บริ ษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)
#1 ปรั บ ปรุ ง
ข้ อมู ล ตาม
งบปี 2555

5. ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรั พย์ ท่ ใี ช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายการทรัพย์ สนิ
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
1.1. โฉนดเลขที่ 11622 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เนื ้อที่ดิน 41-0-92.1 ไร่
1.2. โฉนดเลขที่ 39614, 50100 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น เนื ้อที่ดินรวม 7-1-24 ไร่
1.3. โฉนดเลขที่ 4552 ตําบลพระลับ อํา เภอเมื อง จังหวัด
ขอนแก่น เนื ้อที่ดิน 9-1-8.5 ไร่
1.4. โฉนดเลขที่ 100646-50, 100659 ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น เนื ้อที่ดินรวม 0-1-08.9 ไร่
1.5. โฉนดเลขที่ 73096 ตํ า บลโคกสี อํา เภอเมื อง จังหวัด
ขอนแก่น เนื ้อที่ดิน 7-1-67 ไร่
รวมที่ดนิ และส่ วนปรับปรุ งที่ดนิ
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
2.1. สิ่ ง ปลูก สร้ างเลขที่ เ ลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมื อ ง
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
(ตั ้งอยูบ่ นโฉนดเลขที่ 39614, 50100 และ 11622)
2.2. โรงงาน จ.ชลบุรี เลขที่ 66/5 หมู่ 2 ตําบลโป่ ง อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี
(ตั ้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 47813 และ 49992 เนื ้อที่ดิน 7-0-30 ไร่ ซึ่ง
บริ ษัทฯ ทําสัญญาเช่าช่วงที่ดนิ เช่าต่อจากผู้ถือสิทธิการเช่า)

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

วงเงินจํานํา / จํานอง
(ล้ านบาท)

58.40

จํานองธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

714.00

14.00

จํานองธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

208.00

บริ ษัทฯ

ที่ตั ้งสํานักงานใหญ่และโรงงาน
ของบริ ษทั และบริ ษัทย่อย
ที่ตั ้งสํานักงานใหญ่และโรงงาน
ของบริ ษทั และบริ ษัทย่อย
ที่ดนิ สําหรับโครงการในอนาคต

61.11

จํานองธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

26.00

บริ ษัทฯ

ที่ดนิ บ้ านพักสวัสดิการพนักงาน

5.58

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บริษัทย่อย

ที่ดนิ สําหรับโครงการในอนาคต

16.04

จํานองธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

16.00

กรรมสิทธิ์

การใช้ งาน

บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ

155.13
บริ ษัทฯ

สํานักงานใหญ่และโรงงานของ
บริ ษัทและบริ ษทั ย่อย

76.64

จํานองธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
จํานองธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

714.00
208.00

บริ ษัทฯ

สํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี

8.84

-ไม่มี-

-ไม่มี-

หน้ าที่ 2.5 - 1

บริ ษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)

รายการทรัพย์ สนิ

3.
4.
5.
6.

2.3. บ้ า นพัก เลขที่ 173/51-55, 67 ตํา บลในเมื อ ง อํา เภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น
2.4. บ้ า นเลขที่ 5 (บ้ า นริ ม นํ า้ ) ตํ า บลโคกสี อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดขอนแก่น
รวมอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์/เครื่องมือ
เครื่ องตกแต่ง และเครื่ องใช้ สํานักงาน
ยานพาหนะ
สิ น ทรั พ ย์ ร ะหว่า งก่ อ สร้ าง (อาคารโรงงานระหว่า งก่ อ สร้ าง
เครื่องจักรการผลิตระหว่างติดตั ้ง)
รวม

กรรมสิทธิ์

การใช้ งาน

บริ ษัทฯ

บ้ านพักสวัสดิการพนักงาน

บริษัทย่อย

สิ่งปลูกสร้ างต่างๆ สําหรับ
โครงการในอนาคต

บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ

ใช้ ที่สํานักงานและโรงงาน
ใช้ ที่สํานักงานและโรงงาน
ใช้ ที่สํานักงานและโรงงาน
ใช้ ที่สํานักงานและโรงงาน

