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BUILD A LIFE

Build a life with top covinience living. 
Located in a desirable location with 

 an international standard of constructions 
completed with professional teams 
that are ready to welcome every 

Chewathai residents.

House Ready to Move inCondominium Industrial



HOUSE

Creating a sustainable life with 
a top quality house that is aesthetically 
and functionally outstanding. Located 

in a perfect and spacey area so everyday 
can be a relaxing day for everyone.



Chewarom Rangsit - Don Mueang



CONDOMINIUM



Build a life with top covinience living. 
Located in a desirable location with 

 an international standard of constructions 
completed with professional teams 

that are ready to welcome 
every Chewathai residents.



READY TO 
MOVE IN



Build a life with top covinience living. Located in a desirable location with 
 an international standard of constructions completed with professional teams 

that are ready to welcome every Chewathai residents.



CHEWATHAI has Ready 
Built Factories for Rent which cater 
to various needs and requirements. 
Our factories are designed to give 

tenants great flexibility and 
convenience to shorten start- up 
period and save start-up costs. 
CHEWATHAI also provides 

built-to- suit factories for tenants 
with specific technical or location 

requirements.



INDUSTRIAL

Chewathai Industrial Business



วิสัยทัศน์

พันธกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาในใจของผู้บริโภค 
ด้วยการไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการ 
ให้อยู่เหนือแก่ความพึงพอใจของลูกค้า

1. ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต 

2.  ธำารงรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของ 
ทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

3.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า  
และพันธมิตรทางธุรกิจ

4.  ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการดูแลรับผิดชอบ 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

(หน่วย : ล้านบาท)

ข้อมูลสำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2559 2558

สถานะทางการเงิน

 สินทรัพย์รวม

 หนี้สินรวม

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

3,171.30

2,195.03

976.27

2,354.98

1,667.85

687.13

ผลการด�าเนินงาน

 รายได้รวม

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ

 ก�าไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์

 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

1,200.72

1,158.13

16.53

327.76

239.94

63.08

1,429.94

1,401.58

13.54

390.92

247.71

83.22

อัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินรวม

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

 อัตราก�าไรขั้นต้น (%) จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 อัตราก�าไรขั้นต้น (%) จากการให้เช่าโรงงาน

 ก�าไรสุทธิ (%)

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)

 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า)

1.59

4.42

7.58

28.30

34.82

5.25

2.25

1.87

1.66

 7.29

15.96

27.89

20.38

5.82

2.43

2.03

ข้อมูลต่อหุ้น

 ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

 มูลค่าตามบัญชี (บาท)

 ราคาตลาด (ณ วันสิ้นปี) (บาท)

0.09

1.30

1.62

0.25

1.41

-

รายงานประจำาปี 2559
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สถ�นะท�งก�รเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

1,692

1,668
2,195

หนี้สิน

2,048

2,355
3,171

สินทรัพย์

2557

2558

2559

2559

2558

2557

356

687

976

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

2559

2558

2557

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

รายงานประจ�าปี บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) 

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำาปี 2559
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 ปี 2559 เป็นปีที่บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด(มหาชน) ประสบความส�าเร็จกับการระดมทุนและเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ส่งผลให้มีประชาชนรู้จัก และให้ความสนใจบริษัทฯ มากขึ้น ในปีที่ผ่านมาบริษัท  
ได้มีการพัฒนาโครงการใหม่ท่ีเป็นคอนโดมิเนียมอาคารสูงจ�านวน 2 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย  
เรสซิเดนซ์ อโศก มีจ�านวน 315 ยูนิต และ โครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 มีจ�านวน 652 ยูนิต นอกจากนี้
บรษัิทฯ ยังได้มีการพัฒนาโครงการแนวราบโครงการแรกของบรษัิท 
ซ่ึงเป็นบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ตั้งอยู่ในท�าเลท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวก และใกล้แหล่งชุมชน คอื โครงการชีวารมย์ รงัสติ ดอนเมอืง 
เพือ่เป็นการกระจายการลงทุนของบรษัิทท่ีมิได้ท�าแต่เฉพาะโครงการ
คอนโดมิเนียมเพียงอย่างเดียว 

 โดยท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้รับความเช่ือม่ันจากกลุ่มผู้บริโภคท่ี
ไว้วางใจในการด�าเนินงานของเราในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทย ท้ังในส่วนของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ 
ท่ีอยู่อาศัย และพัฒนาโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าเพื่อสร้างการรับรู ้
รายได้ให้บริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาส 4/2559 
บรษัิทฯ มยีอดโอนกรรมสทิธิ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ โดยมีปัจจยัและผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิท่ียัง 
ไม่ฟื้นตัวดีนัก และประกอบกับมีข่าวที่กระทบกระเทือนสภาวะจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ ส่งผลให้ผู้บริโภค
ชะลอการตัดสินใจซื้อ 

 ในปี 2560 นีบ้รษัิทมีการวางแผนเพิม่สดัส่วนโครงการแนวราบจากเดมิอยูท่ี่ร้อยละ 10 และขยายแผนการ
พัฒนาโครงการสู่หัวเมืองใหญ่ โดยเป้าหมายหลักคือการพัฒนาแบรนด์ “ชีวาทัย” ให้สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีก�าลังซื้อทุกระดับ ค�านึงถึงคุณภาพของงานและโครงการเป็นส�าคัญ รวมถึงความ
ใส่ใจในการเลอืกท�าเลท่ีตัง้อันเป็นโจทย์แรกของผูอ้ยู่อาศยั และมุง่มัน่จะเป็นบรษัิทผูพั้ฒนาอสงัหารมิทรพัย์ชัน้น�า 
ในใจของผู้บริโภค ด้วยการไม่หยุดยั้งท่ีจะสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการ ให้อยู่เหนือ 
แก่ความพึงพอใจของลูกค้า 

 นอกจากนี้ ปี 2560 บริษัทฯ จะสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนต้องให้
ความส�าคัญและมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติตามนโยบายก�ากับกิจการท่ีดีเพ่ือให้บริษัทได้รับความน่าเช่ือถือ 
มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ

 สุดท้ายนี้ กระผมต้องขอขอบพระคุณไปยังลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน 
พนักงาน คู่ค้าของบริษัท ที่ให้การสนับสนุนบริษัทเราเป็นอย่างดีมาตลอดปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

“ เป้าหมายหลักคือการพัฒนาแบรนด์ “ชีวาทัย” 

 ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า 

ที่มีก�าลังซื้อทุกระดับ ค�านึงถึงคุณภาพของงานและ 

โครงการเป็นส�าคัญ รวมถึงความใส่ใจในการเลือก 

ท�าเลที่ตั้งอันเป็นโจทย์แรกของผู้อยู่อาศัย ”

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่�นผู้ถือหุ้น
 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี 
กฎหมาย และการบริหารจัดการ และเป็นคณะกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีของ
คณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย 

 1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร  กรรมการตรวจสอบ

 3. Mr.Chung Tang Fong  กรรมการตรวจสอบ

 ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และในปี 2560 จนถึงวันที่รายงาน จ�านวน 1 ครั้ง  
รวมทั้งสิ้น 5 ครั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง พิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งนี้
สามารถสรุปสาระส�าคัญของงานที่ได้ปฎิบัติในปี 2559 ดังต่อไปนี้

 1. สอบทานรายการทางการเงินในปี 2559 : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี

ของบรษัิท ชีวาทัย จ�ากดั (มหาชน) และงบการเงนิรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อยประจ�ารายไตรมาส และประจ�าปีซ่ึงผ่านการสอบ
ทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าได้มีการจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการเปิดเผย 
ข้อมูลในงบการเงินด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งได้มีการเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
ท่ีมกีารพจิารณางบการเงนิ เพือ่ปรกึษาหารอืถงึประเดน็ท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ ความเป็นอสิระของผูส้อบบัญชี ความเพยีงพอ 
ในการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการจัดท�างบการเงิน  
ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. ก�ากับดูแลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน :

 • คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปีซ่ึงจัดท�าข้ึนบน
พื้นฐานของการประเมินระบบการควบคุมภายใน และตามความเสี่ยงของแต่ละระบบงานเพื่อให้แผนการตรวจสอบมีขอบเขตท่ี
ครอบคลุมประเด็นที่มีความส�าคัญอย่างครบถ้วน

 • คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตดิตามผลการปฏบัิตงิานของผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงได้มีการว่าจ้างให้ บรษัิท ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิติ จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน

 3. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานใน
ปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจ�าปี 2560 รวมท้ังเสนอค่าตอบแทนประจ�าปี 2560 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก�าหนดค่าตอบแทน

รายงานประจำาปี 2559
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 4. สอบทานการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจว่ามีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเกีย่วโยงกนั : คณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิตามและพจิารณาสอบทานการเปิดเผย 
ข้อมูลรายการระหว่างกัน กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุมกิจการ ซึ่งอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

 6. การประเมินตนเอง : คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองปีละ 1 ครั้งครอบคลุมใน
บทบาทเรื่องรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การก�ากับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบและจรรยาบรรณ ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน และความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยการ
ประเมินผลแสดงได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์ โดยใช้ความ
รู้ความสามารถ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ

 ในปี 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีรายงานข้อมูลทางการเงินและการด�าเนินงานอย่างถูกต้อง  
มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อก�าหนดและข้อผกูพนัต่างๆ มีการเปิดเผยรายการท่ีเกีย่วโยงกนัอย่างถกูต้องและมีการปฏบัิตงิานท่ีสอดคล้องกบัระบบการก�ากบั
ดแูลกจิการท่ีดอีย่างเพยีงพอ โปร่งใส และเช่ือถอืได้รวมท้ังมกีารพัฒนาปรบัปรงุระบบการปฏบัิตงิานให้มคีณุภาพดขีึน้และเหมาะสม 
กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

เรียนท่�นผู้ถือหุ้น
 ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิก จ�านวน 3 ท่านซ่ึงเป็น 
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด ประกอบด้วย 

 1. Mr.Chung Tang Fong   ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี   กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

 3. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร  กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 
มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง มีการพิจารณาใน
เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งนี้สามารถสรุปสาระส�าคัญของงานที่ได้ปฏิบัติในปี 2559 ดังต่อไปนี้

ก�รสรรห�

 พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อก�าหนดในกฎหมาย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อก�าหนดของ 
บรษัิทฯ และสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบรษัิทฯ โดยมกีารก�าหนดวธิกีารสรรหาคณะกรรมการอย่างมหีลกัเกณฑ์ โปร่งใส 
ยึดตามแนวทางการปฏบัิตท่ีิด ีตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดซ่ึีงได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีและเวบ็ไซต์บรษัิทฯ 
ท้ังนี ้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูก้ลัน่กรอง คดัเลอืก เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทและ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

 พิจารณาแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน

ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

 เพือ่เป็นการสร้างแรงจงูใจ และรกัษาไว้ซ่ึงพนกังานท่ีมคีวามสามารถ และมีผลการปฏบัิตงิานด ีคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการก�าหนดอัตราการข้ึนเงินเดือน ประจ�าปี 2560 ร่วมกับ 
ฝ่ายทุนมนษุย์ และคณะกรรมการบรหิาร ซ่ึงอัตราการข้ึนเงนิเดอืนของบรษัิทฯ อยู่ในอัตราท่ีเหมาะสม สอดคล้อง
กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

	 ในปี 2559 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้ปฏบัิตงิานท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
อย่างครบถ้วน ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ เตม็ความสามารถ และเป็นอสิระเพือ่ประโยชน์โดยรวมต่อบรษัิทและผูถ้อืหุ้นอย่าง
เหมาะสมแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

Mr.Chung Tang Fong 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจำาปี 2559
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รายงาน
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น 
 บริษัทได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงกับการส่งเสริมและมุ่งเน้นให้บริษัทด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จริยธรรมธุรกิจ เพื่อพัฒนาระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2559 คณะกรรมการ
บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการข้ึน เพ่ือท�าหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม 
หลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมีประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการเป็น กรรมการอิสระ  
โดยประกอบด้วยสมาชิก จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่

 1. นายชัยยุทธ  เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี   กรรมการอิสระ/กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

 3. นายบุญ ชุน เกียรติ   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 ในปี 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้มีการประชุม 1 ครั้งโดยสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 ก�าหนดบทบาทและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี นโยบายความ รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังสอดคล้องกับเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการในระดับสากลซ่ึงใช้  
ASEAN CG Scorecard ในการประเมิน 

 ดูแลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท และหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี โดยได้ก�าหนดให้คณะอนุกรรมการต่างๆ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม�่าเสมอ 
และจัดท�ารายงาน การท�าหน้าที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี 

 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  ก�าหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะและกรรมการรายบุคคล การประเมินผลตนเองของ 
คณะอนุกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�า
ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

 สอบทานรายงานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทท่ีเปิดเผยในรายงานประจ�าปีให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงาน 
คณะกรรมการ ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจะปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ  
อีกทั้งจะยังคงดูแล ปรับปรุงแก้ไข และมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะด�าเนินการตามแนวทาง
การด�าเนินธุรกิจท่ียึดม่ันใน ความถูกต้องและโปร่งใส อันจะน�าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร)

  ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ : CHEWA

ประเภทของกิจการ  : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขที่จดทะเบียนบริษัท  : 0107558000181

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ส�านักงานใหญ่  : 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระรามสี่

   แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์  : (02) 679 8870-4

แฟกซ์  : (02) 679 8875

โฮมเพจ  : www.chewathai.com

เลขานุการบริษัท : นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ 

   โทรศัพท์ (02) 679 8870-4 ต่อ 135

   อีเมลล์ ir@chewathai.com ; pachathip@chewathai.com

บุคคลอ้�งอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ท่ีตั้ง  : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
   เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์  : (02) 009 9000

โทรสาร  : (02) 009 9991

ผู้สอบบัญชี : นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  : 4521

ชื่อบริษัท  : บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ที่อยู่  : ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์  : (02) 264 9090

โทรสาร  : (02) 264 0789-90

รายงานประจำาปี 2559
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ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย : บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ�ากัด

ที่อยู่  : 973 เพรสซิเดนซ์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ยูนิต 14C ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

   เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์  : (02) 656 0818

โทรสาร  : (02) 656 0819

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท : บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด

ที่อยู่  : 267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

   10800

โทรศัพท์  : (02) 587 8080

โทรสาร  : (02) 587 2018

ผูล้งทุนสามารถศกึษาข้อมูลของบรษัิทท่ีออกหลกัทรพัย์เพิม่เตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบรษัิท
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.chewathai.com

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีการประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ท่ีอยูอ่าศยั และธรุกจิโรงงานส�าเรจ็รปูให้เช่า ท้ังนี ้ส�าหรบัธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ท่ีอยู่อาศยั มีการพฒันาในปัจจบัุน
แบ่งเป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียม ท้ังท่ีเป็นประเภทอาคารสูง (High Rise) ประเภทอาคารเตี้ย  
(Low Rise) และโครงการจดัสรรบ้านและท่ีดนิ โดยบรษัิทฯ มุ่งเน้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
ในท�าเลหรือเขตชุมชนที่มีศักยภาพและมีการคมนาคมสะดวก โดยจะเน้นท�าเลที่อยู่ในแนวถนนสายหลัก สะดวกต่อการเดินทาง 
ใกล้ทางด่วน หรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางท้ังในปัจจุบันและในอนาคต และยังมุ่งเน้นท�าเลท่ีมีสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนที่ดี มีสิ่งอ�านวยความสะดวกรอบด้านอย่างครบครัน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ดี และสะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ  

ธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อ�ศัย

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร

 ปัจจุบันโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศัยท่ีบริษัทฯ มีการพัฒนาเป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัยหรือ
คอนโดมิเนียมทั้งหมด จ�านวน 9 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 10,128 ล้านบาท และโครงการจัดสรรบ้านและที่ดิน
จ�านวน 1 โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 475 ล้านบาท ซ่ึงอยูภ่ายใต้การด�าเนนิงานของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย และบรษัิทร่วม 
กล่าวคือ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด (“ชีวาทัย ฮัพ ซูน”) และบริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด (“ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์”) 

ร�ยละเอียดโครงก�รคอนโดมิเนียม ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

ชื่อโครงการ ชีวาทัย ราชปรารภ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 2-0-90 ไร่

พื้นที่ขาย 17,093  ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย ขนาด 26 ชั้น  
จ�านวน 1 อาคาร (High Rise)

มูลค่าโครงการ 
โดยประมาณ

1,350 ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักอาศัย จ�านวน 325 ยูนิต

รายงานประจำาปี 2559
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ชื่อโครงการ เดอะ สุรวงศ์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด 

ที่ตั้งโครงการ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 0-2-40 ไร่

พื้นที่ขาย 2,774  ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น  
จ�านวน 1 อาคาร (Low Rise)

มูลค่าโครงการ 
โดยประมาณ

350 ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักอาศัย จ�านวน 52 ยูนิต

ชื่อโครงการ ชีวาทัย รามค�าแหง

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนรามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 3-3-32 ไร่

พื้นที่ขาย 17,054 ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย ขนาด 33 ชั้น  
จ�านวน 1 อาคาร (High Rise )

มูลค่าโครงการ 
โดยประมาณ

1,100 ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักอาศัย จ�านวน 535 ยูนิต

ชื่อโครงการ โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด 

ที่ตั้งโครงการ ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงเตาปูน  
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 1-3-12.5 ไร่

พื้นที่ขาย 10,353 ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย ขนาด 26 ชั้น  
จ�านวน 1 อาคาร (High Rise )

มูลค่าโครงการ 
โดยประมาณ

1,050 ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักอาศัย จ�านวน 279 ยูนิต

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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ชื่อโครงการ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด

ที่ตั้งโครงการ ถนนปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ 17 ต�าบลปากเกร็ด 
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่โครงการ 3-1-75 ไร่

พื้นที่ขาย 13,193 ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น  
จ�านวน 2 อาคาร (Low Rise)

มูลค่าโครงการ 
โดยประมาณ

780 ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักอาศัย จ�านวน 427 ยูนิต

ชื่อโครงการ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด

ที่ตั้งโครงการ ซอยดวงมณี ต�าบลบางเขน อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่โครงการ 7-0-70.5 ไร่

พื้นที่ขาย 23,265 ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น  
จ�านวน 4 อาคาร (Low Rise)

มูลค่าโครงการ 
โดยประมาณ

1,200 ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักอาศัย จ�านวน 416 ยูนิต

ชื่อโครงการ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด

ที่ตั้งโครงการ ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อเขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 1-1-94.3 ไร่

พื้นที่ขาย 2,364 ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย ขนาด 24 ชั้น  
จ�านวน 1 อาคาร (High Rise)

มูลค่าโครงการ 
โดยประมาณ

1,040 ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักอาศัย จ�านวน 172 ยูนิต

รายงานประจำาปี 2559
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ชื่อโครงการ โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 4-0-36 ไร่

พื้นที่ขาย 17,989 ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย ขนาด 26 ชั้น จ�านวน 1 
อาคาร ( High Rise )

มูลค่าโครงการ 
โดยประมาณ

1,564 ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักอาศัย จ�านวน 652 ยูนิต

ชื่อโครงการ โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 1-2-66 ไร่

พื้นที่ขาย 9,477.65 ตร.ม

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย ขนาด 30 ชั้น จ�านวน 1 
อาคาร ( High Rise )

มูลค่าโครงการ 
โดยประมาณ

1,694 ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักอาศัย จ�านวน 315 ยูนิต

ชื่อโครงการ โครงการ ชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนรังสิต-นครนายก ต�าบลรังสิต  
อ�าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี

พื้นที่โครงการ 15-1-76 ไร่

พื้นที่ขาย 3,648.15 ตร.ม

ชนิดของโครงการ บ้านเดี่ยว และ บ้านแฝด

มูลค่าโครงการ 
โดยประมาณ

475 ล้านบาท

จ�านวนยูนิต บ้านเดี่ยวจ�านวน 15 หลัง และ บ้านแฝด 
จ�านวน 66 หลัง

ร�ยละเอียดโครงก�รจัดสรรบ้�นและที่ดิน

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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ก�รตล�ดและก�รแข่งขัน

 ลักษณะลูกค้�และกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย

บรษัิทฯ ได้ตระหนกัถงึความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นส�าคญั บรษัิทฯ จงึไม่ได้เจาะจงหรอืมีนโยบายในการก�าหนด 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลาและจากสภาวะตลาดท่ี 
เปลี่ยนไป รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครท้ังรอบในและรอบนอก 
และในเขตปริมณฑล จะส่งผลให้กลุ่มลูกค้าที่สนใจใน อสังหาริมทรัพย์แต่ละโครงการและแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน 
ออกไปโดยจะเริ่มพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการนั้นเป็นหลัก และความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อใช้ในการก�าหนดรูปแบบของโครงการและก�าหนดราคาขายให้สอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ 
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

