียน
ทั ้งนี ้ CTV-1993 (เดิมชื่อ “บริ ษัท ช.รวมทวีอินดัสตรี ้ จากัด” และเปลี่ยนชื่อเมื่อ 28 พฤษภาคม 2536) และ DOLL
(เดิมชื่อ Emil Doll GmbH) มีประสบการณ์ด้านการผลิตและประกอบตัวถังรถเพื่อการพาณิชย์ มาเป็ นเวลานาน ซึ่งสามารถ
สรุปได้ ดังนี ้
 CTV-1993 เริ่ มธุรกิ จผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก , ตัวถังรถบัส และได้ พฒ
ั นาเทคโนโลยีการบรรทุก
ขนส่งในประเทศไทย ตั ้งแต่ปี 2533 ปั จจุบัน CTV-1993 ไม่ได้ ประกอบธุรกิจผลิตและประกอบตัวถังรถ โดย
เปลี่ยนไปประกอบธุรกิจจาหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถบรรทุก
DOLL เริ่ ม ธุ ร กิ จผลิ ตและประกอบตัว ถั งรถบรรทุก และรถพ่ ว งชนิ ดพิ เ ศษ ตัง้ แต่ปี 2465 (สมัย หลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 1) ซึ่ง DOLL มีความสามารถในการผลิตรถพ่วงพิเศษสาหรับบรรทุกวัสดุที่มีน ้าหนักมาก
และมีขนาดใหญ่ รวมถึงวัสดุทมี่ ีความยาวเป็ นพิเศษ ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
นอกจากนี ้ ในปี 2548 บริ ษัทฯ ได้ ร่วมทุนกับ นักธุรกิจชาวฝรั่งเศสก่อตั ้ง “บริ ษัท ช.ทวี เทอร์ โมเทค จากัด” (“CTVTMT”) ด้ วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้ านบาท โดย CTV-DOLL ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน และนักธุรกิจชาว
ฝรั่งเศสถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั ้งตู้บรรทุกห้ องเย็น
ไฟเบอร์ กลาส นา้ หนักเบา สาหรับรถขนส่งสิน ค้ า อาหารสดและแห้ ง เพื่อรักษาคุณภาพสินค้ าจนถึงปลายทาง ทั ้งด้ านรู ปร่ าง
คุณภาพ ตลอดจนอุณหภูมิของสินค้ า ให้ คงอยู่ในสภาพเดียวกันกับก่อนทาการขนส่ง ปั จจุบัน CTV-DOLL ถือหุ้น CTV-TMT
ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ด้ วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้บริ หารและทีมงาน ทั ้งด้ านงานวิศวกรรมและด้ านการบริ หารที่สงั่ สมมา
นาน บริ ษัทฯ จึงได้ ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสากลเข้ ากับการบริ หารอย่างมืออาชีพ จนสามารถขยายธุรกิจไปยัง
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ธุรกิจรับบริ หารโครงการพิเศษด้ านการขนส่งและให้ บริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ อาทิเช่น โครงการสร้ างเรื อ
ตรวจการณ์ไกลฝั่ งกองทัพเรื อ (Offshore Patrol Vessel: OPV) ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมกับบริ ษัท อูก่ รุงเทพ จากัด ในการบริ หาร
จัดการด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการต่อเรื อไทย ให้ แข่งขันได้ ในระดับภูมิภาค,
โครงการบริ การงานซ่อมบารุงและศูนย์ซอ่ มรถบรรทุกให้ กบั บริ ษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ ต (ประเทศไทย) จากัด (“Linfox”) และ
โครงการของ Tesco-Lotus มากกว่า 1,000 คัน เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึง่ เป็ นผู้ร่วมก่อตั ้งบริ ษัท ฯ และ
ปั จจุบนั ยังคงเป็ นกรรมการและผู้บริ หารหลัก ได้ ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทั ้งหมดในส่วนของ CTV-1993 นับตั ้งแต่ปี 2545 เป็ น
ต้ นมา โดยปั จจุบันโครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ กลุ่มทวีแสงสกุลไทย เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีสดั ส่วนการถือหุ้นรวมร้ อยละ
93.18 ของทุนจดทะเบียนก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน และบริ ษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทุน ปั จจุบันมีทนุ
จดทะเบียนจานวน 180.00 ล้ านบาท มีทนุ ชาระแล้ วจานวน 130.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 520.00 ล้ านหุ้น
มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดยทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ออกและเรี ยกชาระจานวน 50.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญจานวน 200.00 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท บริ ษัท ฯ จะเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial
Public Offering: “IPO”) และจะดาเนินการยื่นคาขออนุญาตนาหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
นับตั ้งแต่ก่อตั ้งบริ ษัทฯ ในปี 2537 เป็ นต้ นมา บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ ดังนี ้
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“บริ ษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จากัด” และ “DOLL Fahrzeugbau AG” จากประเทศเยอรมนี ได้ ร่วม
ทุนกันก่อตั ้ง “บริ ษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด ” ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 10.00 ล้ านบาท ในสัดส่วน
การถื อหุ้นร้ อยละ 74 และร้ อยละ 26 ของทุนจดทะเบียนตามลาดับ โดยมี วัตถุประสงค์หลักในการ
ดาเนิน ธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบตัวถังและติดตั ้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับ ตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง
และรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ โดยมีสานักงานใหญ่และโรงงานตั ้งอยู่เลขที่ 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
บริ ษั ทฯ ได้ รับสิทธิ พิเศษออกแบบและผลิตรถกึ่งพ่วงพิเศษ 5 เพลา จานวน 14 คัน และ 16 เพลา
จ านวน 22 คัน เลี ย้ วได้ อิ ส ระทุก ล้ อด้ ว ยระบบไฮดรอลิ ค และสามารถบั งคับ ควบคุม ได้ ด้ วยรี โ มท
คอนโทรลเพื่อรัศมีวงเลี ้ยวที่แคบกว่า สาหรับขนส่งคอนกรี ตสาเร็ จรู ป (Pre-cast Concrete Segment)
ซึ่งมีนา้ หนักมากกว่า 85 ตัน เพื่อโครงการสร้ างทางด่วนพิเศษ บางนา-บางพลี-บางปะกง และได้ มีการ
ส่งมอบทั ้งหมด 14 คัน นับว่าเป็ นผลงานรถพ่วงพิเศษที่สามารถผลิตได้ ในประเทศไทยและโดยฝี มือคน
ไทยด้ วยเทคโนโลยีระดับสากลเป็ นครัง้ แรก
บริ ษั ทฯ ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในการผลิต รถพ่วง
(TRAILER) โดยได้ รับลดหย่อนอากรขาเข้ าร้ อยละ 75 ของอัตราปกติสาหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ นที่
ต้ องนาเข้ ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ ในการผลิตเป็ นเวลา 1 ปี และได้ รับสิทธิ ประโยชน์ได้ รับยกเว้ นภาษี
เงินได้ นิตบิ คุ คลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มมีกาหนดเวลา 8 ปี
บริ ษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้ านบาท เป็ น 30.00 ล้ านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน แก่ผ้ ถู ือหุ้น เดิม ตามสัดส่วน เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงิน
บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ พิเศษในการออกแบบและผลิตรถกึ่งพ่วงพิเศษ 6 เพลา เลี ้ยวด้ วยระบบถุงลม (Air
Suspension) ให้ กบั บริ ษัทในกลุม่ ช.การช่าง จานวน 35 คัน
บริ ษัทฯ เริ่ มส่งออกผลิตภัณฑ์ อาทิ รถพ่วงพิเศษ, รถแทงค์สารเคมี, รถ V-Tank สาหรับบรรจุขนส่งปูนผง
ฯลฯ ไปยังประเทศญี่ปน,
ุ่ เวียดนาม, สิงคโปร์ , ฟิ ลิปปิ นส์, จีน, พม่า เป็ นต้ น
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บริ ษัทฯ ได้ รับความไว้ วางใจจาก DOLL ย้ ายฐานการผลิตรถลาเลียงอาหารสาหรั บครั วสายการบิน
(Catering Hi-Loader Truck) มายังประเทศไทย ณ โรงงานที่จงั หวัดขอนแก่น
บริ ษั ทฯ เริ่ ม ผลิ ต และส่ง ออกรถล าเลี ย งอาหารให้ กับ ครั วสายการบิ นต่างๆ ในเอเชี ย แปซิ ฟิ ค อาทิ
Singapore Airlines, Cathay Pacific Airlines, Royal Brunei Airlines เป็ นต้ น และประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ซาอุดอิ ารเบีย เป็ นต้ น รวมทั ้งหมดกว่า 60 คัน