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)
3.26
12.34
101.08
22.78
3.05
7.35
38.97
328.36

#2 อ ธิ บ า ย
เพิ่มให้ ชดั เจน

หน้ าที่ 2.5 - 2

-ไม่มี-

วงเงินจํานํา / จํานอง
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

จํานองธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

16.00

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

ภาระผูกพัน

บริ ษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)

5.2 สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ เท่ากับ 34.09 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมด้ านบัญชี การจัดซื ้อ การบริ หารเอกสาร การออกแบบสินค้ า การควบคุมการผลิตสินค้ า)
ค่าใช้ จ่ายรอตัดบัญชี (ค่าความเชี่ยวชาญ) และค่าสิทธิบตั รระหว่างการจดทะเบียน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าบริ ษัท (Logo) และเครื่ องหมายการค้ าสําหรับตราสินค้ า
#1 ปรั บปรุ ง
(Brand Logo) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ข้ อมู ล ตาม
งบปี 2555

ลําดับ

เครื่ องหมายการค้ า

กรรมสิทธิ์

1

2
บริษัทฯ
3
4
5
หมายเหตุ :

บริ ษัทย่อย

รายละเอียด
เครื่ องหมายการค้ าสําหรับสินค้ าที่ผลิตภายใต้ แบบ
สินค้ าของ DOLL หรือแบบสินค้ าที่พฒ
ั นาร่วมกัน
ระหว่างบริ ษัทฯ กับ DOLL
เครื่ องหมายการค้ าสําหรับสินค้ าที่ผลิตภายใต้ แบบ
สินค้ าที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ออกแบบและพัฒนาเอง
เครื่ องหมายการค้ าสําหรับสินค้ าที่ผลิตภายใต้ แบบ
สินค้ าที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ออกแบบและพัฒนาเอง
เครื่ องหมายการค้ าสําหรับสินค้ าที่ผลิตภายใต้ แบบ
สินค้ าที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ออกแบบและพัฒนาเอง
เครื่ องหมายการค้ าสําหรับสินค้ าของบริษัท ช.ทวี เทอร์
โมเทค จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท

- ลําดับที่ 1-3 อยูใ่ นขันตอนการดํ
้
าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า
- ลําดับที่ 4 บริ ษัทฯ ได้ รับโอนมาจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากัด ในเดือนมกราคม 2556
- ลําดับที่ 5 อยูร่ ะหว่างขั ้นตอนการดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า

ทัง้ นี ้ บริ ษัท ฯ ได้ จดทะเบียนอนุสิ ท ธิ บัต รผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ไ ด้ รับการรั บรองจากกรมทรั พย์ สิ น ทางปั ญญาจํ านวน 6
รายการ ตามรายละเอียด ดังนี ้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ผลิตภัณฑ์ ท่ ไี ด้ รับอนุสทิ ธิบัตร
กลไกการเปิ ด-ปิ ดผนังด้ านข้ างรถบรรทุก
ชุดเพิ่มความยาวคานขวางแบบปรับได้
ชุดประกบยึดคานเสริ ม
ชุดบันไดลิงขึ ้นหลังคารถ
ชุดบันไดขึ ้นหลังคาตู้
บันไดขึ ้นลงรถ

วันที่ได้ รับ วันหมดอายุ
3 ก.ย. 53
18 ม.ค. 54
18 ม.ค. 54
28 มี.ค. 54
28 มี.ค. 54
26 ธ.ค. 54

24 ส.ค. 57
19 ก.ค. 59
7 ก.ค. 59
19 ก.ค. 59
19 ก.ค. 59
21 ก.ย. 60

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทอยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบตั รและ/หรื อสิทธิบตั รอีก 92 รายการ