 กลยุทธ์ก�รตล�ด

 กลยุทธ์ด้�นทำ�เลที่ตั้ง

ท�าเลท่ีต้ังถือเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีส�าคัญสุดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรับโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียม ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับท�าเลท่ีตั้งของ 
โครงการเป็นล�าดับต้นๆ ท้ังนี้ ท�าเลท่ีตั้ง ของโครงการต้องอยู่ในท�าเลหรือเขตชุมชนท่ีมีศักยภาพและใกล้แหล่งคมนาคม 
ท่ีส�าคัญ โดยจะเน้นท�าเลท่ีอยู่ในแนวถนนสายหลักใกล้ทางด่วน หรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขต
กรุงเทพมหานครและ เขตปริมณฑลทั้งปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งรวมถึงรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน) และรถไฟเชื่อม 
ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิและสถานขีนส่งผูโ้ดยสารอากาศยานในเมอืง (แอร์พอร์ต เรล ลงิค์) นอกเหนอืจากนัน้ สภาพแวดล้อม 
และคุณภาพของชุมชนแวดล้อมของท่ีอยู่อาศัยก็เป็นปัจจัยส�าคัญอีกปัจจัยหนึ่งท่ีบริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก 
ในการพิจารณาการพัฒนาโครงการหนึ่งๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้อยู่อาศัยที่ได้ตัดสินใจซื้อหรือลงทุนใน โครงการ 
ของบรษัิทฯ มคีณุภาพชีวติท่ีดแีละรูส้กึปลอดภยั ท้ังนี ้โครงการท้ังหมดท่ีบรษัิทฯ ได้มีการพฒันาแล้วนัน้ ล้วนแล้วแต่ตัง้อยู่
ในแหล่งชุมชนที่มีคุณภาพ และแวดล้อมไปด้วยสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา โรงพยาบาล 
ศูนย์การค้า และ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์กลางทางธุรกิจ หรือ ศูนย์ราชการที่ส�าคัญต่างๆ เป็นต้น

รายงานประจำาปี 2559
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 กลยุทธ์ด้�นผลิตภัณฑ์

บรษัิทฯ ไม่ได้มีการก�าหนดรปูแบบเฉพาะเจาะจงเพียงรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ส�าหรบัโครงการท่ีบรษัิทฯ ท�าการพฒันา บรษัิทฯ 
จะออกแบบตามแนวคิดส�าหรับโครงการหนึ่งๆ ที่แตกต่างกันไป โดยพิจารณาจากหลายปัจจัยที่ส�าคัญ โดยเฉพาะลักษณะ
และความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการนั้นๆ ปัจจัยทางด้านพื้นทีแ่ละท�าเลทีต่ั้งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งทีส่�าคัญ 
ต่อการพัฒนารูปแบบและการตกแต่งของแต่ละโครงการ เช่น โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ซ่ึงตั้งอยู่บนย่านธุรกิจ
ท่ีส�าคัญอีกย่านหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โครงการติดกับรถไฟฟ้าสถานีเตาปูน ซ่ึงเป็นสถานีเช่ือมระหว่างรถไฟฟ้า 
สายสีน�้าเงินและรถไฟฟ้าสายสีม่วง ใกล้กลับโมเดิร์นเทรดหลายแห่ง รวมถึงรัฐสภาแห่งใหม่ รูปแบบของโครงการที่พัฒนา
จึงมีรูปแบบท่ีทันสมัย มีความหรูหรา และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีครบครัน ซ่ึงนอกจากจะมีห้องออกก�าลังกายและ 
สระว่ายน�้าแล้วนั้น ยังมีห้องประชุม และศูนย์ธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ส�าหรับนักธุรกิจหรือพนักงานบริษัทโดยเฉพาะ  
ในขณะท่ีโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน จะมีการตกแต่งด้วยรูปแบบท่ีเน้นพื้นท่ีสีเขียวรอบโครงการ บนแนวคิดของ  
Eco Living หรือการใช้ชีวิตท่ีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ีรายล้อม มีพื้นท่ีท่ีจัดเป็นลู่วิ่งภายในโครงการส�าหรับผู้ท่ีรักสุขภาพ 
และชื่นชอบการออกก�าลังกาย มีสระว่ายน�้าและศูนย์ออกก�าลังกายขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกผ่อนคลายและหลีกหน ี
จากความวุ่นวายในเมือง

บริษัทฯ ให้ความส�าคญักบับรรยากาศโดยรอบของทุกโครงการ มีการวางผงัโครงการให้มพ้ืีนท่ีส่วนกลางท่ีผูอ้ยู่อาศยัสามารถ
มาใช้งานและพักผ่อนได้จริง มีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน และระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมและเชื่อถือได้ เพื่อ
สามารถตอบสนองความต้องการทุกด้านของผูอ้ยูอ่าศยัได้อย่างครบถ้วน นอกจากนัน้ในแต่ละโครงการ บรษัิทฯ ยังค�านงึถงึ
การใช้ประโยชน์สงูสดุของพืน้ท่ีใช้สอยของห้องชุดในแต่ละโครงการ โดยทีมงานออกแบบของบรษัิทฯ ได้พฒันาและออกแบบ
ห้องชุดพกัอาศยัให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีในแต่ละห้องชุดได้อย่างสงูสดุ รวมถงึการใช้เครือ่งตกแต่งหรอืเฟอร์นเิจอร์ 
เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุตกแต่งต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีแบรนด์เป็นที่รู้จักและยอมรับ

บรษัิทฯ มกีารจดัท�าการส�ารวจความต้องการของตลาดและการพฒันาโครงการใหม่ๆ ของคูแ่ข่งอยู่เสมอ เพือ่น�ามาใช้ในการ
วางแผนพฒันาโครงการ และวางแผนทางการตลาดให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาดและความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย
ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา โดยบริษัทฯ มีทีมงานด้านการขายและการตลาดที่มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์
การขายอสังหาริมทรัพย์มานาน เป็นผู้ด�าเนินกิจกรรมด้านการขายของบริษัทฯ

 นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อาศัยส�าหรับผู้ซ้ือท่ีมีรายได้ระดับ
ปานกลางและระดับสูง ราคาขายของโครงการ จึงนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ผู้ซื้อให้ความสนใจเป็นล�าดับต้นๆ นอกเหนือ
จากการพิจารณาปัจจัยด้านอื่นๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงให้ความส�าคัญกับการพิจารณาความเหมาะสมของการก�าหนด
ระดับราคาของแต่ละโครงการ โดยในปัจจุบัน โครงการของบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาแล้วนั้น จะเป็นโครงการที่มีราคาระดับ 
ปานกลางจนถงึราคาระดบัสงู ซ่ึงมีระดบัราคาเฉลีย่ท่ีแตกต่างกนัไปตามท�าเลท่ีตัง้ สภาพแวดล้อม และสิง่อ�านวยความสะดวก 
รวมถึงการเปรียบเทียบระดับราคาของผู้ประกอบการที่พัฒนาโครงการในระดับเดียวกันในระยะที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ราคาที่
บริษัทฯ ก�าหนดในแต่ละช่วงเวลาของโครงการเดียวกันอาจแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การแข่งขัน ต้นทุน
การพัฒนาและการขาย ความคืบหน้าของการก่อสร้างของโครงการและปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ สามารถก�าหนดระดับราคาของโครงการได้เหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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 ก�รส่งมอบง�นได้ตรงต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด

เพื่อสร้างความเชื่อม่ันและความน่าเช่ือถือในแบรนด์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้ความสนใจกับการส่งมอบห้องชุดให้กับ
ลกูค้าได้ตรงตามระยะเวลาท่ีก�าหนด ด้วยคณุภาพของวสัดแุละการออกแบบตกแต่งท่ีได้น�าเสนอและประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่
ต่างๆ ให้กับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ในการท�างานร่วมกับ
บริษัทฯ เป็นอย่างดีมาหลายปี เพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าการก่อสร้างโครงการนั้น จะเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างที่
ถกูต้องครบถ้วนตามแบบท่ีได้ตกลงกนัไว้ ท้ังนี ้บรษัิทฯ จะมีการแจ้งข้อมูลความคบืหน้าของการก่อสร้างโครงการเป็นระยะ  
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.chewathai.com และระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น Facebook โดยผ่านทาง 
www.facebook.com/CHEWATHAI ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างและการตกแต่งของแต่ละ
โครงการได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง (Construction Management) เพื่อท�า
หน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องคุณภาพ และควบคุมการท�างานก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้างในแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด ท�าให้
การพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาของบริษัทฯ สามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้

 คว�มเป็นมืออ�ชีพและประสบก�รณ์ของคณะผู้บริห�ร

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัการบรหิารงานแบบมืออาชีพด้วยทีมงานท่ีมคีณุภาพ มปีระสบการณ์ และมีวสิยัทัศน์ โดยผูบ้รหิาร
ของบริษัทฯ เป็นผูมี้ประสบการณ์และความรู ้ความสามารถด้านธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์เป็นอย่างด ีท�าให้ระบบการด�าเนนิงาน 
ภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ มีการควบคุมระบบการท�างานภายในท่ีดีและชัดเจนโปร่งใส 
ประกอบกับผู้บริหารให้การเปิดกว้างทางความคิด สนับสนุนให้พนักงานและทีมงานมีการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ท่ีจะน�ามา
ใช้ในการพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมและความต้องการ
ของลูกค้า บริษัทฯ ยังมีการคัดเลือกและจัดจ้างทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อดูแลส่วนงานที่ส�าคัญของโครงการ เช่น 
บริษัทออกแบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน และบริษัทรับออกแบบภูมิสถาปัตย์ เป็นต้น

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังให้ความส�าคญักบัพนกังานทุกคนของบรษัิทฯ เพราะพนกังานถอืเป็นก�าลงัส�าคญัท่ีจะขับเคลือ่นธรุกจิ
ของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างมั่นคง สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและก้าวหน้า บริษัทฯ จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนกังานเพิม่พนูความรู ้และพืน้ฐานในด้านธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ มีการส�ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและด�าเนนิการจดั
อบรมในด้านต่างๆ ให้กบัพนกังาน เช่น การอบรมด้านตลาดอสงัหารมิทรพัย์ การอบรมด้านการตลาด ได้แก่ การท�าการตลาด
บนสื่อออนไลน์ หรือการส่งพนักงานและทีมขายของบริษัทฯ เข้าร่วมในงานสัมมนาด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการปิดการขาย 
การให้บริการในเชิงลึก การประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ซ่ึงมากข้ึนตามกระแสตลาดในปัจจุบัน เป็นต้น ท้ังนี้ พนักงาน 
ส่วนใหญ่ของบรษัิทฯ จะเป็นกลุม่คนรุน่ใหม่ท่ีมีความมุ่งมัน่ เปิดกว้างทางความคดิและมคีวามคดิสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในธุรกิจของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ 
ที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
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ก�รว�งแผนก�รข�ยแบบเป็นทีมและเป็นระบบ

บริษัทฯ มีกลยุทธ์แผนการขายแบบเป็นทีมเพื่อน�าเสนอและอ�านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลโครงการ ให้การบริการ  
และน�าเสนอรายละเอียดโครงการไปจนถึงการให้ค�าแนะน�าในการขอสินเชื่อทางการเงินกับลูกค้า โดยเมื่อลูกค้าเข้ามาเยี่ยม
ชมโครงการ ทั้งที่ส�านักงานขาย ณ ที่ตั้งของโครงการ หรือการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ ทีมขายจะน�าเสนอข้อมูลโครงการ
แก่ลูกค้า โดยพนักงานขายจะอธิบายแนวคิดและท่ีมาของรูปลักษณ์ สไตล์ และจุดเด่นของโครงการ เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามี
ความรู้สึกร่วม และอยากเป็นเจ้าของ ตลอดจนถึงการให้ข้อมูลของโครงการ เช่น ขนาดพื้นที่ห้อง ราคาห้องชุด รูปแบบ
การตกแต่ง สิ่งอ�านวยความสะดวกที่มีให้ รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ เป็นต้น โดยพนักงานขายทุกคนจะต้อง
วเิคราะห์ถงึความต้องการของลกูค้าแต่ละรายท่ีเข้ามาเยีย่มชมโครงการ และให้ค�าปรกึษาในด้านต่างๆ รวมถงึการขอสนิเช่ือ
จากธนาคาร เพื่อปิดการขายกับลูกค้ารายดังกล่าว 

ก�รให้บริก�รทั้งก่อนและหลังก�รข�ยเพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้�

เพื่อเป็นการให้บริการกับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งยังเป็นการรักษาฐานลูกค้า รวมถึงการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่จาก
การบอกต่อๆ กันไป (word of mouth) ของลูกค้าผู้ซึ่งเคยลงทุนหรือได้ซื้อโครงการของบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ ยังมีการ
ให้บริการกับลูกค้าที่นอกเหนือไปจากการให้ข้อมูลและรายละเอียดของโครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น การอ�านวย
ความสะดวกในการตดิต่อด้านสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัสถาบันการเงนิต่างๆ ซึง่นอกจากจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้ลกูค้าแล้ว 
ยังช่วยให้บรษัิทฯ สามารถวางแผนการโอนห้องชุดในอนาคตได้อย่างมีประสทิธภิาพ การบรกิารตรวจเช็คคณุภาพของห้องชุด 
โดยมกีารรบัประกนัคณุภาพของห้องชุดหลงัจากวนัท่ีโอนกรรมสทิธิ ์การซ่อมแซมอันเนือ่งมาจากความไม่เรยีบร้อยของห้อง
ชุด ท้ังนี ้ยังรวมไปถงึการให้ค�าปรกึษาในการตกแต่งห้องชดุ การช่วยประสานงานในการจดัหาผูใ้ห้บรกิารงานตกแต่งภายใน 
และการให้บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุดแก่ลูกค้า เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของลูกค้าปัจจุบันท่ีเคยซ้ือห้องชุดกับทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะให้สิทธิพิเศษใน 
การจองซื้อโครงการที่บริษัทฯ จะพัฒนาในอนาคต แก่ลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ก่อนการเปิดขายโครงการอย่างเป็นทางการ 
เพือ่เป็นการสร้างสมัพันธ์ท่ีดกีบัลกูค้าในระยะยาว และให้การพจิารณาลงทุนในโครงการของบรษัิทฯ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ธุรกิจโรงง�นสำ�เร็จรูปให้เช่� (Ready Built Factories)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร

บริษัทฯ มีการพัฒนาโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะผูป้ระกอบการในธรุกจิอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลางท่ีมจี�านวนมากข้ึน ท้ังท่ีเป็นสญัชาตไิทย 
และรวมถึงบริษัทฯ หรือนักลงทุนชาวต่างชาติท่ีเข้ามาตั้งฐานการผลิตหรือการลงทุนในประเทศไทยโดยไม่ต้องการถือ
กรรมสิทธิ์ในโรงงาน หรือผู้ประกอบการท่ีต้องการก่อตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการ แต่ยังไม่มีความต้องการหรือไม่มี 
ความพร้อมที่จะลงทุนในระยะยาว รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนในการด�าเนินงาน ลดระยะเวลาการลงทุน และ
ลดความเสี่ยงหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนสร้างโรงงานได้ 

บรษัิทฯ ได้เลง็เห็นโอกาสและการเตบิโตของธรุกจิดงักล่าว จงึได้เริม่ต้นพฒันาโรงงานส�าเรจ็รปูให้เช่าท่ีมีมาตรฐานเหมาะสม 
ส�าหรับผูป้ระกอบการในหลายอตุสาหกรรม โดยเริม่ต้นพัฒนาโครงการแรกในปี 2556 มลูค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท 
ท้ังนี้ โรงงานส�าเร็จรูปของบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนพื้นท่ีใช้สอยได้ตามความต้องการพิเศษ 
เฉพาะด้านของลูกค้าได้อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เลือกท�าเลท่ีตั้งโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าท่ีมีศักยภาพและเป็นท�าเลท่ี
เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ เช่น นิคมอุตสาหกรรม ที่มีระบบสาธารณูปโภค การบ�าบัดสิ่งปฏิกูลและของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครัน บริษัทฯ ยังได้มีการพิจารณาท�าเลท่ีตั้งและลักษณะของ
โครงการที่จะพัฒนาจากความต้องการของตลาดและนักลงทุน การคาดการณ์แหล่งอุตสาหกรรมในอนาคต ความสะดวกใน
การคมนาคมและการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ อกีทัง้ยังพิจารณาถึงโอกาสการได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตส่งเสริมการลงทนุ
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่นกัน

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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โรงงานส�าเรจ็รปูของบรษัิทฯ มีลกัษณะเป็นอาคารสองช้ัน โดยชัน้ล่างจะเป็นส่วนของโรงงาน และช้ันบนจะเป็นพืน้ท่ีส�าหรบั
ส�านักงาน ซ่ึงมีการก่อสร้างในบริเวณพื้นท่ีดินท่ีมีรั้วกั้นเป็นสัดส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พื้นท่ีจอดรถ และพื้นท่ีใช้สอย
เอนกประสงค์ ท้ังนี ้โรงงานส�าเรจ็รปูท่ีบรษัิทฯ พฒันาข้ึนเป็นโรงงานแบบมาตรฐาน ตวัอาคารใช้โครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
และใช้โครงเหล็กรูปพรรณ ไม่มีเสากลาง ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอยให้มากที่สุด ซึ่งผู้เช่าสามารถดัดแปลง
และปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของผู้เช่าได้ โดยโรงงานมีขนาดตั้งแต่ 1,512 ถึง 1,937 
ตารางเมตร บริเวณพื้นของโรงงานซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถรองรับน�้าหนักได้ถึง 3,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

ร�ยละเอียดโครงก�ร โรงง�นสำ�เร็จรูปให้เช่� โครงก�ร 1  
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ถนนทางหลวงหมายเลข 331  
ต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง

พื้นที่โครงการ 26-0-72 ไร่

พื้นที่เช่า 17,120 ตร.ม.

จ�านวนยูนิตที่ให้เช่า 10 ยูนิต

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 300 ล้านบาท

ค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร 200 บาท

ชนิดของโครงการ โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า  
ขนาด 1,512 ตร.ม. จ�านวน 5 ยูนิต 
ขนาด 1,812 ตร.ม. จ�านวน 1 ยูนิต 
ขนาด 1,937 ตร.ม. จ�านวน 4 ยูนิต

รายงานประจำาปี 2559
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ก�รตล�ดและก�รแข่งขัน

 ลักษณะลูกค้�และกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบรษัิทฯ ส�าหรบัธรุกิจโรงงานส�าเรจ็รปูให้เช่า คอืผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเบาท่ีมีการผลติสนิค้า
เพื่อสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมหนักที่ตั้งโรงงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่ยัง
ไม่พร้อมหรือยังไม่มีความต้องการหรือไม่มีความพร้อมที่จะลงทุนในระยะยาว เพื่อสร้างโรงงาน เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุน
ค่อนข้างสงู บรษัิทฯ จงึเลอืกท่ีจะเสนอทางเลอืกใหม่ โดยการให้เช่าโรงงานส�าเรจ็รปู เพือ่เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
ลงทุนและต้นทุนในการด�าเนินการ เพื่อให้สามารถน�าเงินทุนดังกล่าวไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจในด้านอื่นๆ ได้มากขึ้น

นอกจากนี ้กลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีส�าคญัอีกกลุม่หนึง่ของบรษัิทฯ คอื กลุม่ผูป้ระกอบการต่างชาตท่ีิเข้ามาลงทุนหรอืร่วมลงทุน
ในประเทศไทยท้ังระยะช่ัวคราวหรือถาวร ซ่ึงจะเลือกการเช่าโรงงานส�าเร็จรูปแทนการลงทุนเพื่อก่อสร้างถาวร ท้ังนี้ เพื่อ
เป็นการลดความเสีย่งจากโอกาสความส�าเรจ็จากการลงทุน ความเสีย่งจากการจดัหาผูร้บัเหมาเพือ่สร้างโรงงาน หรอืข้อจ�ากดั
ด้านกฎหมายการถอืครองท่ีดนิของชาวต่างชาต ิรวมถงึความไม่แน่นอนทางเสถยีรภาพทางการเมืองของประเทศท่ีส่งผลต่อ
การเปลีย่นแปลงนโยบายการค้าและการลงทุนหรอืมาตรการการส่งเสรมิใดๆ ของภาครฐั ซ่ึงโครงการโรงงานส�าเรจ็รปูให้เช่า
ของบริษัทฯ สามารถสร้างความยืดหยุ่นในการลงทุน และตอบโจทย์ความเสี่ยงและข้อจ�ากัดต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างชัดเจน