บริ ษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 30.00 ล้ านบาท เป็ น 60.00 ล้ านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน แก่ผ้ ถู ือหุ้น เดิมตามสัดส่วน เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงิน
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ริเริ่ มออกแบบและผลิตรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้อลูมิเนียม 6 ล้ อ แบบประตูท้าย (Shutter door)
สาหรับบรรทุกนา้ อัดลม ให้ กับ บริ ษัท ไทยนา้ ทิพย์ จากัด มากกว่า 100 คัน โดยได้ รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจาก Hackney ประเทศสหรัฐอเมริ กา
กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจครัวสายการบินต่างๆ ในภูมิภาคเอเซีย อาทิ จีน เกาหลี นิวซีแลนด์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้ น ได้ ให้ ความไว้ วางใจบริ ษัท ฯ เป็ นผู้ออกแบบ และผลิตรถลาเลียงอาหารสาหรับครัว
สายการบิน (Catering Hi-Loader Truck) รุ่นต่างๆ มากกว่า 200 คัน
บริ ษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60.00 ล้ านบาท เป็ น 132.00 ล้ านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน แก่ผ้ ถู ือหุ้น เดิมตามสัดส่วน เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงิน
คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จาก CTV-1993 ทั ้งหมด เพื่อจัดโครงสร้ างการถือ
หุ้น ส่งผลให้ คณ
ุ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริ ษัท มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 90.30
ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัทฯ กับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการผลิตตู้บรรทุกห้ องเย็นไฟเบอร์ กลาส น ้าหนัก
เบา ได้ ร่วมทุนก่อตั ้ง “บริ ษัท ช.ทวี เทอร์ โมเทค จากัด” (“CTV-TMT”) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 ด้ วย
ทุนจดทะเบียน 10.00 ล้ านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั ้งตู้บรรทุกห้ องเย็นไฟ
เบอร์ กลาส ซึง่ มีนา้ หนักเบา และโดดเด่นด้ านประหยัดพลังงาน สาหรับรถขนส่งสิน ค้ า อาหารสดและ
แห้ ง โดยมีสานักงานใหญ่และโรงงานผลิตตั ้งอยู่เลขที่ 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ซึ่งเป็ นที่ตั ้งเดียวกันกับบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทถือหุ้น CTVTMT ในสัดส่วนร้ อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียน และส่วนที่เหลือเป็ นของนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ริเริ่ มโครงการพัฒนาปรับปรุ ง ตู้รถไฟ จากตู้พดั ลมชัน้ 3 เป็ นตู้ปรับอากาศชั ้น 2 ให้ แก่การ
รถไฟแห่งประเทศไทย โดยส่งมอบตู้รถไฟทั ้งหมดจานวน 20 ตู้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยในปี 2549
บริ ษัทฯ เป็ นผู้พฒ
ั นารถลาเลียงอาหารเฉพาะสาหรับเครื่ องบินรุ่ นแอร์ บัส A380 (X-Cat for A380) ซึ่ง
จะต้ องอาศัยเทคโนโลยีส มัยใหม่ที่มีความแม่นยาสูง โดยได้ ส่งมอบรถลาเลีย งอาหารเฉพาะสาหรั บ
A380 คันแรกไปยัง Emirates Flight Catering ในปี 2549
CTV-TMT ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในการผลิต “ผนัง
แซนวิส” มีกาลังการผลิต 100 ชุด/ปี โดยได้ รับสิทธิประโยชน์ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบและ
วัสดุจาเป็ นที่ต้องนาเข้ ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ ในการผลิตเป็ นเวลา 5 ปี รวมทั ้งได้ รับยกเว้ นภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มมีกาหนดเวลา 8 ปี และ
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หลังจากนั ้นได้ รับการลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลร้ อยละ 50 สาหรับกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการประกอบ
กิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มเป็ นเวลา 5 ปี ถัดไป
บริ ษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก 132.00 ล้ านบาท เหลือ 40.00 ล้ านบาท โดยการลดจานวนหุ้น เพื่อล้ าง
ผลขาดทุนสะสมสาหรับการจัดโครงสร้ างทุนเพื่อเตรี ยมรองรับการจัดหาผู้ร่วมทุนชาวต่างประเทศ
บริ ษัทฯ มีการลงนามในสัญญาร่ วมลงทุนกับ JAPAN ASIA INVESTMENT CO., LTD. (“JAIC”) ใน
รู ปแบบเงินกู้แปลงสภาพ มูลค่าการลงทุนรวม 40.00 ล้ านบาท โดยเงินกู้แปลงสภาพดังกล่าวนาไปใช้
เป็ นเงินลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
บริ ษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ล้ านบาท เป็ น 70.00 ล้ านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน แก่ผ้ ถู ือหุ้น เดิมตามสัดส่วน เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิ่ มสภาพคล่องทาง
การเงิน
CTV-TMT เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้ านบาท เป็ น 20.00 ล้ านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียน
บริ ษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70.00 ล้ านบาท เป็ น 120.00 ล้ านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน แก่ผ้ ถู ื อหุ้น เดิมตามสัดส่วน เพื่อรองรั บการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญจากเงินกู้แปลง
สภาพที่ออกให้ แก่ JAIC และเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการผลิต “ตู้โครงสร้ างอลูมิเนียมทนแรงดึงสูง
สาหรับติดตั ้งอุปกรณ์สื่อสารสาหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อส่งออก” ตามเงื่อนไขของการขอรับ
บัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ที่กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องมีการเพิ่มทุนตามเงือ่ นไขที่กาหนด
บริ ษัทฯ รั บงานบริ หารโครงการสร้ างเรื อตรวจการณ์ไกลฝั่ ง (Offshore Patrol Vessel: OPV) ของ
กองทัพเรื อ จากบริ ษัท อู่กรุ งเทพ จากัด โดยใช้ แบบเรื อของ BAE SYSTEMS ของประเทศสหราชอาณาจักร
โดยบริ ษัทฯ รับผิดชอบเป็ นที่ปรึ กษาในส่วนงานปรับปรุ งแบบโครงสร้ างเรื อ งานปรับปรุ งแบบงานระบบ
ไฟฟ้าของเรื อจากแรงดันไฟฟ้า 440 โวลต์ ให้ ลดเหลือ 380 โวลต์ และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องรับผิดชอบเป็ นที่
ปรึกษาด้ านงานจัดซื ้อ งานบริ การการเงิน งานคลังสินค้ า งานโลจิสติกส์ งาน IT และงานซ่อมบารุ ง ซึ่งเรื อ
ตรวจการณ์ ไกลฝั่ งล านี เ้ ป็ นเรื อล าแรกของประเทศไทยที่ ผลิ ตโดยฝี มื อ คนไทย ใช้ ระยะเวลาก่ อสร้ าง
ประมาณ 4 ปี คาดว่าจะสามารถส่งมอบเรื อให้ แก่กองทัพเรื อได้ ภายในปี 2556
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ในการผลิต “ตู้
โครงสร้ างอลูมิเนียมทนแรงดึงสูง สาหรับติดตั ้งอุปกรณ์สื่อสารสาหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อ
ส่งออก” มีกาลังการผลิต 100 ชุด/ปี โดยได้ รับสิทธิ ประโยชน์ ได้ รับยกเว้ น ภาษี เงินได้ นิติบุคคลสาหรับ
กาไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม
ค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี และได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ น
ที่ต้องนาเข้ ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ ในการผลิตเป็ นเวลา 5 ปี
JAIC มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่ องการร่ วมลงทุน ในบริ ษัทต่างประเทศ จึงแจ้ งมายังบริ ษัทฯ เพื่อ
ขอให้ ชาระคืนเงินกู้แปลงสภาพทั ้งจานวน โดยไม่มีการใช้ สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั ้งนี ้