หน้ าที่ 2.5 - 3

บริ ษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)

5.3 สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์ สิน
5.3.1 สัญญาเช่ าพืน้ ที่อาคาร
บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาเช่าพื ้นที่อาคาร จากนางสาวรุ่ งทิวา ทวีแสงสกุลไทย (บุคคลที่มีความเกี่ ยวโยงกับผู้ถือหุ้น
และกรรมการบริ ษัท) เพือ่ ใช้ เป็ นที่ตั ้งสํานักงานสาขาในกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่าดังนี ้
สัญญาเช่ าพืน้ ที่อาคารสํานักงานหลักสี่
ที่ตั ้ง
: เลขที่ 96/25 หมูท่ ี่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
คูส่ ญ
ั ญา
: นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุลไทย
พื ้นที่เช่า
: 2,894 ตารางเมตร
ค่าเช่า
: 100,000 บาท / เดือน (ผู้เช่าจะชําระค่าเช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าครัง้ เดียวในวันครบกําหนดอายุสญ
ั ญา)
ระยะเวลา : 1 ปี (ตั ้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2556)
5.3.2 สัญญาเช่ าที่ดนิ
บริษัทฯ ทําสัญญาเช่าช่วงที่ดิน จากนายต่อศักดิ์ โลห์ไพศาลกฤช (ผู้ถือสิทธิการเช่าระยะเวลา 10 ปี จากเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน) เพื่อใช้ เป็ นที่ตั ้งสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดสัญญา ดังนี ้
สัญญาเช่ าช่ วงที่ดนิ จังหวัดชลบุรี
ที่ตั ้ง
: โฉนดเลขที่ 49992 เลขที่ดิน 77 ต.โป่ ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โฉนดเลขที่ 47813 เลขที่ดิน 1 ต.โป่ ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
คูส่ ญ
ั ญา
: นายต่อศักดิ์ โลห์ไพศาลกฤช
เนื ้อที่ดิน
: 7-0-30 ไร่
ค่าเช่า
: 300,000 บาท / ปี
ระยะเวลา : 3 ปี (ตั ้งแต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557)
หมายเหตุ : บริษัทฯ อยู่ระหว่างดําเนินการเจรจาเพื่อซื ้อที่ดนิ ดังกล่าว โดยคาดว่าจะได้ ข้อสรุ ปภายในเดือนมิถนุ ายน 2556

5.3.3 สัญญาให้ เช่ าอาคาร

#1 เพิ่ ม เติ ม
ข้ อมูล

บริ ษัทฯ ทําสัญญาให้ เช่าพื ้นที่อาคารแก่ บริ ษัท ช.ทวี เทอร์ โมเทค จํากัด (บริ ษัทย่อย) ประกอบด้ วย พื ้นที่อาคาร
สํานักงานใหญ่ เพื่อใช้ เป็ นสํานักงานใหญ่ ของบริ ษัทย่อย และพื ้นที่อาคารสํานักงานสาขาในกรุ งเทพฯ ชั ้น 2 เพื่อใช้ เป็ น
สํานักงานสาขาของบริ ษัทย่อย รวมทังทํ
้ าสัญญาให้ เช่าพื ้นที่อาคารแก่ บริ ษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากัด (บริ ษัทที่มีความ
เกี่ ยวโยงกับผู้ถือหุ้น และกรรมการบริ ษัท) ประกอบด้ วย พืน้ ที่อ าคารสํานักงานใหญ่ เพื่อใช้ เป็ นสํานักงานใหญ่ ของบริ ษัท
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดสัญญาทั ้ง 3 ฉบับ ดังนี ้
สัญญาให้ เช่ าอาคารโรงงาน
ที่ตั ้ง
: ที่ดินโฉนดที่ 11622 เลขที่ดิน 39 หน้ าสํารวจ 4968 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
40000
คูส่ ญ
ั ญา : บริษัท ช.ทวี เทอร์ โมเทค จํากัด
พื ้นที่เช่า : บางส่วนของโฉนดด้ านทิศตะวันออก พื ้นที่เช่า 720 ตารางเมตร (กว้ าง 15 เมตร x ยาว 28 เมตร)
ค่าเช่า
: 100,000 บาท / เดือน (ตั ้งแต่ 1 มิถนุ ายน 2555 ปรับเพิ่มเป็ น 200,000 บาท / เดือน)
ระยะเวลา : 3 ปี (ตั ้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2557)