 กลยุทธ์ก�รตล�ด 

 ทำ�เลที่ตั้งของโครงก�ร

ท�าเลท่ีตั้งของโครงการนับเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีธุรกิจหรือผู้ประกอบการจะพิจารณาเป็นล�าดับ แรกในการเลือกก่อสร้าง
หรือเช่าโรงงาน เพื่อให้สะดวกต่อการด�าเนินธุรกิจ การคมนาคมขนส่ง รวมถึงการกระจายสินค้าและวัตถุดิบไปยังสถานที่
ส�าคัญต่างๆ เช่น ท่าเรือขนส่งสินค้า สนามบิน สถานีรถไฟ ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์กระจายสินค้าที่ส�าคัญ 
เป็นต้น อย่างไรกต็าม เนือ่งจากบรษัิทฯ ยงัมปีระสบการณ์การด�าเนนิธรุกจิให้เช่าโรงงานส�าเรจ็รปูไม่มากนกั นอกเหนอืจาก 
องค์ประกอบการเลอืกท่ีตัง้ในการด�าเนนิธรุกจิดงักล่าว บรษัิทฯ จะเน้นการพฒันาโครงการภายในนคิมอุตสาหกรรมเป็นหลกั 
โดยเฉพาะในเขตอีสเทิร์น ซีบอร์ด (Eastern Seaboard) เนือ่งจากเป็นบรเิวณท่ีนกัลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุน
ทางตรงมากที่สุด (ที่มา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)) และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมี
ระบบป้องกนัความเสีย่งจากน�า้ท่วม มีมาตรฐานจากภาครฐัรองรบัในด้านงานก่อสร้างและสิง่แวดล้อม มรีะบบสาธารณปูโภค
และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบครัน และตรงตามความต้องการของนักลงทุนส่วนใหญ่ นอกจากนี้ โอกาสการได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เช่า ก็เป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่บริษัทฯ ใช้ในการพิจารณาเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้จ�ากัดการพิจารณาพัฒนาโครงการแต่เพียงในจังหวัดระยองเท่านั้น บริษัทฯ ยังท�าการศึกษา
และพิจารณาการขยายการลงทุนไปยังพื้นท่ีนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนา  
มีโอกาสการเติบโตและการขยายฐานลูกค้า สามารถแข่งขันได้ และสร้างผลตอบแทนท่ีดีของโครงการในอนาคต เช่น  
สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบุร ีจงัหวดัปราจนีบุร ีนคิมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ีหรอืนคิมอุตสาหกรรมป่ินทอง เป็นต้น 
ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ จะสามารถจัดหาที่ดินได้เมื่อบริษัทฯ ต้องการพัฒนาโครงการเพิ่มเติมในอนาคต
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การก�าหนดราคาของบริษัทฯ จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ค่าเช่าโรงงานและค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น  
การบ�าบัดน�้าเสีย การก�าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าบริการงานสาธารณูปโภคต่างๆ จะเป็นการช�าระให้กับบริษัท
ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ลูกค้าหรือผู้เช่าโครงการจะสามารถช�าระโดยตรงกับบริษัทผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมได้ ส�าหรับ
ค่าเช่าโรงงานนัน้ ผูเ้ช่าจะช�าระโดยตรงกบับรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ มีการก�าหนดค่าเช่าท่ีเป็นมาตรฐานจากหลายปัจจยัท่ีส�าคญั 
เช่น ขนาดพื้นที่เช่า จ�านวนยูนิตที่เช่า ระยะเวลาการเช่า หรือบริการอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่ผู้เช่าร้องขอ ทั้งนี้ สัญญาเช่า 
ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่งมีระยะเวลาเช่าประมาณ 3 ปี และจะมีการเจรจาการปรับอัตราค่าเช่า
เมื่อท�าการต่อสัญญาอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ในการก�าหนดค่าเช่ารวมถึงอัตราการปรับค่าเช่าในสัญญาเช่านั้น บริษัทฯ จะค�านึงถึงค่าเช่าโรงงานส�าเร็จรูป
ของผูป้ระกอบการท่ีให้บรกิารเช่าโรงงานส�าเรจ็รปูท่ีมขีนาดของโครงการ มสีิง่อ�านวยความสะดวก และอยู่ในบรเิวณใกล้เคยีง 
กบัโครงการของบรษัิทฯ ด้วยเช่นเดยีวกนั โดยบรษัิทฯ ได้มีหน่วยงานภายในท่ีท�าการตดิตามราคาค่าเช่าโรงงานและสภาวะ
ตลาดอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าค่าเช่าโรงงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ 
เชื่อว่าลูกค้าหรือผู้เช่า จะไม่ได้ค�านึงถึงราคาค่าเช่าอย่างเดียวเท่านั้นท่ีจะใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเช่าโรงงานหนึ่งๆ  
แต่จะพจิารณาถงึปัจจยัอืน่ๆ ควบคูไ่ปด้วย ดงันัน้ นอกเหนอืจากราคาค่าเช่าท่ีสามารถแข่งขันได้แล้วนัน้ บรษัิทฯ จงึให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ด้วยการออกแบบโรงงานส�าเร็จรูปของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐาน มีรูปแบบที่
ทันสมัย มีความโดดเด่นด้านพื้นที่ใช้สอยที่ออกแบบมาได้อย่างเหมาะสม มีความยืดหยุ่นซึ่งท�าให้ลูกค้าสามารถออกแบบ
ต่อเติมดัดแปลงพื้นที่ใช้สอยทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการใช้งานได้อย่างอิสระ คุ้มค่า และใช้ระยะเวลาอันสั้น
ในการจัดตั้งโรงงาน 

 ก�รตล�ดและก�รประช�สัมพันธ์

บริษัทฯ มีการส่งเสริมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ท้ังการติดต่อหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง การติดต่อผ่าน
นายหน้า และผ่านสือ่กลางต่างๆ เช่น การโฆษณาในสือ่ประชาสมัพนัธ์ต่างๆ โดยเน้นสือ่ประชาสมัพนัธ์ท่ีสามารถเข้าถงึกลุม่
ลูกค้าเป้าหมายโดยตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
และหนังสือพิมพ์บางกอก ชูโฮ การประชาสัมพันธ์ผ่านหอการค้าต่างประเทศ เช่น หอการค้าไทย หอการค้าไทย-อังกฤษ 
หอการค้าไทย-เยอรมัน เป็นต้น การแจกแผ่นพับ (Brochure) หรือใบปลิวโฆษณา เพื่อแจกในบริเวณใกล้เคียงของนิคม
อุตสาหกรรม เช่น ร้านอาหารรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟในบริเวณใกล้เคียง การประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นป้าย 
โฆษณาท่ีติดตั้งหน้าโครงการหรือนิคมอุตสาหกรรม การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการ
ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.chewathai.com ของบริษัทฯ ซ่ึงผู้ประกอบการหรือลูกค้าท่ีสนใจ สามารถศึกษาข้อมูลและ 
รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ และติดต่อกับบริษัทฯ ได้โดยตรง

 บริก�รให้คำ�ปรึกษ�และแนะนำ�สำ�หรับผู้เช่� 

บริษัทฯ จัดให้มีพนักงานบริการให้ค�าปรึกษาและแนะน�าลูกค้าอย่างใกล้ชิด เช่น บริการให้ค�าปรึกษาและประสานงานด้าน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทางราชการ อาทิเช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน เป็นต้น บริษัทฯ มีบริการให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเกี่ยวกับการต่อเติมดัดแปลงพื้นที่ใช้สอยทั้งภายนอกและภายใน
โรงงาน บรกิารให้ค�าปรกึษาและประสานงานด้านสาธารณปูโภคต่างๆ เช่น การประปา การไฟฟ้า การบ�าบัดและก�าจดัน�า้เสยี 
โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

รายงานประจำาปี 2559
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บรษัิทฯ มกีารจดัหาตวัแทนซ่ึงจะด�าเนนิการจดัหาผูเ้ช่าให้บรษัิทฯ เช่น Knight Frank รวมถงึตวัแทนรายบุคคลอ่ืนๆ และจดัให้ 
มีทีมปล่อยเช่าของบริษัทฯ เอง ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตลาดอสงัหารมิทรพัย์เพือ่อุตสาหกรรม รายละเอยีดของโครงการ และสิง่อ�านวยความสะดวกและระบบสาธารณปูโภคภายใน
โครงการและนคิมอตุสาหกรรม รวมถงึข้อก�าหนดต่างๆ ของการนคิมอุตสาหกรรมเป็นอย่างด ีโดยบรษัิทฯ มหีน่วยงานด้าน
การปล่อยเช่าไว้คอยต้อนรับลูกค้าท่ีสนใจเข้าแวะเย่ียมชมโครงการ โดยทีมงานจะมีการอธิบายข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะและคุณสมบัติขององค์ประกอบของโรงงาน เช่น ประโยชน์และการใช้สอยของพื้นที่ ขนาดพื้นที่ อัตราค่าเช่า ระบบ
ไฟฟ้าและโทรศพัท์ และพาลกูค้าชมโครงการ นอกจากนี ้ลกูค้าหรอืผูท่ี้สนใจโครงการยังสามารถสอบถามข้อมลูทางโทรศพัท์
หรือเข้าชมเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.chewathai.com ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเบื้องต้นของโครงการได้
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ประวัติความเป็นมา 
และพัฒนาการที่สำาคัญ

ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญ

 ประวัติคว�มเป็นม�

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CHEWA”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ากัดตามกฎหมายเม่ือวันท่ี 
13 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด และ 
TEE Development Pte Ltd บริษัทในเครือของ TEE Land Ltd ซึ่งได้เล็งเห็นโอกาสการเติบโตและศักยภาพในการพัฒนา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยร่วมกัน จึงได้ร่วมก่อตั้งบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิดที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ 

ทั้งนี้ บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (holding company) โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาติชีวะ 
จ�ากดั น�าโดยคณุชาตชิาย พานชิชีวะ และคณุสมหะทัย พานชิชีวะ มปีระสบการณ์ในการด�าเนนิธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์
ท้ังอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การพาณชิย์ เช่น โรงแรมและรสีอร์ท มานานกว่า 20 ปี รวมถงึอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การอุตสาหกรรม 
เช่น นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น และ TEE Development Pte Ltd ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นของ TEE Development Pte Ltd อันได้แก่ TEE Land Ltd ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
โดยมสี�านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ีป่ระเทศสิงคโปร์ และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์สงิคโปร์ (SGX Mainboard) ทัง้นี้  
TEE Land Ltd มีการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย โรงแรม และการพาณิชย์ 
ในหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ เวียดนาม นอกเหนือจากนั้น TEE Land Ltd ยังเป็น
บริษัทย่อยของ TEE International Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจ 3 ธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจ 
ให้บรกิารวศิวกรรมก่อสร้างงานระบบเครือ่งกลและระบบไฟฟ้า ธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ท่ีอยู่อาศยั และการพาณชิย์ 
และธุรกิจให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน 57.04 ล้านดอลลาร์สิงค์โปร์ และเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX Mainboard) อีกทั้งยังมีบริษัทในเครือของ TEE International Ltd. เช่น PBT 
Engineering Pte Ltd หรอื Trans Equatorial Engineering Pte Ltd ท่ีมีความเชีย่วชาญในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การ
อุตสาหกรรม เช่น การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมรวมถงึการวางระบบประกอบอาคารต่างๆ ภายในโรงงาน เช่น ระบบไฟฟ้า 
ระบบระบายอากาศ ระบบการป้องกันอัคคีภัย หรือวิศวกรรมการเดินท่อและตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ในอาคาร มานานกว่า 20 ปี

รายงานประจำาปี 2559
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ปี 2551

มีนาคม • บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด และ TEE Development Pte Ltd ร่วมกันก่อตั้งบริษัท ชีวาทัย 
จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 
ตามล�าดบั โดยมีเป้าหมายเพือ่ด�าเนนิธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ภายใต้แนวคดิท่ีจะพฒันาท่ีอยู่
อาศัยที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านการออกแบบ การบริการ และการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
ระดับชั้นน�าของประเทศ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ

พฤษภาคม • บรษัิทฯ ด�าเนนิการเพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 
เพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรกฎาคม • บรษัิทฯ เปิดตวัโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทคอนโดมิเนยีมบนพืน้ท่ีกรรมสทิธิ ์ซ่ึงเป็น
โครงการอาคารสูงโครงการแรกของบริษัทฯ โดยใช้ชื่อว่า “โครงการชีวาทัย ราชปรารภ”  
ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนยีมสงู 26 ชัน้ จ�านวน 325 ห้อง บนถนนราชปรารภ ใกล้รถไฟฟ้า
สถานีอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีราชปรารภ ตั้งอยู่บน
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

พฤศจิกายน • บรษัิทฯ ด�าเนนิการเพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท 
เพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

• บริษัทฯ ด�าเนินการจัดต้ังบริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด โดยเป็นการร่วมทุนกับบริษัท 
ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับ
บริษัทฯ ในสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากันที่ร้อยละ 50 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในนาม “เดอะ สุรวงศ์”

• บริษัทฯ เปิดตัวโครงการเดอะ สุรวงศ์ ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมเพื่อ 
ที่อยู่อาศัย โดยเป็นโครงการประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) สูง 8 ชั้น จ�านวน 52 ห้อง  
ตั้งอยู่บนถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภายใต้บริษัท ชีวาทัย 
ฮัพ ซูน จ�ากัด

ปี 2553

พฤศจิกายน • บริษัทฯ เปิดตัวโครงการชีวาทัย รามค�าแหง เพิ่มอีกหนึ่งโครงการ ใกล้กับทางยกระดับ
รามค�าแหง-พระรามเก้า ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 33 ช้ัน จ�านวน 535 ห้อง  
ตั้งอยู่บนถนนรามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ปี 2554

มิถุนายน • ซ้ือเงินลงทุนใน บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด (“GETCO”)  
โดยบริษัทฯ เข้าถอืหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ประกอบธรุกจิบรหิารจดัการระบบบ�าบัดน�า้เสยี

ปี 2555

สิงหาคม • บริษัทฯ เริ่มพัฒนาโครงการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories) โดย
เปิดตัวโครงการแรกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ บนถนนทางหลวงหมายเลข 331  
ต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โครงการ 1 เฟส 1 จ�านวน 5 ยูนิต

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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ปี 2556

มกราคม • บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนใน บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด 
(“GETCO”) ท่ีซ้ือมาเม่ือวันท่ีเดือนมิถุนายน 2554 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 
100.00 ให้แก่บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด และ TEE Resources Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท 
ท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในราคา 240.00 ล้านบาท ท้ังนี้ การขายเงินลงทุนดังกล่าว
เป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ 
GETCO เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

มิถุนายน • บรษัิทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย เพือ่รบัทราบข่าวสารและ ข้อมูลท่ีส�าคญั
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการอบรม สัมมนา จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ

ตุลาคม • บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการจากบริษัท โรจน์ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด พร้อมเข้าด�าเนินการ
พัฒนาโครงการ "ครอส พอยท์" ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียมท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาในทันที  
ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นแบรนด์ใหม่ชื่อ โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียม
โครงการท่ี 4 ของบรษัิทฯ และเปลีย่นช่ือบรษัิท โรจน์ธชั ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั เป็นบรษัิท  
ชีวาทัย อนิเตอร์เชนจ์ จ�ากดั เพ่ือเป็นผูพ้ฒันาโครงการโดยตรง ถอืหุ้นโดยบรษัิทฯ ในสดัส่วน 
ร้อยละ 100 โดยโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 26 ชั้น 
จ�านวน 279 ห้อง ตั้งอยู่บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร

ธันวาคม • บรษัิทฯ ด�าเนนิการเพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท 
เพื่อพัฒนาโครงการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า

ปี 2557

มิถุนายน • บริษัทฯ ได้เปิดตัวโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า โครงการ 1 เฟส 2 เพิ่มเติมอีกจ�านวน 5 ยูนิต 
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ บนถนนทางหลวงหมายเลข 331 ต�าบลมาบยางพร  
อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ตุลาคม • บริษัทฯ เปิดตัวโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมประเภท
อาคารเตีย้ (Low Rise) สงู 8 ช้ัน จ�านวน 2 อาคาร รวม 427 ห้อง บนถนนแจ้งวฒันะ-
ปากเกร็ด ซอย 17 ต�าบลตลาดขวัญ อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุรี

• บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อโครงการดีซิโอ (Dzio) จาก
บริษัท อรดา จ�ากดั พร้อมเข้าด�าเนนิการพัฒนาท่ีดนิท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาต่อ และเปลีย่น
ช่ือเป็นโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมเินยีมประเภทอาคารเตีย้ 
(Low Rise) สูง 8 ช้ัน จ�านวน 4 อาคาร รวม 792 ห้อง ตั้งอยู่ในซอยดวงมณ ี
 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน อ�าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรอียู่ภายใต้การบรหิารจดัการ
และพัฒนาโครงการโดยบริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด

• บริษัทฯ ได้ด�าเนนิการซ้ือท่ีดนิเพิม่เตมิในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้จงัหวัดระยอง จ�านวน 
13 ไร่ เพื่อพัฒนาโครงการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า โครงการ 2 อีกจ�านวน 4 ยูนิตเพิ่มเติม

พฤศจิกายน • บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ ซึ่งจะพัฒนา
เป็นโครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง (High Rise) สูง 24 ชั้น จ�านวน 172 ห้อง ตั้งอยู่บน
ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

รายงานประจำาปี 2559
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ปี 2558

มกราคม • บริษัทฯ ได้รับ ISO 9001-2008 (Provision of Sale & Real Estate Services) ส�าหรับ
ด้านระบบการควบคุมคุณภาพ

กุมภาพันธ์ • บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าไทย-อังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์การเข้าร่วมเพ่ือ
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ธุรกิจโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่ากับสมาชิกรายอ่ืนๆ ของ
หอการค้าไทย-อังกฤษ และเป็นการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจให้กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น

เมษายน • บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าไทย-เยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์การเข้าร่วมเพื่อ
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ธุรกิจโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่ากับสมาชิกรายอ่ืนๆ ของ
หอการค้าไทย-เยอรมัน และเป็นการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจให้กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น

• จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่
ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ด�าเนินการ ดังนี้

- จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจ�ากดั และเปลีย่นช่ือบรษัิทเป็น บรษัิท ชีวาทัย 
จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

- เพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ จากจ�านวน 240 ล้านบาท เป็นจ�านวน 580 ล้านบาท 
โดยการออกหุ ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จ�านวน 340 ล ้านหุ ้น มูลค่าท่ีตราไว ้ 
หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 2 ราย ได้แก่  
บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด และ TEE Development Pte Ltd จ�านวน 108 ล้านหุ้น 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน  
348 ล้านบาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจ�านวน 232 ล้านหุ้น มูลค่าที ่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

สิงหาคม • บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
เพ่ือสนับสนุนโครงการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช ่าโครงการ 1 เฟส 2 ซ่ึงตั้งอยู ่ ใน 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ บนถนนทางหลวงหมายเลข 331 ต�าบลมาบยางพร  
อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กันยายน • บริษัทฯ เริ่มก่อสร้างและเปิดตัวโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ ซ่ึงเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียมอาคารสูง (High Rise) สูง 24 ช้ัน จ�านวน 172 ห้อง ตั้งอยู่บนถนน
ประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

• บริษัทฯ เข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินซึ่งมีขนาด 15 ไร่ 2 งาน 36 ตร.วา กับบุคคล
ภายนอก เพื่อพัฒนาเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด จ�านวน 81 ยูนิต 

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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ปี 2558

ตุลาคม • จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558  
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ด�าเนินการ ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 232 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  
580 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่าย
รวมจ�านวน 232 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน
จ�านวน 348 ล้านบาท

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ จากจ�านวน 348 ล้านบาท เป็นจ�านวน 905 ล้านบาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ�านวน 557 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
โดยแบ่งเป็นการจดัสรรให้กบัผูถ้อืหุ้นเดมิจ�านวน 2 ราย ได้แก่ บรษัิท ชาตชีิวะ จ�ากดั 
และ TEE Development Pte Ltd จ�านวน 240 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ  
1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจ�านวน 317 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว ้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

• บริษัทฯ เข้าท�าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินซ่ึงมีขนาด 4 ไร่ 0 งาน 36 ตร.วา กับ 
นางสาวศิริลักษณ์ พานิชชีวะและนางสาวศิริวรรณ พานิชชีวะ เพ่ือพิจารณาพัฒนาเป็น
โครงการคอนโดมเินยีมอาคารสงู (High Rise) บนถนนเพชรเกษม จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
ท้ังนี้ บุคคลท้ัง 2 ไม่เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ (อ้างอิงนิยามบุคลลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กจ. 17/2551) เนื่องจากเป็นบุตรของลุงของนายชาติชาย พานิชชีวะ

ธันวาคม • บริษัทฯ รับโอนกรรมสิทธิในที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ภายใต้
ชื่อโครงการชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง จ�านวน 81 ยูนิต 

ปี 2559

กุมภาพันธ์ • จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ด�าเนินการ ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 417 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  
905 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่าย
รวมจ�านวน 417 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน
จ�านวน 488 ล้านบาท

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ�านวน 488 ล้านบาท เป็นจ�านวน  
750 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ�านวน 262 ล้านหุ้น มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจ�านวน 262 ล้านหุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

มีนาคม • บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ IPO แก่ประชาชน จ�านวน 262 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อ
ประชาชนในราคา 1.60 บาท/หุ้น

เมษายน • บรษัิทจดทะเบียนเข้าเป็นบรษัิทหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

รายงานประจำาปี 2559
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ปี 2559

มิถุนายน • บริษัทเข้าซ้ือโครงการ AQ ARIA จากบริษัท เอคิว เอสเตท จ�ากัด(มหาชน) และ 
เข้าด�าเนินการพัฒนาโครงการต่อ และเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก  
ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคารสูง (High Rise) สูง 29 ชั้น จ�านวน 1 อาคาร  
รวม 315 ห้อง บนถนนอโศก-ดินแดง แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

สิงหาคม • บริษัทฯ เริม่เปิดตวัโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนยีมอาคารสงู 
(High Rise) สูง 26 ชั้น จ�านวน 652 ห้อง ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กันยายน • บรษัิทฯ รับโอนกรรมสทิธิในท่ีดนิเพือ่พฒันาเป็นคอนโดมิเนยีมโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 
27 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง (High Rise) สูง 26 ชั้น จ�านวน 652 ห้อง

• บริษัทฯ ได้รับ ISO 9001-2015 (Sales of Condominiums, Houses, Factories On Rent 
& Real Estate Services) ส�าหรับด้านระบบการควบคุมคุณภาพ

ตุลาคม • บรษัิทเข้าท�าสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดนิเพือ่พฒันาโครงการจดัสรร รวม 10 สญัญา ตัง้อยูบ่น 
ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางหว้า เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