JAIC และบริ ษัทฯ ได้ จดั ทาข้ อตกลงการผ่อนชาระคืนเงินกู้แปลงสภาพดังกล่าวจานวน 40 ล้ านบาท ซึง่
บริ ษัทฯ ผ่อนชาระคืนตามเงื่อนไขมาโดยตลอด
บริ ษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120.00 ล้ านบาท เป็ น 130.00 ล้ านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่ มทุน แก่ผ้ ูถือหุ้น เดิ มตามสัดส่วน เพื่ อลงทุน ในโครงการผลิตรถโดยสารที่ ใช้ ก๊ าซธรรมชาติ
(NGV) ตามเงื่อนไขของการขอรับบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ที่กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องมีการเพิ่มทุน
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ตามเงื่อนไขที่กาหนด
บริ ษัทฯ ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในการผลิต “รถโดยสาร
ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ขนาดตั ้งแต่ 30 ที่นั่ง” มีกาลังการผลิตประมาณ 1,000 คัน/ปี โดยได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ไ ด้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสาหรั บกาไรสุท ธิ ที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการ
ส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี
และได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นที่ต้องนาเข้ ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ ใน
การผลิตเป็ นเวลา 5 ปี
บริ ษัทฯ ซื ้อหุ้นสามัญของ CTV-TMT จากนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสทั ้งหมด ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน CTVTMT เป็ นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัทฯ ลงนามสัญญาการร่ วมมือทางธุรกิจกับ Hanaoka Sharyo Co.,Ltd./1 ซึ่งเป็ นผู้ผลิตรถบริ การที่
ใช้ ในสนามบินทัว่ โลก จากประเทศญี่ปนุ่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
บริ ษัทฯ รับบริ หารโครงการบริ การงานซ่อมบารุ งและศูนย์ซ่อมรถบรรทุกให้ กบั บริ ษัท ลินฟอกซ์ ทราน
สปอร์ ต (ประเทศไทย) จากัด และ Tesco-Lotus มากกว่า 1,000 คัน ในศูนย์บริ การ 4 แห่งของ TescoLotus คือ ศูนย์ลาลูกกา, ศูนย์วงั น้ อย, ศูนย์สามโคก และศูนย์บางบัวทอง
บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมัติ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ให้ การส่งเสริ มการลงทุนในการผลิต
“รถลากตู้ลาเลียงสัมภาระผู้โดยสารขึ ้นเครื่ องบิน (Container Dolly)” มีกาลังการผลิต 1,600 ชุด/ปี โดย
ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการประกอบกิจการที่
ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม รวมกั น ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 100 ของเงิ น ลงทุน ไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และทุน หมุน เวี ย นมี
กาหนดเวลา 8 ปี และได้ รับยกเว้ น อากรขาเข้ าสาหรั บ วัตถุดิบ และวัสดุจาเป็ นที่ต้องนาเข้ ามาจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ ในการผลิตเป็ นเวลา 5 ปี ซึ่งบริ ษัทฯ จะดาเนินการตามขั ้นตอนการออกบัตรส่งเสริ ม
การลงทุนต่อไป
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ได้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็ นหุ้นละ 0.25 บาท
 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130.00 ล้ านบาท เป็ น 180.00 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 200.00 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering: “IPO”)
 การแปรสภาพบริ ษัทเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด และเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน
จากัด (มหาชน)”
 อนุมั ติ ใ ห้ น าหุ้น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ เข้ าจดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