หน้ าที่ 2.5 - 4

บริ ษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)

สัญญาให้ เช่ าพืน้ ที่อาคารสํานักงานชัน้ 2
ที่ตั ้ง
: เลขที่ 96/25 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
10210
คูส่ ญ
ั ญา : บริษัท ช.ทวี เทอร์ โมเทค จํากัด
ค่าเช่า
: 20,000 บาท / เดือน
ระยะเวลา : 3 ปี (ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
สัญญาให้ เช่ าพืน้ ที่อาคารสํานักงาน
ที่ตั ้ง
: เลขที่ 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
คูส่ ญ
ั ญา : บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากัด
ค่าเช่า
: 30,000 บาท / เดือน (ชําระค่าเช่าครัง้ เดียวภายในเดือนที่ครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า)
ระยะเวลา : 1 ปี (ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
5.3.4 กรมธรรม์
คู่สัญญา
กรมธรรม์เลขที่
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินเอาประกัน
ระยะเวลา
จํานวนเงินเอาประกัน
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
F0034Q-010-000 (KKD-FFPC-11)
ประกันอัคคีภยั
265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
1 ปี (ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2555 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2556)
56,300,000 บาท (ห้ าสิบหกล้ านสามแสนบาทถ้ วน)
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)

5.4 เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีมลู ค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย โดยวิธีราคาทุนรวมทั ้งสิ ้น 22.60 บาท หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.75 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
#1 ปรั บ ปรุ ง
ข้ อมู ล ตาม
บริษัท
ทุนชําระแล้ ว
สัดส่ วนการลงทุน
มูลค่ าเงินลงทุน
งบปี 2555
(ล้ านบาท)
(%)
(ล้ านบาท)
CTV-TMT
20.00
99.99%
22.60
รวมมูลค่ าเงินลงทุน
22.60
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
นโยบายการลงทุนของบริ ษัทฯ คือ พิจารณาขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงาน โดยลงทุนร่ วมกับพันธมิตร
ทางธุรกิจที่ร้ ู จกั กันมานานหรื อบริ ษัทที่มีชื่อเสียง เพื่อจัดตังกิ
้ จการร่ วมค้ า (Joint Venture) หรื อกิจการค้ าร่ วม (Consortium)
สําหรับการเข้ ารับงานหรื อเข้ าร่ วมประมูลงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ โดยบริ ษัทฯ จะคํานึงถึงความพร้ อมของบุคลากรและ
ทีมงาน อัตราการทํากําไรต้ องเป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ ควบคู่ไปกับการพิจารณาคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ
ทั ้งในเรื่ องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฐานะทางการเงิน ความน่าเชื่อถือของผู้บริ หาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการ
ร่วมงานกันในอนาคต
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บริ ษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)

สําหรับนโยบายการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทฯ จะคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพ
คล่องทางการเงินของบริ ษัทอย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทุนในบริ ษัทย่อยที่มีศกั ยภาพที่จะเกื ้อหนุนและเอื ้อประโยชน์ต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ และโครงการลงทุนแต่ละครัง้ จะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท และที่
ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิที่กําหนดไว้ ซึง่ บริษัทฯ มีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เข้ า
ไปเป็ นกรรมการส่วนใหญ่ในบริ ษัทย่อย เพื่อควบคุมทิศทาง และนโยบายการบริ หารงานที่สําคัญของบริ ษัทย่อยดังกล่าวให้
สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทฯ
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