พฤศจิกายน • บรษัิทฯ เปิดตวัโครงการบ้านเดีย่วและบ้านแฝด ภายใต้ช่ือโครงการชีวารมย์ รงัสติ-ดอนเมอืง 
จ�านวน 81 ยูนิต ตั้งอยู่บนถนนรังสิต-นครนายก (รังสิตคลอง 1) ต�าบลเทศบาลนครรังสิต 
อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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นโยบายและ 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นกิจการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด และ TEE Development Pte Ltd ในเครือ
ของ TEE Land Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX Mainboard) ทั้งนี้ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 บริษัทฯ 
มเีป้าหมายการประกอบธุรกจิเพือ่ด�าเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ภายใต้แนวคดิท่ีจะเป็นผูพ้ฒันาท่ีอยู่อาศยัท่ีมีคณุภาพและเพือ่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ อีกทั้งบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าในใจของผู้บริโภค ด้วยการ
ไม่หยุดย้ังท่ีจะสร้างสรรค์และส่งมอบผลติภณัฑ์ตลอดจนการบรกิาร ให้อยู่เหนอืแก่ความพงึพอใจของลกูค้า ภายใต้การปฏบัิตติาม
หลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีได้แก่ สทิธขิองผูถ้อืหุ้น การปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั สทิธขิองผูมี้ส่วนได้เสยี การเปิดเผย 
ข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ท้ังภายในองค์กรและภายนอก
องคก์ร ตลอดจนการเอาใจใส่ดูแลสังคมและสิ่งแวดลอ้มควบคู่ไปดว้ย เพือ่ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบขึน้กับผู้อยูอ่าศัยบรเิวณรอบ
โครงการ และสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด และบริษัทร่วม 1 บริษัท 
ได้แก่ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกัน โดยบริษัท ชีวาทัย  
อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด มีโครงการท่ีพัฒนาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขายในปัจจุบันจ�านวน 2 โครงการ ด�าเนินการภายใต้ช่ือ
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์และโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน และบริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด มีโครงการที่พัฒนา 
แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขายในปัจจุบันจ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะ สุรวงศ์

รายงานประจำาปี 2559
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 วัตถุประสงค์ เป้�หม�ย นโยบ�ย หรือกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

 นโยบ�ยและกลยุทธ์ท�งธุรกิจในก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทฯ

 1) ก�รพัฒน�โครงก�รบนทำ�เลที่มีศักยภ�พในก�รเติบโต

 บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียมท้ังอาคารสูง 
(High Rise) และอาคารเตี้ย (Low Rise) และโครงการจัดสรรบ้านและที่ดิน ในหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโต 
มีความต้องการของตลาดที่อยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ดี ใกล้กับสถานที่ส�าคัญต่างๆ รวมถึงอยู่ในบริเวณ
แนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท้ังในปัจจุบันและในอนาคต เช่น บนถนน
ราชปรารภ ใกล้รถไฟฟ้าสถานอีนเุสาวรย์ีชัยสมรภมิู และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิค์ สถานรีาชปรารภ บนถนนสรุวงศ์ 
เขตบางรัก ใกล้รถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง และรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสามย่าน หรือบนถนนประชาราษฎร์สาย 2 ติดกับ
รถไฟฟ้าสถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินและสายสีม่วง เป็นต้น 

 นอกจากนี ้บรษัิทฯ ได้เลง็เห็นถงึความต้องการโรงงานส�าเรจ็รปูให้เช่าส�าหรบัผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดกลางใน
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของจ�านวนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความต้องการพื้นที่ส�าหรับการประกอบธุรกิจและยังไม่มีความต้องการลงทุนในการก่อสร้าง
โรงงาน หรอืมีข้อจ�ากัดด้านเงนิลงทุน รวมถงึผูป้ระกอบการท่ีต้องการความยืดหยุ่นในการใช้โรงงานเพ่ือประกอบธรุกจิ
หรือจัดเก็บสินค้าเป็นการชั่วคราว บริษัทฯ จึงมีแผนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานส�าเร็จรูป
ให้เช่าในบรเิวณพ้ืนท่ีของนคิมอุตสาหกรรม ซึง่มกีารบรหิารจดัการระบบสาธารณปูโภคและสิง่แวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน 
และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครัน เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เป็นต้น

 2) ก�รมุ่งสร้�งและพัฒน�โครงก�รอย่�งต่อเนื่องเพื่อก�รเติบโตที่ยั่งยืนในระยะย�ว

 บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียมประเภทอาคารสูง (High Rise) หรือประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) และโครงการจัดสรรบ้านและที่ดิน 
นอกเหนือจากการพัฒนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากพบโอกาสทางธุรกิจท่ีเหมาะสมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการท่ีจะขยายโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า เพ่ือการเติบโตท่ีย่ังยืน 
ในระยะยาวและสามารถสร้างรายได้ตลอดจนผลก�าไรอย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยรายได้ในส่วนที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
ของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศัย โดยจะพิจารณาความเป็นไปได้ ความต้องการ และการเติบโตของ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นส�าคัญ

 3) ก�รออกแบบโครงก�รที่มีแนวคิดและเอกลักษณ์เฉพ�ะตัวที่แตกต่�งกัน

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการออกแบบโครงการทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่นอกจากจะมีความสวยงามแล้วยัง
เพ่ือประโยชน์ใช้สอยของพื้นท่ีท่ีสูงสุดส�าหรับผู้บริโภค ท้ังโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อาศัยและโรงงาน
ส�าเร็จรูปให้เช่า ท้ังนี้ ในแต่ละโครงการของบริษัทฯ จะออกแบบและตกแต่งโครงการให้มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
เฉพาะตวัภายใต้แบรนด์ท่ีแตกต่างกนัระหว่างแบรนด์ชีวาทัย แบรนด์ฮอลล์มาร์ค แบรนด์ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ และแบรนด์
ชีวารมย์ โดยแต่ละแบรนด์จะมีความโดดเด่น นับตั้งแต่แนวคิดของการพัฒนาโครงการ ไปจนถึงรูปแบบโครงสร้าง
ภายนอก การตกแต่งภายใน และพื้นท่ีใช้สอยส่วนกลางของอาคารท่ีแตกต่างกัน โดยค�านึงถึงความต้องการของ 
ผู้อยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ใช้สอยในโครงการทั้งหมด

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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 4) ก�รเปิดโอก�สท�งธุรกิจประเภทอสังห�ริมทรัพย์ที่หล�กหล�ย

 บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นหนึ่งในผู้น�าทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศัยระดับช้ันน�าของประเทศ  
มีเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้และความม่ังคั่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและย่ังยืน  
บริษัทฯ จึงไม่มีนโยบายการประกอบธุรกิจท่ีจ�ากัดเฉพาะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อท่ีอยู ่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมเท่านั้น แต่ยังคงพิจารณาโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่อาศัยประเภทอื่นๆ เช่น โครงการบ้าน
จัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น รวมถึงยังเปิดโอกาสพิจารณาการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ในท�าเลอื่นที่อยู่
นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น หัวเมืองหรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคัญในภาคต่างๆ ของประเทศ ท่ีอยู่
ในความต้องการของตลาดและมีศักยภาพในการเติบโตและสร้างรายได้ ทั้งนี้ การเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการใน
แต่ละพื้นที่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่น�ามาพิจารณาเป็นส�าคัญ เช่น ความเป็นไปได้ของโครงการ ความต้องการของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ ความเหมาะสมในการพัฒนาของพื้นที่นั้นๆ และผลตอบแทนของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 5) ก�รลงทุนในธุรกิจหรือโครงก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์จ�กผู้ประกอบก�รอื่น

 นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากโครงการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาเองแล้วนั้น บริษัทฯ ยังพิจารณาโอกาสในการ
ลงทุนในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ท่ีผูป้ระกอบการอืน่เป็นผูพ้ฒันาหรอือยู่ในระหว่างการพฒันา จากการประเมนิ
โอกาสและเลง็เห็นศกัยภาพในการเตบิโตของผลตอบแทนจากการพฒันาโครงการดงักล่าว ท้ังนี ้การลงทุนในโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีผู้ประกอบการอ่ืนเป็นผู้พัฒนายังเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงการบนท่ีดินท่ีบริษัทฯ 
มีความต้องการ และลดระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ ทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
อีกด้วย

  จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ก�าหนดและเผยแพร่จรรยาบรรณในการประกอบ ธุรกิจ
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัด อาทิเช่น  
แนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม การไม่ละเมิด 
ทรัพย์สินทางปัญญา การดูแลข้อมูลและระบบสารสนเทศ การจัดฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม  
การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ันภายในและภายนอกบรษัิทฯ การต่อต้านการให้สนิบนแก่เจ้าหน้าท่ีรฐั การสร้างจติส�านกึ
ของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการสื่อสารข้อมูลของ 
บริษัทฯ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ

รายงานประจำาปี 2559
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โครงสร้าง 
การถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ มีดังนี้

บริษัท ชีว�ทัย อินเตอร์เชนจ์ จำ�กัด

บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด (“ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ปัจจุบันมี 
ทุนจดทะเบียนจ�านวน 100 ล้านบาท ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามที่ 4 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรงุเทพมหานคร ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ด�าเนนิธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอาคารชุด 
คอนโดมิเนียม โดยปัจจุบัน ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจ�านวน 2 โครงการ ด�าเนินการภายใต้ชื่อ
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมอาคารสูง (High Rise) ตั้งอยู่บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ  
เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ติดกับโครงการรถไฟฟ้าสถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินและ
สายสีม่วง และด�าเนินการภายใต้ชื่อโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมอาคารเตี้ย (Low Rise) สูง 8 ชั้น 
จ�านวน 4 อาคาร ตั้งอยู่บนถนนงามวงศ์วาน อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�านวน 999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
ของจ�านวนทุนจดทะเบียนของชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

บริษัท ชีว�ทัย ฮัพ ซูน จำ�กัด

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด (“ชีวาทัย ฮัพ ซูน”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
จ�านวน 54 ล้านบาท ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชีวาทัย ฮัพ ซูน ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมอาคารเตี้ย  
(Low Rise) โดยปัจจุบัน ชีวาทัย ฮัพ ซูน มีโครงการท่ีพัฒนาแล้วเสร็จจ�านวน 1 โครงการ ด�าเนินการภายใต้ช่ือโครงการ 
เดอะ สุรวงศ์ ตั้งอยู่บนถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�านวน  
269,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจ�านวนทุนจดทะเบียนของชีวาทัย ฮัพ ซูน

หมายเหต ุ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด เป็นบริษัทร่วม 
   ของบริษัทฯ

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด

100% 50%

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน

ภ�วะธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ปี  2560
 ในปี 2560 นี้ ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยบวกที่จะส่งผลดีให้กับตลาด อาทิ 
การลงทุนของภาครัฐที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสูงขึ้น เช่น โครงการประชารัฐสร้างไทย ที่ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ, การมี AEC ที่ท�าให้ชาวต่างชาติยังคงเข้ามาลงทุน และซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย,  
ในภาคของการส่งออกและบริการมีการขยายตัวเพิ่มมากข้ึน รวมไปถึงการบริโภคภาคเอกชนมีการปรับตัวดีข้ึน อันเป็นผลดี
ส�าหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 แม้ว่าในปี 2559 ที่ผ่านมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องเผชิญกับปัจจัยลบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
ที่เพิ่มสูงขึ้น ราคาสินค้าเกษตรตกต�่า ความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ ฯลฯ ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์
เกิดการชะลอตัว แต่เนื่องจากกระทรวงการคลังออกมาคาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2560 อาจขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 
3.4 เนื่องจากโครงการต่างๆ ของรัฐบาลสามารถเริ่มด�าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้งบประมาณต่างๆ มีการเบิกจ่ายได้
ต่อเนื่องกว่าที่เป็นมา ส่งผลให้ภาคเอกชนเริ่มขยับออกมาลงทุนกันมากขึ้นจากที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี การลงทุนของภาคเอกชน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีความต่อเนื่องก็ต่อเมื่อมีภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก 

 ส�าหรับภาพรวมของตลาดอสังหาฯ ด้านอุปสงค์ในปี 2560 นี้คาดว่าการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์จะขยายตัว 
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 3 โดยมีจ�านวนประมาณ 180,000 หน่วย (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่จ�านวน 162,000 - 221,000 หน่วย)  
มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิ จ�านวนประมาณ 466,000 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีจ�านวน 
420,000 - 513,000 ล้านบาท) ในขณะท่ีคาดว่าจะมียอดสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยับุคคลท่ัวไปปล่อยใหม่ท้ังระบบจ�านวน 594,000 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีจ�านวน 570,000 - 617,000 ล้านบาท) และประมาณการณ์สินเช่ือ 
ที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้างทั้งระบบ จ�านวน 3,433,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่จ�านวน 
3,394,000 - 3,472,000 ล้านบาท) การประเมินแนวโน้มดังกล่าวยังมีอีกหลายปัจจัยที่น่าสนใจประกอบด้วย ปัจจัยบวกซึ่งเป็น 
ผลต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และรถไฟฟ้าสายส�าคัญ
ต่างๆ ท่ีคาดการณ์ว่าจะเปิดพื้นท่ีใหม่ในปริมณฑล อีกท้ังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านการส่งเสริมเขตเศรฐกิจ
พิเศษคลัสเตอร์ และแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมถึงมาตรการส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับสังคม 
ผูส้งูอายุ ซ่ึงรัฐบาลมุ่งม่ันผลกัดนัให้เกดิผลเป็นรปูธรรม จะช่วยสร้างตลาดใหม่ทดแทนยอดขายท่ีชะลอตวัลง ขณะท่ีความต้องการ
ท่ีอยู่อาศัยท่ีแท้จริงยังมีอยู่ในระบบ ต่างจากความต้องการซ้ือเพ่ือการลงทุนท่ีลดลงอย่างชัดเจน ปัจจัยบวกดังกล่าวจะช่วยให ้
ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2560 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์)

 โดยบริษัท ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาสินค้า ทั้งคอนโด และบ้าน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในทุกระดับ เช่นโครงการ 
ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ คอนโดคุณภาพ วิวแม่น�้าเจ้าพระยา ระดับลักชัวร์รี่ โครงการชี-วาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก คอนโด
แนวคดิสมัยใหม่ ใจกลางเมือง ท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน หรอืโครงการบ้านเดีย่ว ชีวารมย์ รงัสติ ดอนเมอืง บ้านเดีย่วตดิฟิวเจอร์พาร์ค 
รังสิต และอีกหลากหลายโครงการของบริษัท

รายงานประจำาปี 2559
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ปัจจัยความเสี่ยง

คว�มเสี่ยงจ�กสภ�พเศรษฐกิจภ�ยในประเทศ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

3.1

2.8

3.2

2558 2559 2560

GDP Growth

 ก�รเปลี่ยนแปลงท�งกฎหม�ย 

กฎหมายที่มีบทบาทส�าคัญกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2 ฉบับที่จะประกาศใช้ ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ยังไม่แน่ชัด 
และคาดว่ากฎหมายใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2560 ความไม่ชัดเจนนี้อาจท�าให้นักลงทุนชะลอการลงทุน เนื่องจากยัง
ยืนยันไม่ได้ว่าจะเป็นการเพ่ิมภาระมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ การเสียภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะเรียก
เก็บจากราคาซื้อขายจากเดิมคิดจากราคาประเมินที่ดิน จะท�าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลตอบแทนลดน้อยลง อาจจะม ี
ผลกระทบให้ตลาดการลงทุนไม่คกึคกั ขณะท่ีผลตอบแทนการลงทุนลดต�า่ลงเหลอืประมาณร้อยละ 5 จากท่ีเคยได้ผลตอบแทน
ร้อยละ 6-8 เพราะราคาคอนโดมิเนยีมปรบัตวัสงูข้ึนเรว็มาก ท�าให้ผลตอบแทนจากการเช่าลดลง การลงทุนส�าหรบันกัลงทุน
รายย่อยในปีนี้อาจยังไม่สดใสนัก

ที่มา : www.home.co.th

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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ส�าหรับบริษัทฯ เองนั้น ตระหนักถึงผลกระทบทางด้านกฎหมายท่ีอาจเกิดขึ้น ท้ังแง่ของเงินลงทุนท่ีเพิ่มมากข้ึน และ 
การชะลอตัวของยอดขาย จากความไม่แน่ชัดของกฎหมาย บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดี เพื่อรองรับปัญหา
ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางด้านเงินทุน และการกระตุ้นยอดขาย

 ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รปล่อยสินเชื่อของธน�ค�รพ�ณิชย์

ปัจจบัุนสนิเช่ือของธุรกิจอสงัหาฯ มีปรมิาณร้อยละ 20 ของสนิเชือ่รวม อัตราการปฏเิสธจากธนาคารเป็นปัจจยัลบส�าคญัท่ีสดุ
ในตลาดอสังหาฯ โดยเฉพาะตลาดระดับล่างต�่ากว่า 2 ล้านบาท มีลูกค้ากู้ไม่ผ่านสูงถึงร้อยละ 30 - 50 ผลจากอัตราหนี้เสีย
ของสถาบันการเงินสูงขึ้น ท�าให้ธนาคารเพิ่มความเข้มงวด ในการอนุมัติสินเชื่อบ้านตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา และอาจจะยัง
คงความเข้มงวดต่อเนื่องในปี 2560 นี้ (**ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย)

แนวทางรองรับของบรษัิทฯ นอกเหนอืจากการเกบ็เงนิดาวน์สงูในอัตราร้อยละ 10 - 15 เพือ่คดักรองระดบัความสามารถทาง 
การเงนิของลกูค้าเบ้ืองต้นแล้ว บรษัิทฯ มีกระบวนการอ�านวยความสะดวกโดยการส่งประวตัลิกูค้าให้ธนาคารพจิารณาสนิเช่ือ
เบื้องต้น โดยพนักงานขายของบริษัทฯ ท�าหน้าที่เสมือนที่ปรึกษาทางการเงิน คอยแนะน�าวิธีการ ขั้นตอน พร้อมตรวจสอบ 
เอกสาร ให้ค�าแนะน�า และอ�านวยความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร บริษัทฯ จึงสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม 
หลักๆ ดังนี้

1. ลูกค้าผ่านการพิจารณาเบ้ืองต้น พร้อมโอนได้ทันที บริษัทจะแนะน�าให้ลูกค้าซ้ืออสังหาริมทรัพย์พร้อมอยู่ในท�าเลท่ี
ลูกค้าต้องการ

2. ลกูค้ามีภาระหนีส้นิท่ีสามารถลด หรอืแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 6  เดอืน เช่น บัตรเครดติ ผ่อนรถยนต์ใกล้หมด บรษัิท
จะแนะน�าลกูค้าให้จองอสงัหารมิทรพัย์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ท่ีสามารถโอนให้ลกูค้าได้ภายในระยะเวลาใกล้เคยีงกบั
การลดภาระหนี้ของลูกค้า 

3. ลูกค้าไม่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ จ�าเป็นต้องปฏิเสธรับจองซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จากที่ผ่านมาอัตราการปฏิเสธ
สนิเชือ่ของบรษัิท อยูท่ี่ร้อยละ  20 ต�า่กว่าอัตราการปฏเิสธจากธนาคารโดยท่ัวไปท่ีธนาคารให้ข้อมลูว่ามปีระมาณร้อยละ 
30 - 40 เนื่องจากใช้กลยุทธ์ดังที่กล่าวมา

รายงานประจำาปี 2559
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 ก�รจัดห�ที่ดิน

ในธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ ยุทธศาสตร์หลกัท่ีส�าคญัอย่างหนึง่คอื ท�าเลท่ีตัง้ของโครงการ เพือ่พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ให้ประสบความส�าเร็จ บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ถึงยุทธศาสตร์หลักส�าคัญนี้ จึงมีนโยบายในการเลือกท�าเลที่ตั้งของ
โครงการที่จะพัฒนาที่มีศักยภาพสูง ติดกับเส้นทางคมนาคมที่ส�าคัญ อยู่ในย่านธุรกิจส�าคัญ ซึ่งลักษณะของที่ดินดังกล่าว
มานั้นเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดอสังหาริมทรัพย์ มีระดับราคาที่สูง และเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผล
ให้บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถหาที่ดินในลักษณะดังกล่าวมาพัฒนาโครงการได้

บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการวางแผนการจัดหาจัดซื้อที่ดินท�าเลศักยภาพล่วงหน้า ทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาว พร้อมด�าเนินการตามแผนการที่บริษัทก�าหนดไว้ เพื่อทยอยพัฒนาโครงการเป็นรายเฟส ส่งผลให้บริษัทสามารถ
ขยายโครงการใหม่ได้อย่างต่อเนือ่ง รองรบัการเตบิโตของตลาดท่ีอยู่อาศยั ท้ังแนวราบและแนวตัง้ ในช่วงระยะเวลาประมาณ 
4-5 ปีข้างหน้า และในช่วงระยะเวลาดงักล่าวนัน้ บรษัิทจงึมีระยะเวลามากพอส�าหรบัการด�าเนนิการจดัหาท่ีดนิท�าเลศกัยภาพ
แปลงใหม่ เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

ในการจัดหาที่ดินนั้น บริษัทฯ มีการก�าหนดลักษณะ ขนาดของที่ดินอย่างชัดเจน และวางแผนงาน ส�าหรับการจัดหาที่ดิน
อย่างต่อเนือ่ง โดยส�ารวจท่ีดนิท่ีมศีกัยภาพสงู สภาพแวดล้อม สภาพสงัคมท่ีน่าอยู่ ผงัเมอืง และสอดคล้องกบัความต้องการ
ของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา โดยมีทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อด�าเนินการจัดหาที่ดินแปลง
ใหม่ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนด

บรษัิทฯ ค�านงึถงึการจดัหาท่ีดนิเป้าหมายภายใต้ต้นทุนท่ีดนิท่ีเหมาะสม บรษัิทฯ ถงึจะด�าเนนิการศกึษาพจิารณาความเสีย่ง
ต่างๆ ในการพัฒนาท่ีดินแปลงนั้นๆ ค�านึงถึงความสามารถในการพัฒนา ความสามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบท่ีบริษัทฯ 
ต้องการ ความสามารถในการขาย ตลอดถึงระยะเวลาในการส่งมอบการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุน
ที่ดินดังกล่าวเพื่อพัฒนาโครงการ หากที่ดินมีความเหมาะสมต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น

 จำ�นวนหน่วยคงค้�ง

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการที่ดี ในการจัดท�าประมาณการยอดขาย ตามความเป็นไปได้จริงเป็นหลัก พร้อมติดตามผล 
การขายให้เป็นไปตามแผนของบริษัท และคอยควบคุมจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างใกล้ชิด

บริษัทฯ ยังจัดท�ากระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือไม่ให้มีอายุเกินกว่าระยะเวลาเป้าหมายท่ีบริษัทฯ ก�าหนดไว้ อย่างไร
กต็ามในสภาวะเศรษฐกจิท่ียังคงไม่แน่ชัด ในปัจจบัุนนี ้บรษัิทอาจได้รบัผลกระทบ จากการท่ียอดขายของบรษัิทฯ ไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมายตามประมาณการท่ีวางไว้ ซ่ึงจะส่งผลให้ในบางช่วงขณะ บรษัิทฯ มีสนิค้าคงเหลอือายเุกนิกว่าระยะเวลาเป้าหมาย 
ของบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว้ บริษัทฯ มีกระบวนการที่หลากหลายในการจัดการความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลืออายุเกินกว่า
ระยะเวลาเป้าหมายของบรษัิทฯ เช่น เพิม่รายการส่งเสรมิการขายให้มากข้ึน และการด�าเนนิการขายก่อนการก่อสร้างส�าหรบั
โครงการคอนโดมิเนียม ท�าให้บริษัทสามารถท�ายอดขายได้ในจ�านวนมากก่อนโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อลดปริมาณ
จ�านวน และอายุสินค้าคงเหลือให้อยู่ในเป้าหมายที่บริษัทฯ ก�าหนด เป็นต้น

จากแนวทางการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือดังกล่าวมานั้น สามารถลดความคลาดเคลื่อนจากการที่ยอดขายจริงแตกต่าง
จากประมาณการขายได้อย่างมีนยัส�าคญั ส่งผลให้ความเสีย่งจากการมีสนิค้าคงเหลอืของบรษัิทฯ ลดปรมิาณลงอย่างต่อเนือ่ง 
และรวดเร็ว

บริษัทฯ ยังคงไม่หยุดย้ังพัฒนากระบวนการ การบริหารจัดการความเสี่ยงจากสินค้าคงเหลือ บริษัทตระหนักเป็นอย่างย่ิง
ว่าในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนดังปัจจุบันนี้ อาจส่งผลกระทบต่อก�าลังซื้ออย่างมีนัยส�าคัญ บริษัทวางแนวทางในการบริหาร
สินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ และรอบด้าน ตั้งแต่ต้นกระบวนการถึงปลายกระบวนการ โดยการปรับแผนงานการ
ก่อสร้างในระหว่างด�าเนินการให้เป็นไปตามประมาณการยอดขายที่ได้ประเมินไว้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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อสงัหารมิทรพัย์ การแข่งขนัท่ีเข้มข้น และยังคงค�านงึถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเป็นหลกัส�าคญั ท้ังนีบ้รษัิทยังพฒันากลยทุธ์
ทางการตลาดท่ีสอดคล้อง กบัสภาวะตลาด ณ ช่วงขณะนัน้อย่างทันท่วงที มากระตุน้ความต้องการซ้ือของผูบ้รโิภค เพือ่ช่วย 
ระบายสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

จากนโยบายการบรหิารสนิค้าคงเหลอืดงัท่ีกล่าวมาส่งผลให้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งจากสนิค้าคงเหลอื
ในอัตราที่น่าพึงพอใจ 

 ภ�วะเศรษฐกิจโลก

ปี 2560 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยอาจยังต้องระมัดระวังรอบทิศทาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเศรษฐกิจโลกท่ีอาจยังหาความ
แน่นอนไม่ได้ แม้มีการประเมินกันว่า เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะเริ่มฟื้นตัว จากนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ที่ได้
รับเลือกตั้ง แต่ต้องดูว่าเป็นการฟื้นตัวในลักษณะใด รัฐบาลกระตุ้น หรือฟื้นจากธุรกิจเอกชน หากเศรษฐกิจฟื้นตัวได้จริงจะ
เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลก เพราะสหรัฐอเมริกาเป็นทั้งผู้ผลิตและน�าเข้ารายใหญ่รายหนึ่งของโลก

อย่างไรกต็าม เศรษฐกจิในยโุรปยังน่าเป็นห่วงและอาจจะยังไม่ฟ้ืนตวั เพราะปัญหาอยู่ในระดบัลกึพอสมควร ส�าหรบัในเอเชีย 
เศรษฐกิจของจีน ซึ่งถือเป็นฐานลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ยังอยู่ในภาวะชะลอตัวอยู่เช่นกัน ส่วน
ประเทศอื่นๆ ในเอเชียนั้น เศรษฐกิจไม่ถึงขนาดแย่ลง แต่ก็ไม่มีก�าลังจะท�าอะไรได้เพิ่มเติม

 **ที่มา : ประมาณการของ EIC และส�านักวิจัยต่างประเทศ

ประเทศไทยอาจยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ต้องยอมรับว่าเรายังพึ่งพาการส่งออกเป็นรายได้หลักของประเทศ 
แม้ว่าภาคการท่องเที่ยวจะขยายตัว แต่ยังไม่สามารถจะฉุดเศรษฐกิจของไทยได้ทั้งหมด ปีนี้จึงยังต้องพึ่งพาการลงทุนของ
ภาครัฐและเอกชน ว่าจะมีความเร่งได้แค่ไหน

รายงานประจำาปี 2559
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 รองรับก�รเติบโต  -  ลดคว�มเสี่ยง

ปี 2560 นี้เป็นปีแห่งการปรับโครงสร้าง และสัดส่วนในการขยายโครงการ โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนโครงการ 
แนวราบเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีเพียงร้อยละ 10 และขยายแผนการพัฒนาโครงการสู่หัวเมืองใหญ่ เพื่อรองรับการขยายตัว
จากเขตเมือง 

และเพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ เช่นการร่วมลงทุนกับ 
นักลงทุนไทย และต่างประเทศ ท่ีมีความรู้ ความช�านาญเพื่อพัฒนาโครงการตามหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทย อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมีการด�าเนินธุรกิจโรงงานให้เช่าเพื่อเพิ่มการรับรู้รายได้อีกทางหนึ่ง

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
บรษัิทเป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์เอ็ม เอ ไอ (mai) มทุีนจดทะเบียนรวมท้ังสิน้ 750,000,000 บาท ช�าระเตม็จ�านวน
คดิเป็นทุนช�าระแล้ว 750,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามญัท้ังหมด 750,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน)

ผู้ถือหุ้น
บรษัิทได้รวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุ้น ณ วนัก�าหนดรายช่ือผูถ้อืหุ้น (Record Date) โดยวธิกีารปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 18 พฤศจกิายน 
2559 บริษัทมีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ณ 18 พฤศจิก�ยน 2559

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น % ก�รถือหุ้น

 1. บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด

 2. TEE DEVELOPMENT PTE. LTD1

 3. นายพิชญ์   เทวอักษร

 4. นางจรูญลักษณ์  พานิชชีวะ

 5. นายสุขกมล  ทรัพย์ดีมงคล

 6. นางสาวศิริพัชร์   อมรรัตนชัยกุล

 7. นายปฏิญญา   เทวอักษร

 8. นายพรชัย   โอเจริญรัตน์

 9. นายวรชาติ   เพชรนันทวงศ์

 10. นายไพศาล   ตั้งเต็มจิตร

248,880,000

239,119,300

14,069,100

10,000,000

7,391,000

5,703,300

3,311,000

3,102,500

3,077,000

3,000,000

33.18%

31.88%

1.88%

1.33%

0.99%

0.76%

0.44%

0.41%

0.41%

0.40%

รวม 537,653,200 71.69%

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 212,346,800 28.31%

รวมทั้งหมด 750,000,000 100.00%

1. TEE Development Pte. Ltd. (“TEED”) เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)  

มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วจ�านวน 3.00 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ถือหุ้นโดย TEE Land Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

และช�าระแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 TEED มีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

รายงานประจำาปี 2559
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TEE Land Ltd.

TEE Development Pte. Ltd.

63.28% 36.72%

100%

Mr. Phua Chian Kin ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆTEE International Ltd.

58.70% 41.30%

 TEE Land Ltd. (“TEEL”) เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
และเพื่อการพาณิชย์ มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วจ�านวน 145.07 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และ TEEL เป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX Mainboard) ทั้งนี้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 TEEL ถือหุ้นโดย TEE 
International Ltd. ในสดัส่วนร้อยละ 63.28 และผูถ้อืหุ้นรายอ่ืนๆ ได้แก่ นกัลงทุนสถาบันและประชาชนท่ัวไป ในสดัส่วน 
ร้อยละ 36.72

 TEE International Ltd. (“TEEI”) เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจ 3 ธุรกิจได้แก่ ธุรกิจให้บริการ 
วิศวกรรมก่อสร้างงานระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า (Mechanical and electrical engineering) ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ (Real estate) และธุรกิจให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) โดย TEEI มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วจ�านวน 57.04 ล้านดอลลาร์สงิคโปร์ และเป็นบรษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX Mainboard) ทั้งนี้ ณ 26 สิงหาคม 2559 TEEI ถือหุ้นโดย Mr. Phua Chian Kin 
ในสัดส่วนร้อยละ 58.70 และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้แก่ นักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป ในสัดส่วนร้อยละ 41.30

ข้อจำ�กัดก�รถือหุ้นของบุคคลต่�งด้�ว
บริษัทมีข้อจ�ากัด ในการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับบริษัทข้อ 11 โดย ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของ
บริษัทร้อยละ 31.88 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ก�รถือหุ้นไขว้
บรษัิทไม่มีการถอืหุ้นไขว้ในกลุม่ของบรษัิท หรอืมีโครงสร้างการถอืหุ้นเป็นแบบปีรามิดในกลุม่ของบรษัิท หรอืมกีารถอืหุ้นไขว้กบั
ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุ้นรายอ่ืนๆ จงึไม่ท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด และไม่เกดิกระบวนการ
ที่เป็นการครอบง�ากิจการ

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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ผู้ถือหุ้นร�ยย่อย (Free Float)
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น บริษัทมีจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,617ราย โดยมีจ�านวน
ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จ�านวน 2,615 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.94 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ก�รซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)
ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน

ก�รออกหลักทรัพย์อื่น

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของบริษัท

ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2559

ครบก�าหนดไถ่ถอน ปี 2561

ครั้งที่ 2/2559

ครบก�าหนดไถ่ถอน ปี 2561

ประเภทหุ้นกู้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

ประเภทนักลงทุน

ลักษณะการเสนอขาย

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการ

ไม่ได้ท�าการจัดอันดับ 

นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ 

เสนอขายในกรณีจ�ากัดให้กับนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่

จ�านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

มูลค่าต่อหน่วย

ราคาเสนอขาย

มูลค่าการเสนอขายรวม (บาท)

วันออกหุ้นกู้

วันครบก�าหนดไถ่ถอน

อายุหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย

วันช�าระดอกเบี้ย

 
 
 
ผู้จัดการจ�าหน่าย

นายทะเบียน

200,000 (สองแสน) หน่วย

1,000 (หนึ่งพัน) บาทต่อหน่วย

1,000 (หนึ่งพัน) บาทต่อหน่วย

ไม่เกิน 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท

วันที่ 5 เมษายน 2559

วันที่ 4 เมษายน 2561

2 ปี

4.60% ต่อปี

บริษัทจะช�าระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
โดยช�าระดอกเบี้ยทุกๆ วันที่ 5 เมษายน
5 กรกฎาคม 5 ตุลาคม และ 5 มกราคม  
ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

100,000 (หนึ่งแสน) หน่วย

1,000 (หนึ่งพัน) บาทต่อหน่วย

1,000 (หนึ่งพัน) บาทต่อหน่วย

ไม่เกิน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

1 ปี 5 เดือน 21 วัน

4.075% ต่อปี

บริษัทจะช�าระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
โดยช�าระดอกเบี้ยทุกๆ วันที่ 2 กุมภาพันธ์
2 พฤษภาคม 2 สิงหาคม และ
2 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2559
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การถือหุ้นของกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของ ก.ล.ต

การถือหุ้นของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส และผู้บริหาร 4 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.27 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยในรอบปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ก�รถือหุ้น

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่�ง 

รอบปีบัญชี

ณ 5 เมษ�ยน 2559 ณ 18 พฤศจิก�ยน 2559

ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง
จำ�นวน

(หุ้น)
%  

ก�รถือหุ้น
จำ�นวน

(หุ้น)
%  

ก�รถือหุ้น

 1. นายชาติชาย   พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 1,000,000 0.13 1,000,000 0.13 ไม่มี

 2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ 625,000 0.08 625,000 0.08 ไม่มี

 3. Mr. Phua Cher Chew กรรมการ - - - - -

 4. นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ - - - - -

 5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการ / กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

- - - - -

 6. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการ  / กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ

- - - - -

 7. Mr. Chung Tang Fong กรรมการ / กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ

625,000 0.09 - - (625,000)

 8. Mr. Phua Chian Kin ประธานกรรมการบริหาร - - - - -

 9. นายสมโชค เหลืองศุภรพงศ์     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

สายงานก่อสร้างและสนับสนุน

50,000 0.01 50,000 0.01 ไม่มี

 10. นายยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

สายงานก่อสร้างและสนับสนุน

- - - - -

 11. นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

สายงานการเงินและบัญชี

- - - - -

 12. นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ เลขานุการบริษัท /  

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกฎหมาย

500,000 0.07 350,600 0.05 (150,000)

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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นโยบาย 
การจ่ายเงินปันผล

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทฯ
คณะกรรมการบรษัิทอาจพิจารณาจ่ายเงนิปันผลประจ�าปีของบรษัิทฯ ได้ โดยจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นของ 
บริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเม่ือเห็นว่า 
บริษัทฯ มีผลก�าไรสมควรพอจะท�าเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบในการประชุมคราวต่อไป

บรษัิทฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการในอัตราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัหักภาษี และหลงัหัก
เงนิส�ารองตามกฎหมาย รวมถงึเงนิส�ารองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี ท้ังนี ้คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูม้อี�านาจในการพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล 
โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินส�ารองเพื่อจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการ
ขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทย่อยได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้
เป็นครั้งคราวเม่ือเห็นว่า บริษัทย่อยมีผลก�าไรสมควรพอจะท�าเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษี และหลัง
หักเงินส�ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินส�ารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นผู้มีอ�านาจในการพิจารณาการจ่าย
เงินปันผล โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินส�ารองเพื่อจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืม แผนการ
ลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด 
เป็นต้น

รายงานประจำาปี 2559
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คณะกรรมก�รบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 ท่าน ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ

2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ

3. Mr. Phua Cher Chew กรรมการ 

4. นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการ 

5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

6. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

7. Mr. Chung Tang Fong กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายปชาธิป เมตตาประสพกิจ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัท
เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี(Corporate Governance) และให้มีการถ่วงดลุกนัระหว่างกรรมการอสิระกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

1. กรรมการอิสระ จ�านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 42) คือ

 1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

 2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

 3. Mr. Chung Tang Fong

ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ได้ก�าหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 85) คือ

 1. นายชาติชาย   พานิชชีวะ

 2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

 3. Mr. Phua Cher Chew

 4. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

 5. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

 6. Mr. Chung Tang Fong

3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 15) คือ

 1. นายบุญ ชุน เกียรติ
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กรรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ

นายชาติชาย พานิชชีวะ หรือ นางสมหะทัย พานิชชีวะ ลงลายมือชื่อร่วมกับ Mr. Phua Cher Chew หรือ นายบุญ ชุน เกียรติ 
และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

อำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ 
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

2. ก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการ
ด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการจัดท�า และก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทก�าหนด

3. ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

4. ด�าเนินการให้บริษัทฯ น�าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และ
ระบบการตรวจสอบภายใน

5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงาน

6. จดัให้มีนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล และการปรบัใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ

7. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

8. แต่งตั้งผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ เช่น กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
บริหารองค์กร (Executive Vice President Corporate Affair) และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี 
(Executive Vice President Account & Corporate Finance) และผู้บริหารระดับสูงอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัท 
เห็นจ�าเป็นและสมควร

9. แต่งต้ังเลขานกุารบรษัิท เพ่ือช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษัิทในการปฏบัิตงิานต่างๆ เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

11. ส่งเสรมิให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ท้ังนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ 
หรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการท่ี
ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการ ซ่ึงในกรณีท่ีประธานกรรมการ
ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ องค์ประกอบของคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
คณะกรรมการท้ังหมด ท้ังนี้ นายชาติชาย พานิชชีวะ ผู้ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทแต่ไม่ได้เป็นกรรมการ
อิสระ ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีนั้น อย่างไรก็ดี โครงสร้างกรรมการบริษัทในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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1) กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่านท�าหน้าท่ีในการสอบทานการด�าเนนิงานและถ่วงดลุอ�านาจของบรษัิทฯ 
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และ 2) กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
จ�านวน 4 ท่าน ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่ได้แก่ กลุม่ท่ี 1 ประกอบด้วยนายชาตชิาย พานชิชวีะ และนางสมหะทัย พานชิชวีะ  
เป็นตัวแทนจากบริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด และกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยนายบุญ ชุน เกียรติ และ Mr. Phua Cher Chew เป็น
ตวัแทนจาก TEE Development Ltd. เป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่ของบรษัิทฯ ซ่ึงกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระท้ัง 
2 กลุ่มมีความเป็นอิสระในการออกเสียงและก�าหนดนโยบายของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระอีกจ�านวน 3 ท่านท่ีไม่ได้มีส่วนได้เสยีในการด�าเนนิธรุกจิและถ่วงดลุอ�านาจของบรษัิทฯ จงึม่ันใจได้ว่าโครงสร้างกรรมการ
ของบริษัทฯ จะท�าให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอตามแนวที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด 

 อำ�น�จอนุมัติของคณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ก�าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทดังต่อไปนี้

 -  การก�าหนดแผนภูมิกลยุทธ์ การก�าหนดพันธกิจการก�าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์

 -  นโยบายบริหารความเสี่ยง

 -  โครงสร้างองค์กร เป้าประสงค์ของบริษัท

 -  แผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจ�าปี

 -  การติดตามและประเมินการด�าเนินงานประจ�าปี และรายไตรมาส

 -  งบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน

 -  งบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น ต้นทุน รายรับ และก�าไรขั้นต้น เป็นต้น

ก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง โดยต้องมีการก�าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า และหากมีความจ�าเป็น 
อาจจัดให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ 

1.  วาระการประชุม

ในการประชุมทุกครั้ง กรรมการผู้จัดการ โดยการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาก�าหนดวาระการ
ประชุมเป็นการล่วงหน้า ท้ังนี ้เลขานกุารบรษัิทมีหน้าท่ีจดัส่งเอกสารต่างๆ ท่ีใช้ประกอบการประชุมครัง้นัน้ๆ ไปยงักรรมการแต่ละ
ท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในวาระการประชุม หรือร้องขอ
เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติมได้  อย่างไรก็ดี หากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท อาจมี
การเรียกประชุมด้วยวิธีอื่นและมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าน้อยกว่าเจ็ดวันได้

2.  ความถี่ในการจัดการประชุม

(ก) คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี

(ข) ประธานคณะกรรมการอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีพิเศษด้วยตนเอง หรือโดยได้รับการร้องขอจาก
กรรมการท่านหนึ่งท่านใดในคณะกรรมการก็ได้
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3. การเข้าประชุม องค์ประชุม และการออกเสียง

เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการเข้าร่วมประชุมมากที่สุด บริษัทจะส่งแจ้งตารางการประชุม

คณะกรรมการบริษัทของปีถัดไปให้กรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้าในช่วงเดือนมกราคมของแต่ละปี ท้ังนี้คณะกรรมการ
บริษัทอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษในกรณีท่ีจะต้องมีการพิจารณาเรื่องท่ีมีความส�าคัญเร่งด่วนในการประชุมคณะกรรมการ 
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม การออกเสียงในการประชุม 
คณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมเรื่องใด 
กรรมการท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นการเข้าร่วมประชุมและการมีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัท ถือว่าเป็นหน้าที่
ส�าคัญของกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจ ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะ
ให้ความส�าคัญกับความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ในกรณีที่กรรมการ
บรษัิทคนใดคนหนึง่มีส่วนได้เสยีกบัผลประโยชน์ในเรือ่งท่ีมกีารพจิารณากรรมการท่ีมีส่วนได้เสยีจะไม่เข้าร่วมประชมุหรอืสละสทิธ ิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3- 4 ชั่วโมง 

อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง เลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบในการจัดท�ารายงานการประชุมและน�าเสนอให้กรรมการ
บริษัทและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามท่ีประชุม และเม่ือมีการแก้ไขแล้ว 
เลขานุการบริษัทจะน�ารายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการ
บริษัทซึ่งท�าหน้าที่ประธานที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองและลงนามแล้ว 
จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบทั้งในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความ
สะดวกในการอ้างอิง