หมายเหตุ : /1 = สัญญาร่วมทุนกับ Hanaoka Sharyo Co.,Ltd. ดูเพิ่มเติมได้ ส่วนที่ 2.3 สรุปสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ

หน้ าที่ 2.2 - 5

#1 แก้ ไข
ให้ ถูกต้ อง

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อย 1 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ช.ทวี เทอร์ โมเทค จากัด โดยมีโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทฯ ดังนี ้
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน) (CTV-Doll)
ทุนจดทะเบียน 180 ล้ านบาท
ทุนชาระแล้ ว 130 ล้ านบาท (ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท
“ผู้ออกแบบ สร้ างสรรค์ ผลิตตัวถังและติดตั ้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รวมทั ้งเป็ นผู้ผสาน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก เข้ ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ”
99.99%

บริษัท ช.ทวี เทอร์ โมเทค จำกัด (CTV-TMT)
ทุนจดทะเบียน 20 ล้ านบาท
ทุนจดทะเบียนเรี ยกชาระแล้ ว 20 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาท
“ดาเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั ้งตู้บรรทุกห้ องเย็นไฟเบอร์ กลาส น ้าหนักเบา”

บริษัทย่ อย
ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่และโรงงาน
โทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ตงส
ั ้ านักงานในกรุงเทพฯ
โทรศัพท์ / โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรี ยกชาระแล้ ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จานวนหุ้น
รายชื่อกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ช.ทวี เทอร์ โมเทค จากัด (“CTV-TMT”)
ดาเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตังตู
้ ้ บรรทุกห้ องเย็นไฟเบอร์ กลาส น ้าหนักเบา
เลขที่ 265 หมู่4 ถนนกลางเมือง ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
0-4334-1210-12 / 0-4334-1242
เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
0-2973-4382-84 / 0-2973-4385
20.00 ล้ านบาท
20.00 ล้ านบาท
10 บาท
2,000,000 หุ้น
1) นายสุรเดช
ทวีแสงสกุลไทย
2) นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
3) นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุลไทย
4) นายนพรัตน์ แสงสว่าง
: 1) บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)
1,999,995 หุ้น สัดส่วนร้ อยละ 99.99
2) ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
5 หุ้น
สัดส่วนร้ อยละ 0.01
รวม
2,000,000 หุ้น สัดส่ วนร้ อยละ 100.00

หน้ าที่ 2.2 - 6

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตั ้ง
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ ว
ความสัมพันธ์

เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่

ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตั ้ง
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ ว
ความสัมพันธ์

เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่

ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตั ้ง
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ ว
ความสัมพันธ์

: บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษัท ช.รวมทวีอินดัสตรี ้ จากัด”)
: จาหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้ สินเชื่อเช่า ซื ้อรถบรรทุก ปั จจุบนั มีบุคลากรจานวน 7
คน
#1 อธิบาย
: 4 พฤษภาคม 2533
เพิ่มเติมให้
: 150 ล้ านบาท / 150 ล้ านบาท
ชัดเจน
: - มีกรรมการของบริ ษัทฯ 2 ท่าน เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว คือ
(1) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน 97.16% ของทุนจดทะเบียน
(2) นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน 0.16% ของทุนจดทะเบียน
#1 แก้ ไข
ให้ ถูกต้ อง
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
: ลักษณะการดาเนินธุรกิจแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามได้ มีการทาสัญญาข้ อตกลงกับบริษัทฯ ที่จะไม่
ทาธุรกิจแข่งขัน เพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (ศึกษารายละเอียดได้ ในหัวข้ อ 2.11
มาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์)
:
:
:
:
:

บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จากัด
#1 อธิบาย
รับบริ การซ่อมแซมเครื่ องยนต์และหัวรถบรรทุกทัว่ ไป ปั จจุบนั มีบคุ ลากรจานวน 14 คน
เพิ่มเติมให้
8 กันยายน 2535
ชัดเจน
10 ล้ านบาท / 10 ล้ านบาท
- มีกรรมการของบริ ษัทฯ 2 ท่าน เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว คือ
(1) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 85.00 ของทุนจดทะเบียน
(2) นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 1.00 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน 2 ท่าน คือนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
: ลักษณะการดาเนินธุรกิจแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามได้ มีการทาสัญญาข้ อตกลงกับบริษัทฯ ที่จะ
ไม่ทาธุรกิจแข่งขัน เพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (ศึกษารายละเอียดได้ ในหัวข้ อ 2.11 #1 แก้ ไข
ให้ ถูกต้ อง
มาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์)

เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่

ห้ างหุ้นส่วนจากัด ขอนแก่น ช.ทวี
จาหน่ายรถยนต์ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ยานพาหนะอื่นทุกชนิด
18 พฤษภาคม 2520
3 ล้ านบาท / 3 ล้ านบาท
- มีกรรมการของบริ ษัทฯ 1 ท่าน เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
: หยุดดาเนินงาน และอยูร่ ะหว่างการติดตามหนี ้จากลูกหนี ้ โดยจะดาเนินการเลิกกิจการต่อไป

ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตั ้ง
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:

เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่

:
:
:
:
:

บริษัท ช .รวมทวี ลิสซิ่งแอนด์เรี ยลเอสเตท จากัด
อสังหาริมทรัพย์ให้ เช่าและดาเนินทางธุรกิจ
13 มกราคม 2527
10 ล้ านบาท / 10 ล้ านบาท
- มีกรรมการของบริ ษัทฯ 2 ท่าน เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ นายศิริวฒ
ั น์ ทวีแสงสกุลไทย ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน และนายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายศิริวฒ
ั น์ ทวีแสงสกุลไทย และนายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย
: ลักษณะการดาเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็ นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ

หน้ าที่ 2.2 - 7

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตั ้ง
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:

เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่

บริษัท ทวีแสงไทย จากัด
ซื ้อขาย ให้ เช่าเครื่ องจักรกล เครื่ องยนต์ รถแทร็คเตอร์
18 มกราคม 2482
5 ล้ านบาท / 5 ล้ านบาท
- มีกรรมการของบริ ษัทฯ 1 ท่าน เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือ
หุ้นในคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
: ลักษณะการดาเนินธุรกิจแตกต่างกัน

ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตั ้ง
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:

เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่

บริษัท บางกอก ซีทีวี .อินเตอร์ เทรด จากัด
นาเข้ า ส่งออกงานประดิษฐ์ ของชาร่วยและกระเป๋ าผ้ า
17 พฤศจิกายน 2532
1 ล้ านบาท / 1 ล้ านบาท
- มีกรรมการของบริ ษัทฯ 2 ท่าน เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ
(1) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 11.00 ของทุนจดทะเบียน
(2) นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 11.00 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน 2 ท่าน คือ นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
: ลักษณะการดาเนินธุรกิจแตกต่างกัน

ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตั ้ง
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:

เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่

บริษัท บีบีแอนด์โอ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด
ประกอบกิจการซื ้อขายที่ดนิ
6 มกราคม 2554
10 ล้ านบาท / 10 ล้ านบาท
- มีกรรมการของบริ ษัทฯ 1 ท่าน เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว คือ นายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย
: ลักษณะการดาเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็ นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ

ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: บริษัท บีบีแอนด์โอ แอสเซ็ทส์ จากัด
: ประกอบกิจการเข้ าเป็ นหุ้นส่วนจากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่ว นจากัด เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทและ
บริษัทมหาชน
วันที่ก่อตั ้ง
: 6 กุมภาพันธ์ 2549
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ ว : 1 ล้ านบาท / 1 ล้ านบาท
ความสัมพันธ์
: - มีกรรมการของบริ ษัทฯ 1 ท่าน เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว คือ นายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 32.67 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย
เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่
: ลักษณะการดาเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็ นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ
ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตั ้ง
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ ว
ความสัมพันธ์

เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่

:
:
:
:
:

บริษัท รวมทวีขอนแก่น จากัด
จาหน่ายรถยนต์ อะไหล่รถยนต์และให้ บริ การซ่อมแซมรถยนต์
6 ตุลาคม 2498
287 ล้ านบาท / 287 ล้ านบาท
- มีกรรมการของบริ ษัทฯ 1 ท่าน เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว คือ นายศิริวฒ
ั น์ ทวีแสงสกุลไทย ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 19.16 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายศิริวฒ
ั น์ ทวีแสงสกุลไทย
: ลักษณะการดาเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็ นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ
หน้ าที่ 2.2 - 8

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตั ้ง
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:

เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่

บริษัท รวมทวีมอเตอร์ เซลส์ จากัด
จาหน่ายรถยนต์ อะไหล่รถยนต์และให้ บริ การซ่อมแซมรถยนต์
29 มีนาคม 2554
180 ล้ านบาท / 180 ล้ านบาท
- มีกรรมการของบริ ษัทฯ 1 ท่าน เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว คือ นายศิริวฒ
ั น์ ทวีแสงสกุลไทย ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายศิริวฒ
ั น์ ทวีแสงสกุลไทย
: ลักษณะการดาเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็ นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ

ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตั ้ง
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:

เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่

บริษัท เอ็นเนอร์ ยี่ ซิสเท็มส์ จากัด
ผลิตชิ ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์
6 ตุลาคม 2536
22 ล้ านบาท / 22 ล้ านบาท
- มีกรรมการของบริ ษัทฯ 1 ท่าน เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว คือ นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 5.34 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
: ลักษณะการดาเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็ นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ

ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตั ้ง
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:

เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่

บริษัท เอพีเอส มัลติ-เทรด จากัด
ประกอบกิจการนาเข้ าส่งออกรถแทรคเตอร์ และรถหัวลาก
10 พฤษภาคม 2539
10 ล้ านบาท / 10 ล้ านบาท
- มีกรรมการของบริ ษัทฯ 1 ท่าน เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 23.33 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
: ลักษณะการดาเนินธุรกิจแตกต่างกัน

ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตั ้ง
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:

เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่

บริษัท เอส เอส มอเตอร์ เวิร์คส จากัด
ประกอบกิจการนาเข้ าส่งออกรถแทรคเตอร์ และรถหัวลาก
2 กรกฎาคม 2550
5 ล้ านบาท / 5 ล้ านบาท
- มีกรรมการของบริ ษัทฯ 1 ท่าน เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว คือ นายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย
: ลักษณะการดาเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็ นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ

ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตั ้ง
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:

เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่

บริษัท โอเจ ดีเวลอปเม้ นท์ จากัด
ให้ เช่าพื ้นที่ ซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์
9 กรกฎาคม 2552
10 ล้ านบาท / 10 ล้ านบาท
- มีกรรมการของบริ ษัทฯ 1 ท่าน เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว คือ นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 44.99 ของทุนจดทะเบียน และมีบริ ษัทฯ ของกรรมการ 1 บริ ษัท คือ บริ ษัท
วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 55.00
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน คือ นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
: ลักษณะการดาเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็ นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ

หน้ าที่ 2.2 - 9

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตั ้ง
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ ว
ความสัมพันธ์
เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่

:
:
:
:
:
:

ห้ างหุ้นส่วนจากัด ตังฮั
้ ่วซิงนครปฐม
ค้ าปลีกอะไหล่เครื่องยนต์ ตัวแทนจาหน่ายหัวรถ HINO
15 สิงหาคม 2510
5 ล้ านบาท / 5 ล้ านบาท
- มีกรรมการของบริ ษัทฯ 1 ท่าน คือ นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ เป็ นหุ้นส่วนกรรมการ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็ นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ

#1 ปรับปรุง
ข้ อมูลให้ เป็ น
ปั จจุบนั

2.3 โครงสร้ างรายได้ของบริษัท
ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ (งบการเงินรวม) ปี 2553-2555
ประเภทรายได้
รายได้ ตามสัญญา
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ/1
รวมรายได้
รายได้ อื่น/2
รวมรายได้ ทัง้ หมด

ปี 2553
ล้ านบาท
%
592.56 88.93%
73.75 11.07%
666.31 100.00%
39.33
705.64

5.90%

ปี 2554
ล้ านบาท
%
636.85 95.14%
32.51
4.86%
669.36 100.00%
33.06
702.41

4.94%

ปี 2555
ล้ านบาท
%
625.66 93.40%
44.20
6.60%
669.86 100.00%
21.30
691.16

3.18%

หมายเหตุ : /1 - รายได้ จากการขาย ประกอบด้ วย การขาย spare part, การขายสินค้ าตัวอย่าง (รถต้ นแบบ), การขายสินค้ าในสต๊ อก เป็ นต้ น
/2 - รายได้ อื่น ประกอบด้ วย กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน, รายได้ ค่าบริหาร, รายได้ ค่าเช่า, ดอกเบี ้ยรั บ และรายได้ อื่นๆ

2.4 เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็ นผู้นาในการออกแบบ สร้ างสรรค์ ผลิต และเป็ นผู้ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับ
โลก เข้ ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อมุ่งสูค่ วามเป็ นเลิศ (The Engineering and Management Integrator) โดยจะเป็ นผู้
ร่วมสร้ างและเพิ่มอานาจการแข่งขันให้ ประเทศไทยเป็ นผู้นาในการสร้ างนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบราง โลจิสติกส์ และ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

หน้ าที่ 2.2 - 10

#1 ปรับปรุง
ข้ อมูลตาม
งบปี 2555