 3.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ซึ่งจะเป็นการประชุมที่ก�าหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเรื่องส�าคัญเร่งด่วน
ที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดเป็นคราวๆ ไปโดยเรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องก�าหนดไว้ เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดีอย่างเคร่งครัด

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันตามท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้าจ�านวน 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ก�รเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทส�าหรับปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ประชุมครั้งที่ วันเดือนปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม

1 27 มกราคม 2559 พิจารณาการเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

2 16 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณางบการเงินประจ�าปี 2558 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล 
และก�าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

3 5 เมษายน 2559 พิจารณาที่ดินเพื่อใช้ในการด�าเนินกิจการของบริษัท

4 13 พฤษภาคม 2559 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าไตรมาสที่ 1/2559

5 10 สิงหาคม 2559 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าไตรมาสที่ 2/2559

6 11 พฤศจิกายน 2559 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าไตรมาสที่ 3/2559

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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โดยมีคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง
จำ�นวนครั้ง 

ในก�รเข้�ร่วม
ประชุม

อัตร�ก�ร 
เข้�ร่วมประชุม 

(%)

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 6/6 100%

2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ 6/6 100%

3. Mr. Phua Cher Chew กรรมการ 6/6 100%

4. นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการ 6/6 100%

5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6 100%

6. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 6/6 100%

7. Mr. Chung Tang Fong กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 6/6 100%

หมายเหต ุไม่รวมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559

ก�รสรรห� แต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมก�รบริษัท
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยการสรรหาบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความช�านาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม  
และจรยิธรรม มปีระวตักิารท�างานท่ีโปร่งใส มคีวามสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอสิระ โดยคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน จะน�าเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะน�า
เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง และในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออก
ตามวาระ คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน จะท�าหน้าท่ีในการพจิารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเสนอต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในต�าแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้บริห�ร
บริษัทมีผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรกรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการ รวมตลอดถึงผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินรวม 5 คน
ดังมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง

1. นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานอุตสาหกรรม 
(รักษาการ) / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ (รักษาการ) 
/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร (รักษาการ)

2. นายสมโชค เหลืองศุภรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างและสนับสนุน

3. นายยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างและสนับสนุน

4. นายสถาพร เสมสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างและสนับสนุน

5. นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

รายงานประจำาปี 2559
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หน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คือ การด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบรษัิทก�าหนดไว้ในแต่ละปี รวมตลอดถงึยังต้องมหีน้าท่ีและความรบัผดิชอบในการด�าเนนิงาน 
ตามแผนธุรกิจ และบริหารงบประมาณตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 23/2551 เรื่องก�าหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง 5 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

 1. ไม่มีประวัติการกระท�าผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต

 2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ท่ี กจ.8/2553 เรือ่งการก�าหนดลกัษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท

เลข�นุก�รบริษัท
คณะกรรมการบรษัิทได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของบทบาทและหน้าท่ีของเลขานกุารบรษัิท ซ่ึงมีส่วนช่วยสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายปชาธิป   
เมตตาประสพกิจ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท ท�าหน้าท่ีประสานงานระหว่าง
กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและ ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนให้ด�าเนินการตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมต ิ
ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น ตลอดจนรบัผดิชอบการจดัเกบ็เอกสารตามท่ีกฎหมายก�าหนด โดยได้มีการเปิดเผยคณุสมบัตแิละประสบการณ์
ของเลขานุการไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี

ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�ร

ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อย

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
จะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาอัตราการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทควบคู่กันไป ทั้งนี้ คณะ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะน�าเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้
รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจ�าปี 2559 ที่ได้รับตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ค่าพาหนะ 
ค่ารับรอง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น (ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 5 ว่าด้วยคณะกรรมการข้อ 22) โดยใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนเป็นเงิน โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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ค่�ตอบแทนกรรมก�ร

 1. ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มรีายละเอยีดดงันี้

ร�ยชื่อกรรมก�ร
ค่�ตอบแทนกรรมก�ร (บ�ท)

ค่�เบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่�ตอบแทนร�ยเดือน

ประธานกรรมการ 60,000 60,000

กรรมการ 40,000 40,000

กรรมการอิสระ 20,000 10,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 -

กรรมการตรวจสอบ 20,000 -

ประธานกรรมการบริหาร 70,000 -

กรรมการบริหาร 60,000 -

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 40,000 -

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 -

  หมายเหต ุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือน

 ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ร�ยชื่อกรรมก�ร ปี 2559
(บ�ท)

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ 1,300,000

2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ 320,000

3. Mr. Phua Cher Chew 320,000

4. นายบุญ ชุน เกียรติ 560,000

5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี 420,000

6. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร 340,000

7. Mr. Chung Tang Fong 380,000

8. Mr. Phua Chian Kin3 320,000

รวม 3,960,000

รายงานประจำาปี 2559
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 2. ค่�ตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือค่�สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

 ไม่มี และบริษัทยังไม่มีนโยบายใดๆ เกี่ยวกับ ESOP และ EJIP

ค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริห�ร

นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรหิารและโบนสักรรมการบรหิารและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนมุตั ิโดยพจิารณาจากผลการด�าเนนิ
งานทางธุรกิจของบริษัท การด�าเนินการตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณ์ของเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม โดยจะน�าข้อมูลท้ังปีปัจจุบัน และเปรียบเทียบย้อนหลังไปใช้ในการพิจารณา รวมตลอดถึงความสามารถในการ
พัฒนาธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้นในแต่ละปี

 1. ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจ�านวน 3 คน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ค่�ตอบแทนรวม ปี 2559

1. Mr. Phua Chian Kin 280,000 บาท

2. นายชาติชาย  พานิชชีวะ 240,000 บาท

3. นายบุญ ชุน เกียรติ 240,000 บาท

รวม 760,000 บาท

 2. ค่�ตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือค่�สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

  ไม่มี และบริษัทยังไม่มีนโยบายใดๆ เกี่ยวกับ ESOP และ EJIP

ค่�ตอบแทนของผู้บริห�ร

 1.  ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1. ในปี 2559 บรษัิทฯ มีผูบ้รหิารจ�านวน 7 รายได้แก่ นายบุญ ชุน เกยีรต ิน.ส. สนุนัทรา มหาประสทิธิชั์ย นาย สมโชค 
เหลืองศุภรพงศ์ นาย ยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ์ นาย สถาพร เสมสว่าง นาย จิรฐา วรปรางกุล น.ส. ธนิศร โอศิริ 

2. ในปี 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารเพิ่มขึ้น/ลาออก จ�านวน 2 รายได้แก่ 

- นายจิรฐา วรปรางกุล ซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด ระดับ 1 ได้ลาออก
จากการท�างานกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 

- นางสาว ธนิศร โอศิริ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด ระดับ 3 ได้ลาออก
จากการท�างานกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�านวนทั้งสิ้น 5 ราย

3. ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าหรับปี 2559 ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารทุกท่าน ทั้งผู้บริหารท่านที่ได้ลาออกแล้ว
ในระหว่างปี 2559 และผู้บริหารที่ยังด�ารงต�าแหน่งอยู่ในปัจจุบัน

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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4. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร
ปี 2559

จำ�นวน (ร�ย) ค่�ตอบแทน (บ�ท)

เงินเดือนและโบนัส
61

9,475,484.00

อื่นๆ 439,683.00

รวม 6 9,915,167.00

   หมายเหตุ  1. ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่นับรวมผู้บริหารสูงสุดจ�านวน 1 ราย

 2. ค่�ตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงินหรือค่�สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน จะอยู่ในรูปของการประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจ�าปี กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพใน
ฐานะพนักงาน 

ผู้บริห�รระดับสูง   

นโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของผู้บริห�รระดับสูง   

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานธุรกิจ
ของบริษัทฯ การด�าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และประธานกรรมการ โดย
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้น คือ จากผลก�าไรของบริษัทฯ ในแต่ละปี ซึ่งเป็นความสามารถ
ในการท�าก�าไรของบริษัทฯ ซึ่งในฐานะของผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้น�านโยบายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผลักดันลงไปยัง
พนกังานทุกระดบั และในระยะยาว คอื ใช้วิธกีารประเมินผลการปฏบัิตงิานจากดชันช้ีีวดัความส�าเรจ็ (KPIs) พร้อมด้วยการพฒันา
สมรรถนะบุคลากร (Competency) และก�าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ   

ในปี 2559 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ในที่นี้หมายถึง นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) 
ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานบริษัท มิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร   

ค่�ตอบแทนผู้บริห�รระดับสูง   

 1)  ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน และเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานประจ�าปี (โบนัส) ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เงินสะสม และสมทบกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ และเงินสะสม และสมทบประกันสังคม 

ค่�ตอบแทนผู้บริห�รระดับสูง (บ�ท) จำ�นวนเงิน (บ�ท)

เงินเดือน 4,200,000.00

โบนัส -

เงินสะสม และสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 420,000.00

เงินสะสม และสมทบประกันสังคม 18,000.00

รวม 4,638,000.00

รายงานประจำาปี 2559
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 2)  ค่�ตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน 

 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน จะอยู่ในรูปของการประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจ�าปี กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพใน
ฐานะพนักงาน ส่วนในฐานะกรรมการบริษัทไม่มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บุคล�กร
โครงสร้างการบริหารด้านบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นแบบรวมศูนย์ เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันภายใต้การก�ากับดูแลของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท้ังนี้ บุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย
สามารถถ่ายโอนภาระความรับผิดชอบเพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ตลอดเวลา

นโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนพนักง�นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน บริษัทพิจารณาจากข้อมูลเงินเฟ้อ (Inflation) ตลอดถึงข้อมูลอ้างอิงจากรายงาน
การส�ารวจในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกับบริษัทรวมตลอดถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท  
ท้ังนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบของเงินเดือน ซ่ึงได้ก�าหนดให้พิจารณาจากประมาณการ 
ผลการด�าเนินงานในแต่ละปี เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนท่ีช่วยผลักดันให้ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมายนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท คณะกรรมการบริหารและ
กรรมการผู ้จัดการของบริษัท จะร่วมกันเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีก�าหนดในแต่ละปี โดยได้ก�าหนดไว้เป็นนโยบายว่า ค่าตอบแทน
โดยรวมจะต้องสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทท้ังในระยะสั้นคือจากผลก�าไรของบริษัทในแต่ละปี ซ่ึงเป็น 
ความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทและความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในองค์กร และในระยะยาว การก�าหนด 
ค่าตอบแทนของพนักงานโดยภาพรวมจะใช้วิธีการประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ 
จากหลักการของ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS Performance Management System) ได้น�าแนวคิด ดัชนีช้ีวัด 
ผลงานหรือความส�าเร็จของงาน (Key Performance Indicator, KPIs) และ สมรรถนะในการท�างาน (Competency Model) 
มาเป็นปัจจัยวัดผลงาน แต่จะเน้นน�า้หนักท่ีแตกต่างกัน หรือ การวัดผลงานในรูปแบบผสมผสาน (Mixed Model) จะเห็นว่า 
KPIs เป็นการวัดเชิงตัวเลข ท�าให้เห็นผลงานท่ีชัดเจน แต่ Competency เป็นการประเมินท่ีพฤติกรรม โดยก�าหนด 
Corporate KPIs เพื่อเป็นกลไกในการช้ีวัดการปฏิบัติงาน และก�าหนด KPIs ของแต่ละสายงาน เพ่ือเป็นการติดตาม 
การปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และจะมีการประชุมสรุปผลงานของแต่ละสายงานเพื่อจะทบทวนแผนงานได้ทันต่อ
สถานการณ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้พนักงานแต่ละคนจะถูกก�าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล (Individual KPIs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วัดผลงานของพนักงานรายบุคคลตามขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยหัวหน้างานและพนักงานจะร่วมกันในการประเมินผลงาน
เพื่อน�าไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้น ทั้งนี้ การติดตามผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มุ่งเน้นความสอดคล้องของผลการปฏิบัติงานของบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายรวมขององค์กร และจะจัดให้ม ี
ปีละ 1 ครัง้ท้ังนี ้ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลงาน บรษัิทจะน�าข้อมลูเหล่านัน้มาใช้ในการบรหิารงานทรพัยากรมนษุย์ในด้านอืน่ๆ 
เช่น การพจิารณาโบนสั การพิจารณาเลือ่นขัน้เลือ่นต�าแหน่ง การปรบัอัตราค่าตอบแทน และการพฒันาพนกังาน เพือ่ให้พนกังาน
มขีวัญก�าลงัใจในการท�างาน และจะท�าให้บรษัิทมีพนกังานท่ีพร้อมท่ีจะก้าวข้ึนมาอยู่ในต�าแหน่งผูบ้รหิารของบรษัิทท่ีจะขับเคลือ่น
ให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า 
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จำ�นวนพนักง�นทั้งหมด 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีจ�านวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) จ�านวนทั้งสิ้น 90 คน ตามล�าดับ โดยแบ่งตามสายงาน มีรายละเอียดดังนี้

ส�ยง�น
จำ�นวนพนักง�น (คน)

ช�ย หญิง รวม

สายงานคอนโดและบ้าน 10 22 32

สายงานก่อสร้างและสนับสนุน 12 11 23

สายงานพัฒนาธุรกิจ 4 2 6

สายงานการเงินและบัญชี 2 8 10

สายงานบริหารองค์กร 9 10 19

รวม 37 53 90

ค่�ตอบแทน และสวัสดิก�รพนักง�น   

 1)  ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส  
เงินสะสม และสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินสะสม และสมทบประกันสังคม และเงินได้อื่นๆ มีรายละเอียด  
ดังตารางดังต่อไปนี้   

ค่�ตอบแทนพนักง�น (บ�ท) จำ�นวนเงิน (บ�ท)

เงินเดือน 51,295,492.00

โบนัส 5,127,798.44

เงินสะสม และสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 4,304,562.00

เงินสะสม และสมทบประกันสังคม 1,602,692.00

เงินได้อื่นๆ 6,833,087.00

รวม 69,163,631.44

 อนึ่งในช่วงปี 2559 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน 
ที่ส�าคัญ 

 2)  ค่�ตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน 

 ค่าตอบแทนท่ีมิใช่ตัวเงิน จะอยู่ในรูปของการประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจ�าปี กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
รางวัลพนักงานดีเด่นประจ�าปี และรางวัลตามอายุงาน เครื่องแบบพนักงาน งานเลี้ยงประจ�าปี เป็นต้น

รายงานประจำาปี 2559
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  กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ   

 บรษัิทฯ ได้จดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชีพในปี 2554 ตามพระราชบัญญัตกิองทุนส�ารองเลีย้งชีพ 2530 ซึง่มวีตัถปุระสงค์
เพื่อเป็นการออมทรัพย์ และสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน รวมทั้งพนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  

  ข้อพิพ�ทด้�นแรงง�น

  -ไม่มี-

  นโยบ�ยในก�รพัฒน�บุคล�กร 

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อท่ีจะเสริมสร้างความรู้
ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามกลยุทธ์
ของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การฝึกอบรมพนักงานต้องมีการจัดท�าเป็นแผนการฝึกอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของ 
บริษัทฯ

2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นหน้าที่ที่จะท�าร่วมกันดังนี้

 บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งม่ันท่ีจะฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้ด�าเนินการ และก�าหนดเป็นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝึกอบรมจ�านวนเท่าใดต่อปี

 ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างสม�่าเสมอโดย
พิจารณาจากแผนการฝึกอบรม

 พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนาให้ทันกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง

3. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้ก�าหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจ�าเป็น

4. บรษัิทฯ ได้จดัให้มกีารฝึกอบรมเพือ่เป็นการสนบัสนนุการพฒันาความสามารถและเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน
ของพนักงานโดยหน่วยงานด�าเนินการเองและโดยสถาบันภายนอกองค์กร 

 บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าเหนือทรัพยากรทางการบริหาร “ธ�ารงรักษาและมุ่งม่ันพัฒนา
ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง / Invest continuously in its human capital”  
ดังนั้น พนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ทั้งด้านความรู้ ทักษะและระบบปฏิบัติงานภายใน  
ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency Based 
Development) ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
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 ในปี 2559 บริษัทได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถในการท�างานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการฝึกอบรมใน
ทุกระดบัช้ันอาทิเช่น บรษัิทฯ ส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ก่ผูเ้กีย่วข้องใน
ระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น 
เพือ่ให้มีการปรบัปรงุการปฏบัิตงิานอย่างต่อเนือ่ง การฝึกอบรมและให้ความรูด้งักล่าวมีท้ังท่ีกระท�าเป็นการภายใน 
บริษัทฯ และใช้บริการของสถาบันภายนอก เช่น

หลักสูตร วัตถุประสงค์

Company Secretary Program เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการท�าหน้าท่ีสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการในเรื่อง 
ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ากับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

Advance Audit Committee Program  
(AACP)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงคุณสมบัติ บทบาทและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้เสีย

 หลกัสตูรการฝึกอบรมภายในบรษัิทในลกัษณะของการฝึกอบรมในงาน (on the job training) และ/หรอื การสอนแนะน�า 
ในงาน (Coaching) โดยผู้บังคับบัญชามีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น

หลักสูตร วัตถุประสงค์

อบรมหัวหน้างานในหัวข้อ  
สมรรถนะและแผนพฒันาความสามารถ 
ของพนักงานเป็นรายบุคคล 
(Competency and Individual 
Development Plan)

เพ่ือเป็นโครงการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถมาร่วมงานด้วยการจัดท�า 
แผนพัฒนาและฝึกอบรมรายต�าแหน่งและรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท�างานของบุคลากร

 การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมในบริษัท

หลักสูตร วัตถุประสงค์

ข้อก�าหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นโครงการท่ีให้ความรู้แก่พนักงานท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ มุ ่งให้พนักงานเข้าใจในระบบการควบคุมดูแลและ 
ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนการท�างานและเสริมสร้างให้เกิดความใส่ใจใน 
รายละเอียด เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าสินค้าและบริการต่างๆ จะได้รับการตรวจสอบ
ทุกขั้นตอน
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การส่งพนักงานอบรมโดยสถาบันอบรมต่างๆ ภายนอกบริษัท

หลักสูตร วัตถุประสงค์

Presentation Skill เพื่อให้พนักงานท่ีเข้าร่วมมีทักษะในการพูดน�าเสนอเรื่อง ท้ังภาษาพูดและ
ภาษากาย โดยฝึกปฏิบัติจริง พร้อมที่เข้าสู่การบริหารแบบมีส่วนร่วม และเป็น 
นกัถ่ายทอดแลกเปลีย่นข้อมลูสารสนเทศท่ีชัดเจน เพือ่ท่ีสามารถบรหิารทีมงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ

Basic Finance for IR เพือ่ให้พนกังานเข้าใจกบังบการเงนิ และสามารถวเิคราะห์เทคนคิในการน�าเสนอ
ข้อมูลทางการเงิน

Corporate Finance เพื่อให้พนักงานมีความรู้ทางการเงินท่ีดีจะได้ช่วยให้บริษัทเลือกแหล่งเงินทุนท่ี
เหมาะสมกับองค์กรและสามารถประเมินโครงการการลงทุนได้เป็นอย่างดีก่อน
การตัดสินใจลงทุน

Financial Model Fundamentals of 
Finance

เพื่อให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดมูลค่ายุติธรรมและพื้นฐานความรู้
ทางการเงินส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม และเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน
มาวิเคราะห์มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินในรายงานทางการเงิน

M - Score ดัชนีชี้วัด…?  
งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์

เพือ่ให้พนกังานเข้าใจโปรแกรม PANNIPA การวเิคราะห์งบการเงนิและ M-Score 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีช้ีข้อมูลผิดปกติซ่ึงบ่งชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์
ทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร

Negotiating & Managing 
Construction Contract

เป็นหลักสูตรท่ีจัดข้ึนเพื่อให้พนักงานเข้าใจ ประเด็นกฎหมายท่ีต้องระวังใน 
การท�าสญัญาก่อสร้าง การวางแผนภาษีในโครงการก่อสร้าง และหลมุพรางทาง
ภาษีในสัญญาก่อสร้างเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุด

Pack 5 & Fair Value เพื่อให้พนักงานเข้าใจหลักการ Pack 5 และการวัดมูลค่ายุติธรรมมากข้ึน  
อันจะท�าให้สามารถน�าไปปฏิบัติกับเงินลงทุนในการร่วมการงาน เงินลงทุนใน 
บรษัิทร่วมและการร่วมค้า งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการและการเปิดเผย 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่นและการวัดมูลค่ายุติธรรม ของกิจการได้
อย่างถูกต้อง

Strategic CFO in Capital Markets 
Program

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีมุมมอง และองค์ความรู้ท่ีครอบคลุมทุกมิติของงาน  
ได้เรียนรู้กลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากตลาดทุนอย่างแท้จริง

TFRS ทุกฉบับ ปี 2559 
(หลักสูตรที่ 3)

TFRS เกี่ยวกับรายได้เพื่อพัฒนากระบวนการทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร

TFRS ทุกฉบับ ปี 2559  
(หลักสูตรที่ 4)

TFRS เกี่ยวกับการน�า เสนองบการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอ 
งบทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

Update ภาษีอากร และบัญชี เพื่อให้พนักงานเข้าใจประเด็นกฎหมายภาษีอากรท่ีอัพเดทใหม่ และสามารถ 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
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หลักสูตร วัตถุประสงค์

กลยุทธ์การบริหารทรัพย์สิน ภายใต ้
ร่างกฎหมาย พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง

เพ่ือการวางแผนทรัพย์สิน และแนะน�าเครื่องมือในการบริหารท่ีดิน และ 
สิ่งปลูกสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์เจาะตลาดอสังหาฯ ด้วย 
GOOGLE SOLUTIONS

เพือ่ให้ความรูเ้ชิงลกึเรือ่งการตลาดและโฆษณาออนไลน์ ผ่านเสร์ิชเอนจนิชือ่ดงั
อย่าง GOOGLE และ YOUTUBE

การจัดการงานธุรการบุคคลให้ 
ประสบความส�าเร็จ และเป็นที่พอใจ
ของพนักงาน รุ่นที่ 38

เพือ่ศกึษาตวัอย่างการบรหิารจดัการจากองค์กรช้ันน�าหลายแห่งท่ีสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ขององค์กร เช่น อาคารสถานท่ี ถนนหนทาง ในบริเวณบริษัท 
ไม่สะดวก, ห้องน�้า ไม่สะอาด / ห้องประชุม ไม่มีระบบดูแลให้พร้อมใช้,  
พนักงานขับรถส่วนกลาง / พนักงานขับรถประจ�าต�าแหน่งทุจริตค่าล่วงเวลา  
น�้ามัน บริการไม่ดี ใช้งานยาก, แม่บ้าน หรือคนสวน ท�างานไปวันๆ ไร้แรงใจ  
ขาดวิธีดูแล และน�ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร

การจัดท�างบกระแสเงินสด และ 
การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

เพื่อฝึกการจัดการจัดท�างบกระแสเงินสดและการน�างบกระแสเงินสดไปใช้

การจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการ
อย่างยั่งยืน ด้วยเครื่องมือตลาดทุน

เพื่อให้บุคลากรท่ีอยู่ภายใต้สายงานการก�ากับดูแลของ CFO ของบริษัท 
จดทะเบียน โดยเฉพาะบุคลากรผู้ท�าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน
การเงนิและการลงทุนให้กบัองค์กร ได้เพิม่พนูความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ
การตัดสินใจทางการเงินท่ีส�าคัญขององค์กร การวิเคราะห์ความต้องการเงิน
ทุนของกิจการ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินผ่านตลาดทุน

การท�า Financial Projection  
แบบนักวิเคราะห์มืออาชีพ

เพ่ือให้พนักงานท่ีเข้าร่วมสามารถจัดท�า Financial Projection ได้อย่างมี
ศักยภาพ และส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว

การบริหารงานเอกสาร เพือ่เสรมิสร้างระบบการบรหิารงานเอกสารให้ถกูต้องตามหลกัการ และก่อให้เกดิ 
ความประหยัดเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

การบัญชีและการวางแผนภาษ ี
ส�าหรับธุรกิจทั่วไป

เพือ่ให้พนกังานเข้าใจหลกัเกณฑ์ในการจดัท�าบญัชตีามมาตรฐานการบญัชแีละ
การวางแผนภาษีตามประมวลรัษฎากรได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงท�าให้ผู้ประกอบการ
สามารถประหยัดภาษีหรอืลดค่าใช้จ่ายเบ้ียปรบัเงนิเพิม่ต่างๆ เนือ่งจากการจ่าย
ช�าระภาษีที่ไม่ถูกต้อง

การประเมินผลและติดตามผล 
การฝึกอบรม

เพื่อให้พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผล 
การฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างม ี
ระบบท่ีดี และฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล  
และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ  
ในองค์กร รวมถึงการสรรหาแนวทาง วิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงาน
ฝึกอบรม-สัมมนาอย่างมีระบบแบบมืออาชีพ

เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษได้ในวันเดียว 
(ภาคปฏิบัติ)

เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนอีเมล์ท่ีถูกต้องให้กับพนักงาน เพื่อรองรับลูกค้า 
กลุ่มเป้าหมายในระดับ High End และลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งจ�าเป็นต้องมีทักษะ 
การสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน
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หลักสูตร วัตถุประสงค์

เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง เพือ่ให้พนกังาน เกดิทัศนคตท่ีิถกูต้องต่อหลกัการเจรจาต่อรองท่ีมปีระสทิธิภาพ 
และน�ามาประยุกต์ใช้ในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรอย่างสูงสุด

เจาะลึกภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อให้พนักงานทราบถึงหลักการของการหักภาษีเงินได้อย่างถูกต้อง และ
ประโยชน์ทางภาษีตลอดจนการค�านวณภาษี และการกรอกแบบแสดงรายการ 
รวมทั้งติดตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ 
ครึ่งปี 59

เพือ่ให้พนกังานทราบทิศทางของตลาดท่ีอยู่อาศยัและเศรษฐกจิของประเทศไทย
ในครึ่งปีแรก เพื่อสามารถน�ามาวิเคราะห์และก�าหนดทิศทางของบริษัท

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ 
ปี 59

เพือ่ให้พนกังานทราบทิศทางของตลาดท่ีอยู่อาศยัและเศรษฐกจิของประเทศไทย
ในปี 2559 เพื่อสามารถน�ามาวิเคราะห์และก�าหนดทิศทางของบริษัทใหม ่
ในปี 2560

ลู่ทางการเจาะตลาดอสังหาริมทรัพย์
อาเซียน

เพื่อให้พนักงาน ทราบลู่ทางการเจาะตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียน  เพื่อน�ามา
วิเคราะห์ทิศทางการด�าเนินงานของธุรกิจได้

เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้พนักงานได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ี ในส่วน
ของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และท�าให้องค์กรมีฐานท่ีม่ันคงพร้อม
ท่ีจะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไป 
ในอนาคต

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ 
TFRS

เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและประเด็น
การเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยท่ีจดัท�า
ขึ้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

 เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในการพัฒนาองค์กรให้ดีข้ึน ไปสู่ความส�าเร็จอย่างย่ังยืน 
ในปี 2559 บริษัทมีการฝึกอบรมของพนักงาน คิดเป็นจ�านวนชั่วโมงเฉลี่ย 10 ชั่วโมง/คน/ปี  ซึ่งเกินกว่าตามที่
มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก�าหนดที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี 

   

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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   ก�รปฐมนิเทศพนักง�นใหม่

 ทางบรษัิทก�าหนดให้เป็นกจิกรรมท่ีเกดิข้ึนหลงักระบวนการสรรหาว่าจ้าง เพือ่ให้พนกังานใหม่เกดิการปรบัตวั โดย
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแนะน�าให้พนักงานใหม่รู้จักและคุ้ยเคยกับสิ่งต่างๆ ในองค์กร (ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับ
บัญชา, เพือ่นร่วมงาน, ความปลอดภยัในการปฏบัิตงิาน, นโยบาย, วัตถปุระสงค์, กฎระเบียบ และสวสัดกิารต่างๆ 
ฯลฯ) ซึ่งจะก่อให้เกิดความประทับใจแรก เกิดความรักความผูกพัน และความเชื่อมั่นต่อองค์กร และมีจ�านวนผู้
เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 95 ของหัวข้อที่จัดปฐมนิเทศทั้งหมด  โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้

ลำ�ดับ เรื่อง ส�ระสำ�คัญ

1 ฝ่าย ทุนมนุษย์ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน, นโยบาย, วัตถุประสงค์, กฎระเบียบ  
และสวัสดิการต่างๆ

2 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ขั้นตอนการคัดเลือกท�าเลที่ตั้งและการคัดเลือกที่ดิน,  
กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่พนักงานควรทราบ

3 ฝ่ายพัฒนาสินค้า ข้ันตอนการท�างานของทีมพฒันาสนิค้า กฎหมายอสงัหารมิทรพัย์ท่ีเกีย่วข้อง 
เช่นการขอใบอนุญาตผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA

4 ฝ่ายกฎหมาย ขั้นตอนการท�างานของทีมกฎหมาย กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งหมด

5 ฝ่ายการตลาด ข้ันตอนการท�างานของทีมการตลาด Brand Positioning, Brand  
Personality, Brand Character

6 ฝ่ายออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการท�า Marketing online

7 ฝ่ายก่อสร้าง ข้ันตอนการท�างานของทีมก่อสร้าง มาตรฐานวัสดุงานก่อสร้าง คุณสมบัติ 
ของวัสดุมาตรฐานที่ควรทราบในการขาย

8 ฝ่ายขาย ขั้นตอนการท�างานของทีมขาย มาตรฐานการบริการงานขาย

9 ฝ่ายบริการลูกค้า มาตรฐานการบริการลูกค้าของฝ่ายสนับสนุนงานขาย ความรู้ด้านสินเช่ือ 
และการค�านวนเบื้องต้น

10 ฝ่ายบริการหลังงานขาย ข้ันตอนการท�างานของทีมบริการหลังงานขาย มาตรฐานการบริการ 
หลังงานขาย

11 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ขั้นตอนการท�างานของทีมลูกค้าสัมพันธ์ การท�า Corporate Branding

12 ฝ่ายจัดซื้อ ขั้นตอนการท�างานของทีมจัดซื้อ มาตรฐานราคาสินค้าที่ควรทราบเบื้องต้น 
รวมถึงมาตรฐานการจัดหาผู้รับเหมา

13 ฝ่ายบัญชี ข้ันตอนการท�างานของทีมบัญชี เอกสารและมาตรฐานในการ สนับสนุน 
รายได้ ค่าใช้จ่าย

14 ฝ่ายควบคุมงบประมาณ ขั้นตอนการท�างานของทีมควบคุมงบประมาณ และ  Policy ที่เกี่ยวข้องกับ
ทีมควบคุมงบประมาณ

15 ฝ่ายไอที ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับโปรแกรมที่จ�าเป็นในการใช้งาน ERP, SAP Policy 
ที่เกี่ยวข้องกับทีม IT
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 นโยบ�ยในก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รทุจริตคอรัปชั่น

บริษัทมีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทปฏบัิตติามอย่างเคร่งครดั โดยบรษัิทยังได้ก�าหนดเป็นนโยบายเกีย่วกบัการให้และรบัของก�านลั การห้ามเรยีก รบัหรอื
ยินยอมจะรบัเงนิ สิง่ของหรอืประโยชน์อ่ืนใดจากผูท่ี้เกีย่วข้องทางธรุกจิ โดยบรรจไุว้ในจรรยาบรรณทางธรุกจิซ่ึงเป็นส่วนหนึง่
ของคู่มือพนกังานซ่ึงถอืว่าเป็นส่วนหนึง่ของการปฐมนเิทศพนกังานใหม่ทุกครัง้ ในปี 2559 บรษัิทได้ด�าเนนิการให้ความรูแ้ก่
พนักงานเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่

โดยการอบรมและทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน เป็นแนวทางการปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจท่ีดีเพ่ือผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตาม โดยได้จัดท�าเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือ
พนักงาน ซ่ึงจะอธิบายถึงจรรยาบรรณของพนักงานในการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงาน ท้ังต่อบริษัท  
ต่อลูกค้า ต่อผู้ถือหุ้น ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน รวมถึงหน้าที่ต่อตนเอง ความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict 
of Interest) การใช้ข้อมูลของบริษัท รวมถึงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  
แนวปฏิบัติในการท�างานร่วมกัน รวมถึงวินัยและโทษทางวินัย เพื่อแสดงถึงพันธะสัญญาในการน้อมรับหลักปฏิบัติที่ดีเป็น
แนวทางด�าเนินงาน เปรียบเสมือนวินัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 นโยบ�ยก�รดูแลเรื่องคว�มปลอดภัย และสุขอน�มัย

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ และมีนโยบายท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยสุขอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน รวมท้ังส่งเสรมิให้พนกังานมีความรู ้จติส�านกึ ด้านความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ดังนี้      

 ด้�นคว�มปลอดภัย

1)   บริษัทฯ จัดให้การเข้าส�านักงานมีระบบสแกนนิ้วมือเข้า-ออกเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น

2)  ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย และการป้องกันอุบัติภัยโดยส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรม ซ้อมหนีไฟตามมาตรการ 
ฝึกอบรมของอาคารส�านักงานที่ตั้งอยู่ และที่ได้จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี

3)   ก�าหนดรายงานการตรวจสอบสุขอนามัย และความปลอดภัยให้กับพนักงาน และผู้รับเหมาที่รับงานจากบริษัทฯ และ
จัดการอบรมก่อนการปฏิบัติงานก่อสร้างให้แก่วิศกรควบคุมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (2 สัปดาห์ ต่อ 1 ครั้ง)  

4)   ก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล และท�าความสะอาดพื้นที่ที่ปฏิบัติงานของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

5)   ก�าหนดให้ผูบั้งคบับัญชาทุกระดบัต้องกระท�าตนเป็นแบบอย่างท่ีด ีเป็นผูน้�า อบรม ฝึกสอน จงูใจให้พนกังานปฏบัิตงิาน 
ด้วยความปลอดภัย    

 ด้�นสุขอน�มัย

1)  เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงานทุกคน ปีละ 1 ครั้ง

2)   พนักงานจะได้รับบัตรประกันสุขภาพจากบริษัทประกันสุขภาพท่ีบริษัทก�าหนด และสามารถเข้ารับการรักษาได้ตาม 
โรงพยาบาลในโครงการที่ก�าหนด โดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน

3)   จัดกิจกรรม Sports Day ให้กับพนักงาน เพื่อออกก�าลังกาย และคลายเครียดจากการท�างาน โดยมุ่งให้พนักงาน 
ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง    

4)  จัดให้มีการก�าจัดแมลงเป็นประจ�าที่ส�านักงาน เพื่อสุขอนามัย และความสะอาดในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน  ของพนักงาน

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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 สรุปสถิติก�รเกิดอุบัติเหตุ อัตร�ก�รหยุดง�น หรืออัตร�ก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�น และข�ดง�น  ประจำ�ปี 2559

ร�ยละเอียด ปี 2559

อัตราพนักงานที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (คน) -

อัตราการหยุดงานเจ็บป่วยจากการท�างาน (วัน) -

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน (คน) -

อัตราวันขาดงาน (วัน) 9

อัตราพนักงานที่ขาดงาน (คน) 3

รายงานประจำาปี 2559
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คณะกรรมการ 

1 42

5

3

6 7 8

1. นายชาติชาย  พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 

2.  นายบุญ  ชุนเกียรติ  กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร/กรรมการกำากับดูแลกิจการ

3.  นางสมหะทัย  พานิชชีวะ กรรมการ

4.  Mr. Phua Cher  Chew กรรมการ

5.  นางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
  กรรมการกำากับดูแลกิจการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

6.  นายชัยยุทธ  เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /   
  ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ

7. Mr. Chung Tang Fong กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8. Mr. Phua Chian Kin ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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นายชาติชาย  พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ

อายุ 55 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA  
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

1,000,000 หุ้น

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551

การศึกษา/การอบรม • ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศและการตลาด มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก

• ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004

ประสบการณ์ท�างาน
2551 - 2558  ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด

2550 - 2558  กรรมการ  บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน  
ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ/ประธานกรรมการ  บริษัท เอทีพี 30 จ�ากัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน  กรรมการ/ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

2537 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ค้าไพบูลย์ จ�ากัด

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทุนไพบูลย์ จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ดีที แอนด์ จี จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด 

2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด

2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท พารากอน คาร์เรนทัล จ�ากัด

2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ไพลักษณ์ จ�ากัด

2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ไพบูลย์ธุรกิจ จ�ากัด

2548 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท บางกอก คริสตัล จ�ากัด 

2548 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท กรมดิษฐ์ พาร์ค จ�ากัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท อมตะ ปิโตรเลียม จ�ากัด

2545 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ช้างไอแลนด์ รีสอร์ท จ�ากัด

2540 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด

2536 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท สีมาธานี จ�ากัด

รายงานประจำาปี 2559
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นายบุญ  ชุน  เกียรติ

กรรมการ/กรรมการผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

อายุ 43 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA  
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551

การศึกษา/การอบรม • ปริญญาตรี Faculty of Accountancy, Nanyang Technological University, Singapore

• CFA Charterholder

• Chartered Accountant (Singapore)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012

ประสบการณ์ท�างาน
2551 - 2558  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน  
ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

2545 - 2557  กรรมการ  บริษัท ออสก้า พร็อพเพอร์ตี้ เมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ
2557 - ปัจจุบัน  Non-Executive Director & Finance Director  TEE Land Ltd., Singapore

2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน  Director  Viet-TEE Co., Ltd., Vietnam

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด

2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จ�ากัด

2544 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

2543 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จ�ากัด

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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นางสมหะทัย  พานิชชีวะ

กรรมการ

อายุ 51 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA  
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

625,000 หุ้น

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551

การศึกษา/การอบรม • ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2008

ประสบการณ์ท�างาน
2551 - 2558  กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด

2557 - 2558  กรรมการ  บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

2554 - 2558  กรรมการ  บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน  
ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เอทีพี 30 จ�ากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการการลงทุน    บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด

2547 - ปัจจุบัน Director President  Amata City Bien Hoa Joint Stock Company

2540 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด 

2538 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จ�ากัด

รายงานประจำาปี 2559
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Mr. Phua  Cher  Chew

กรรมการ

อายุ 43 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA  
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

การศึกษา/การอบรม • ปริญญาตรี Faculty of Business, Central Queensland University

• Director Accreditation Program (DAP) Class 125/2559

ประสบการณ์ท�างาน
2556 - 2558 กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด 

2555 - 2558  Director  KSH (China) Venture Pte Ltd, Singapore

2553 - 2555  Director  Rong Cheng (Sin Ming Road) Bak Kut Teh Pte Ltd., Singapore

2550 - 2556  General Manager  TEE International Ltd., Singapore

2547 - 2556  Director  TEE Management Pte Ltd., Singapore 

2547 - 2556  Director  Trans Equatorial Engineering Pte Ltd., Singapore

2544 - 2557  กรรมการ  บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน  
ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ
2557 - ปัจจุบัน  Director  Potts Point Hospitality Pty Ltd., Australia

2557 - ปัจจุบัน  Director  JPJ Properties Pty Ltd, Australia

2557 - ปัจจุบัน  Director  TEE Vista Pte Ltd., Singapore

2557 - ปัจจุบัน  Director  Menara Jutamas Sdn Bhd, Malaysia

2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด  

2556 - ปัจจุบัน  Chairman & Director  Viet-TEE Co., Ltd., Vietnam

2556 - ปัจจุบัน  Director  Klang City Development Pte Ltd., Singapore

2556 - ปัจจุบัน  Director  KAP Holding (China) Pte Ltd, Singapore 

2556 - ปัจจุบัน  Director  Workotel Ltd, New Zealand

2556 - ปัจจุบัน  Director  TEE Ventures Pte Ltd., Singapore

2556 - ปัจจุบัน  Director  TEE Oceania Pte Ltd., New Zealand

2556 - ปัจจุบัน  Director  Wealth Development Pte. Ltd., Singapore

2556 - ปัจจุบัน  Director  Development 16 Pte Ltd., Singapore

2556 - ปัจจุบัน  Director  TEE Industrial Pte. Ltd., Singapore

2555 - ปัจจุบัน  Director & Chief Executive Director  TEE Land Ltd., Singapore

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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2555 - ปัจจุบัน  Director  Unique Commercial Pte Ltd., Singapore

2555 - ปัจจุบัน  Director  Unique Wellness Pte Ltd., Singapore

2555 - ปัจจุบัน  Director  Development 32 Pte Ltd., Singapore

2555 - ปัจจุบัน  Director  Development 72 Pte Ltd., Singapore

2555 - ปัจจุบัน  Director  TEE Hospitality Pte Ltd., Singapore

2555 - ปัจจุบัน Director  Unique Capital Pte. Ltd., Singapore

2555 - ปัจจุบัน  Director  Unique Consortium Pte Ltd., Singapore

2555 - ปัจจุบัน Director  Unique Realty Pte Ltd., Singapore

2555 - ปัจจุบัน  Director  Residenza Pte Ltd.,Singapore

2555 - ปัจจุบัน  Director  Development 26 Pte Ltd., Singapore

2555 - ปัจจุบัน  Director  Unique Development Pte Ltd., Singapore

2554 - ปัจจุบัน  Director  TEE Resources Sdn Bhd, Malaysia

2554 - ปัจจุบัน  Director  TEE Homes Pte Ltd., Singapore

2554 - ปัจจุบัน  Director  Development 83 Pte Ltd., Singapore

2554 - ปัจจุบัน  Director  TEE Property Pte Ltd., Singapore

2554 - ปัจจุบัน  Director  TEE Realty Pte Ltd., Singapore

2554 - ปัจจุบัน  Director  TEE Development Pte Ltd., Singapore

2554 - ปัจจุบัน Director

รายงานประจำาปี 2559
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นางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี

กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

อายุ 62 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA  
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

การศึกษา/การอบรม • ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 13/2011

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013

• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)

ประสบการณ์ท�างาน
2551 - 2555  กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด

2551 - 2556  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  

 สายงานแผนงานและการเงิน 

2558 - 2558 กรรมการ/กรรมการอิสระ/ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด

   ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ต�าแหน่งปัจจุบัน  
ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการอิสระ/  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

  กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ
ไม่มี

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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นายชัยยุทธ  เตชะทัศนสุนทร        

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

อายุ 46 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA  
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

การศึกษา/การอบรม • ปริญญาโท สาขาการจัดการ Johnson & Wales, Rhode Island, USA

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015

ประสบการณ์ท�างาน
2558 - 2558  กรรมการ/กรรมการอิสระ/  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด

  กรรมการตรวจสอบ

ต�าแหน่งปัจจุบัน  
ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการอิสระ/  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

  กรรมการตรวจสอบ/

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 

  กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการอิสระ  บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ทุนไพบูลย์ จ�ากัด

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เกียรติแลนด์ จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธานี คันทรีคลับ จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เดอะ ลิทิเกเทอร์ส จ�ากัด 

รายงานประจำาปี 2559
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Mr. Chung  Tang  Fong 

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA  
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

การศึกษา/การอบรม • Research Scholar, Peking University, School of Economics, Beijing, China

• Post-Doctoral Professional Studies (International Business Mgt),  
Harper Adams University Collage, Newport, Shropshire, UK

• ปริญญาเอก Victoria University, School of Management, Neuchatel Switzerland 

• ปริญญาโท Business in International Marketing, Curtin University, Graduate Business 
School, Perth, Australia

• ปริญญาตรี Arts in Business Administration, Ottawa University, Ottawa, Kansas, U.S.A.

• Graduate Diploma in Sales and Marketing Management, Temasek Polytechnic, Singapore

• Post Graduate Diploma in Business Administration,  
The Society of Business Practitioners, Manchester, U.K.

• Diploma in Business Efficiency & Productivity, NPB Institute for Productivity Training  
(Now - PSB Academy)

• Diploma in Business Management, Singapore Institute of Management (Now - SIM University)

• Certificate in Modern Management (Executive Education), NUS Business School,  
National University of Singapore

• Diploma in Business Studies, Singapore Institute of Management (Now - SIM University)

• Certificate in Industrial Management & Business Studies,  
Singapore Institute of Management (Now - SIM University)

• Director Accreditation Program (DAP) Class 125/2559

ประสบการณ์ท�างาน
2558 - 2558  กรรมการ/กรรมการอิสระ/  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด

  กรรมการตรวจสอบ

ต�าแหน่งปัจจุบัน  
ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการอิสระ/  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

  กรรมการตรวจสอบ/ 

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ
2557 - ปัจจุบัน  Independent Director  Southern Packaging Group Ltd., Singapore

2557 - ปัจจุบัน  Independent Director  Ace Achieve Infocom Ltd., Singapore

2547 - ปัจจุบัน  Managing Director  Xi-Hong Enterprise Pte Ltd., Singapore

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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Mr. Phua  Chian  Kin        

ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 57 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA  
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551

การศึกษา/การอบรม • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Singapore Polytechnic

ประสบการณ์ท�างาน
2558 - 2558  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด 

2551 - 2556 กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด 

2555 - 2556  Managing Director  Development 72 Pte Ltd., Singapore

2555 - 2555  Director  Development 32 Pte Ltd., Singapore

2554 - 2555  Director  TEE Homes Pte Ltd., Singapore 

2554 - 2555 Director  Residenza Pte Ltd., Singapore

2554 - 2555  Director  KSH (China) Venture Pte Ltd., Singapore

2552 - 2555  Managing Director  Development 83 Pte Ltd., Singapore

2552 - 2555  Director  Development 26 Pte Ltd., Singapore

2550 - 2556  Director  TEE Development Pte Ltd., Singapore

ต�าแหน่งปัจจุบัน  
ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ
2558 - ปัจจุบัน  Vice Chairman  Power Source Philippines Distributed Power Holdings Inc.,  

  Philippines

2557 - ปัจจุบัน  Director  TEE Hydro Pte Ltd.,Singapore

2556 - ปัจจุบัน  Director and Managing Director  TEE Infrastructure Pte Ltd., Singapore

2555 - ปัจจุบัน  Director and Managing Director  TEE Resources Pte Ltd., Singapore

2555 - ปัจจุบัน  Director  TEE Hong Kong Ltd., Hong Kong

2555 - ปัจจุบัน  Director and Managing Director  PBT Holding Pte Ltd., Singapore

2554 - ปัจจุบัน  Director and Company Secretary  ARY Venture INC Pte Ltd., Singapore

2554 - ปัจจุบัน  Chairman  TEE Vietnam Co, Ltd., Vietnam

2554 - ปัจจุบัน  Director  CMC Communications (Philippines) Inc.(Philippines)

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ซีเอ็มซี คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด

2554 - ปัจจุบัน  Director  CMC Communications (Singapore) Pte Ltd., Singapore

รายงานประจำาปี 2559
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2554 - ปัจจุบัน  Director  CMC Communications Sdn Bhd, Malaysia 

2552 - ปัจจุบัน  Director  PBT Engineering Sdn Bhd, Brunei

2552 - ปัจจุบัน  Director  New Zealand Bloodstock Asia Pte Ltd., Singapore

2550 - ปัจจุบัน  Director  PBT Engineering Sdn Bhd , Malaysia

2548 - ปัจจุบัน  Director  TEE Chem Pte Ltd., Combodia

2546 - ปัจจุบัน  Director  NexFrontier Solutions Pte Ltd., Singapore

2546 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จ�ากัด

2545 - ปัจจุบัน  Director TEE M&E Engineering Sdn Bhd, Malaysia

2544 - ปัจจุบัน  Director  Security Pro-Telco Pte Ltd, Singapore

2544 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

2543 - ปัจจุบัน  Director & Managing Director  TEE International Ltd., Singapore

2543 - ปัจจุบัน  Managing Director PBT Engineering Pte Ltd., Singapore

2543 - ปัจจุบัน  Managing Director  TEE Management Pte Ltd., Singapore

2543 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จ�ากัด

2542 - ปัจจุบัน  Director  4 P Investments Pte Ltd., Singapore

2542 - ปัจจุบัน  Director  PBT International Holdings Pte Ltd., Singapore

2539 - ปัจจุบัน  Director PBT Automobile & Credit Pte Ltd., Singapore

2533 - ปัจจุบัน  Managing Director  Trans Equatorial Engineering Pte Ltd.,Singapore

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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นายยุทธนา  บุญสิทธิวราภรณ์          

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างและสนับสนุน

อายุ 44 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA  
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558

การศึกษา/การอบรม • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ประสบการณ์ท�างาน
2556 - 2557  ผู้จัดการโครงการ  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิทเทม จ�ากัด

  สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และก่อสร้าง 

  สาขาฝ่ายดีพาร์ทเมนท์สโตร์และไฮเปอร์มาร์เก๊ต

2555 - 2556  ผู้จัดการฝ่าย/ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาความสามารถ  บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

2554 - 2555 ผู้จัดการโครงการ อาวุโส  บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จ�ากัด(มหาชน)

ต�าแหน่งปัจจุบัน  
ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

  สายงานก่อสร้างและสนับสนุน

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ
ไม่มี

รายงานประจำาปี 2559
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นายสถาพร  เสมสว่าง          

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริการหลังการขาย

อายุ 43 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA  
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558

การศึกษา/การอบรม • ปริญญาตรี สาขาการจัดการงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ท�างาน
2558 - 2558  รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด 

  สายงานบริการหลังการขาย

2553 - 2558  ผู้จัดการโครงการ   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

2550 - 2553   ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายบริการหลังการขาย   บริษัท ปริญสิริ จ�ากัด (มหาชน)

2539 - 2550   ผู้ตรวจสอบงานก่อสร้าง   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน  
ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

  สายงานบริการหลังการขาย

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ
ไม่มี

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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นายสมโชค  เหลืองศุภรพงศ์            

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างและสนับสนุน

อายุ 53 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA  
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

50,000 หุ้น

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557

การศึกษา/การอบรม • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ท�างาน
2558 - 2558  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด

  สายงานคอนโด ฝ่ายก่อสร้างคอนโด

2557 - 2557  ผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรม  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด

2556 - 2556  ผู้อ�านวยการโครงการกรรมการ  บริษัท ท�าเลไทย ธรรมชาติ จ�ากัด

2547 - 2555  ผู้จัดการโครงการ  บริษัท อี เอ็ม ซี จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งปัจจุบัน  
ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

  สายงานก่อสร้างและสนับสนุน

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ
ไม่มี

รายงานประจำาปี 2559
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นางสาวสุนันทรา  มหาประสิทธิ์ชัย            

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

อายุ 33 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA  
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

การศึกษา/การอบรม • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• 2557    Yong CFO Certification Program

• 2558    TFRS ทุกฉบับ ปี 2558 รุ่นที่ 1/58

• 2559    Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 1/59

• 2559    Strategic CFO in Capital markets รุ่นที่ 3

ประสบการณ์ท�างาน
2558 - 2558  รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด 

2557 - 2558  ผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด

2555 - 2557  ผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี  บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จ�ากัด

2552 - 2555  ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี  บริษัท เอ็ม.ที.โกลด์ ฟิวเจอร์ จ�ากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน  
ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) 

 

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ
ไม่มี

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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นายปชาธิป  เมตตาประสพกิจ          

เลขานุการบริษัท/รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

อายุ 32 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA  
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

350,600 หุ้น

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

การศึกษา/การอบรม • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 61/2015

ประสบการณ์ท�างาน
2557 - 2558  รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด

2557 - สิงหาคม 2559 กรรมการ  บริษัท ซีเอ็มซี คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2549 - 2557  ผู้จัดการ  บริษัท ทรานส อิควอโทรเรียล อินโดไชน่า จ�ากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน  
ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัท/  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

  รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ
ไม่มี

รายงานประจำาปี 2559
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าท่ี 
ความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในการสร้างเสรมิให้เกดิการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพ่ือเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการก�าหนดนโยบายสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการส�าคัญตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บรษัิทให้ความเคารพต่อสทิธิข้ันพ้ืนฐานของผูถ้อืหุ้นท้ังในฐานะของนกัลงทุนและในฐานะเจ้าของบรษัิทด้วยการปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้น 
อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบผลการด�าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างถกูต้องครบถ้วนตามความเป็นจรงิผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของบรษัิท คอื www.chewathai.com ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
หรอืเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คอื www.set.or.th ผูถ้อืหุ้นสามารถม่ันใจได้ว่าสทิธดิงักล่าวได้รบัการคุม้ครอง
และปฏิบัติด้วยดีเสมอ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.   บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ท�าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อ 
อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการด�าเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

2.   ในการก�าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่ก�าหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดท�าการของธนาคารพาณิชย์  
โดยจะก�าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 08.30 น.-17.00 น. และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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3.  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน  
4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

4. บริษัทมอบหมายให้บรษัิทศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบรษัิท เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสอืนดั
ประชุมผูถ้อืหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั บรษัิทให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุ้นท่ีเข้ามาร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น 
ในภายหลังท่ีได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ  
พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองได้ บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ 
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ตายตัว) ทั้งนี้ บริษัทได้จัด
ท�าหนังสือมอบ ฉันทะตามแบบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบ ข. และแบบ ค.ที่บริษัทฯ จะได้จัดส่ง
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

5. มนีโยบายในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุ้น ในการจดัประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ จะใช้และจดัเตรยีมสถานท่ีท่ีเดนิทาง 
สะดวกโดยจะแนบแผนท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาท่ีเหมาะสมและจัดสรรเวลาใน 
การประชุมอย่างเพียงพอ

6. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็น
รวมท้ังการตั้งค�าถามใดๆ ต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ท้ังนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งค�าถามในท่ีประชุมอย่างเต็มท่ี โดยประธานกรรมการจะจัดสรร
เวลาให้อย่างเหมาะสม และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามในที่ประชุมด้วย 

7. ให้เพิม่ช่องทางในการรบัทราบข่าวสารของผูถ้อืหุ้นผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ โดยเปิดเผยข่าวสารต่างๆ และรายละเอียด
ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วนและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัทฯ 

8. การจดบันทึกรายงานการประชุมให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่
ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษัทฯ น�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษัิทฯ เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นได้พจิารณา รวมถงึส่งรายงานการประชมุดงักล่าวไปยังตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น 

9. เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คช�ารุด สูญหายหรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

10. บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการด�าเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่างสม�่าเสมอ
และทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้น�าข้อมูล
ที่ส�าคัญรวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.chewathai.com

11. บริษัทมีนโยบายเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมท่ีสมควรได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 15 มกราคม 2560 โดยประกาศผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.chewathai.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ ์
ท้ังนี้ ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม 
ท่ีสมควรได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 เป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 -  
15 มกราคม 2560 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2559 โดยผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.chewathai.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ก�าหนดไว้ คือ  
วันที่ 15 มกราคม 2560

รายงานประจำาปี 2559
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หมวดที่ 2 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน  

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดให้มกีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยให้ความส�าคญัและเคารพต่อสทิธแิห่งความเป็นเจ้าของ
ของผู้ถือหุ้นโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่า สิทธิของตนจะได้รับการ
คุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิดังกล่าวดังนี้

1.  บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอ ทันเวลา และทั่วถึง เกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน 
ข้อมูลการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลท่ี จ�าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th และเวบ็ไซต์บรษิทัคือ www.chewathai.com  
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระท่ีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ อย่างไร  
รวมถึงมีการก�าหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก�าหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญ หรือเพิ่มวาระการ
ประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะในวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

4. ให้เพ่ิมการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายช่ือกรรมการ
อิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ก�าหนด  
ให้ปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่หรอืผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุ้นชาวไทย 
หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ 

5. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลังและ
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 

6. มีการก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให ้
ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติและได้ก�าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย ์
ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

7. บริษัทก�าหนดให้สทิธอิอกเสยีงในท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นไปตามจ�านวนหุ้นท่ีผูถ้อืหุ้นถอือยู่ โดยหนึง่หุ้นมสีทิธเิท่ากบัหนึง่เสยีง

8. บรษัิทมกีารดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายในโดยมนีโยบายห้ามกรรมการและผูบ้รหิารใช้ข้อมูลภายในท่ีมีสาระส�าคญัของบรษัิท
และ บริษัทย่อย ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน รวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

9. ในกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารคนใดท�าการซ้ือขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้งภายใน 3 วัน ท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
แจ้งให้เลขานุการบริษัทได้รับทราบ

10. บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
มีหน้าท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ซ่ึงหากท่ีประชุมมีมติท�ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทจะท�าการ
เปิดเผยมูลค่ารายการช่ือคู่สัญญาและบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน เหตุผลความจ�าเป็น และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการ
เข้าท�ารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัทคือ www.chewathai.com

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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หมวดที่ 3 ก�รคำ�นึงถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษัิทฯ ตระหนกัและรบัรูถ้งึสทิธขิองผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน ได้แก่ ผูถ้อืหุ้นพนกังานและผูม้ส่ีวน
ได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้บริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง
คุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

 1.  ก�รปฏิบัติและคว�มรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทฯ มีหน้าท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงก�าหนดให้
พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

 ปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ ตลอดจนตดัสนิใจด�าเนนิการใดๆ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

 ก�ากับดูแลการด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานท่ีดีและมีการน�าเสนอ
รายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม�่าเสมอและ
ครบถ้วนตามความเป็นจริง

 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือด�าเนิน
การใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

 บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

 2.  ก�รปฏิบัติและคว�มรับผิดชอบที่มีต่อภ�ครัฐ

ในการด�าเนนิธรุกจิ บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัในการปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัท้ังในส่วนงานของภาครฐัโดยเฉพาะ
ในการกระท�าธุรกรรม บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการกระท�าที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐด�าเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 
แต่จะสร้างความสมัพนัธ์อันดรีะหว่างกนัในขอบเขตท่ีเหมาะสมสามารถท�าได้ เช่น การพบปะพูดคยุในท่ีสาธารณะต่างๆ การ
ไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

 ด�าเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ

 ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติ
ที่แตกต่างกัน และบริษัทฯ พึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 3. ก�รปฏิบัติและคว�มรับผิดชอบที่มีต่อพนักง�น

บรษัิทฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรพัยากรท่ีทรงคณุค่าท่ีสดุของบรษัิทฯ เป็นปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของการ
บรรลเุป้าหมายของบรษัิทฯ บรษัิทฯ จงึก�าหนดนโยบายให้มีการปฏบัิตท่ีิเป็นธรรมท้ังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ 
โยกย้ายตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล

 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท�าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

รายงานประจำาปี 2559
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 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอ อาทิ การจัดอบรม
สัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน

 ก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน  
ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

 หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

 เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�างาน และก�าหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือเกิดประโยชน์แก่ 
ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

 4.  ก�รปฏิบัติและคว�มรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้�

บริษัทฯ มุ่งด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น�าเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
และการบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการด�าเนินงานดังนี้

 มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีถูกต้อง เพียงพอเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจโดยไม่มีการกล่าว
เกินความเป็นจริงท้ังในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอ่ืนๆ กับลูกค้าอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

 จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกันแก้ไข
ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าว 
ต่อไป

 รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

 5.  ก�รปฏิบัติและคว�มรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้�และคู่สัญญ�

บรษัิทฯ มนีโยบายปฏบัิตต่ิอคูค้่าและคูส่ญัญาซ่ึงถอืเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทางธรุกจิท่ีส�าคญัประการหนึง่ด้วย
ความเสมอภาค และค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

 บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา

- จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย

- จดัให้มีระบบการจดัการและตดิตามเพือ่ให้ม่ันใจว่ามีการปฏบัิตติามเงือ่นไขของสญัญาอย่างครบถ้วน และป้องกนั
การทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

- จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน

 บรษัิทฯ มุ่งหมายท่ีจะพัฒนาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคูค้่าและคูส่ญัญาท่ีมวีตัถปุระสงค์ชัดเจนในเรือ่งคณุภาพ
ของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

 ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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 6. ก�รปฏิบัติและคว�มรับผิดชอบที่มีต่อเจ้�หนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัยเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

 หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

 7. ก�รปฏิบัติและคว�มรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งท�งก�รค้�

บริษัทฯ มุ่งด�าเนินธุรกิจโดยประสงค์ท่ีจะประสบความส�าเร็จอย่างย่ังยืนและเป็นบริษัทช้ันน�าในธุรกิจภายใต้การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท�าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

 ไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

 8. ก�รปฏิบัติและคว�มรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยความตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมท่ีจะร่วม 
ก้าวเดนิไปสูก่ารพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมเพือ่ความย่ังยืนสบืไป บรษัิทฯ จงึได้ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ชุมชนและสงัคมอย่าง
ต่อเนื่องควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

 มีนโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

 ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

 ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อมอย่างสม�า่เสมอเพ่ือให้ชุมชนท่ีบรษัิทฯ ตัง้อยู่มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อัน
เนื่องมาจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำาปี 2559
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 ช่องท�งก�รติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการด�าเนินงานของบริษัท 
เพ่ือสร้างความม่ันคงย่ังยืนให้แก่บริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียได้
รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีช่องทางส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถ
สอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 
ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของ 
บริษัทฯ ได้ โดยบริษัทเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ติดต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงโดยการส่ง
จดหมายทางไปรษณีย์ถึง

  1.  ประธานกรรมการบริษัท หรือ

  2.  ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ

  3.  กรรมการผู้จัดการ 

ตามที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) 
1168/80 ชั้น 27 ยูนิตดี อาคารลุมพินีทาวเวอร์  
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 ท้ังนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับโดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการ
ตรวจสอบจะด�าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

 โดยในส่วนพนกังาน บรษัิทได้เปิดช่องทางให้พนกังานแสดงความคดิเห็น ร้องเรยีน หรอืรายงานการกระท�าท่ีไม่ถกูต้อง 
ผ่านช่องทาง Whistleblower ของบริษัท 

 ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ โดยให้ความส�าคัญกับ
การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน เจ้าหนี้ ซึ่งในปี 2559 
บริษัทไม่มีกรณีของการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้า รวมตลอดถึงบริษัทไม่มีกรณีของการ 
ถกูด�าเนนิการใดๆ จากหน่วยราชการหรอืหน่วยงานท่ีก�ากบัดแูลกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ อนัเนือ่งมาจากการท่ีบรษัิท
ไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์ส�าคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยราชการต้องการให้บริษัทต้องด�าเนินการ

หมวดที่ 4 ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

บรษัิทมีนโยบายในการให้ข้อมูลเปิดเผยแก่ผูเ้กีย่วข้องอย่างโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุ้น ลกูค้า หรอืพนกังาน เป็นต้น โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้น

บรษัิทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลทางการเงนิ ข้อมูลท่ัวไปท่ีส�าคญัเกีย่วกบัธรุกจิและผลประกอบการ 
ของบริษัทท่ีตรงกับความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�า่เสมอ ทันเวลาอย่างท่ัวถึง และเท่าเทียมกัน โดยได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ ในการให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 -  การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 -  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

-  เว็บไซต์ของบริษัทคือ www.chewathai.com

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 



100

นอกจากนัน้ ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ ได้ประสานงานกบัหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ภายนอก ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ 
อาทิ

 -  สื่อมวลชนต่างๆ ทั้งด้านหนังสือพิมพ์และวารสารธุรกิจ โทรทัศน์

ท้ังนีผู้ถ้อืหุ้นรายย่อย นกัลงทุนท่ัวไป และนกัวเิคราะห์ท่ีต้องการข้อมูลท่ีเกีย่วกบับรษัิทสามารถตดิต่อกบัฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ของ
บริษัทได้โดยตรง ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผย
ข้อมูลที่เท่าเทียมกันบริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้จัดท�ารายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผย
สารสนเทศส�าคญัท่ีมีผลกระทบ หรอือาจมีผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงในราคาหลกัทรพัย์ของบรษัิทต่อการตดัสนิใจลงทุน โดย
การปฏบัิตติามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานอืน่ๆ ของรฐัอย่างเคร่งครดัและตดิตามแก้ไขเปลีย่นแปลงอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้ม่ันใจว่ากฎหมาย 
กฎเกณฑ์มีความทันสมัย และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

อนึ่ง ในปี 2559 บริษัทได้ด�าเนินการเพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสื่อมวลชนอย่าง
สม�่าเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น และบุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ดังนี้

1)  ผูบ้รหิารของบรษัิทได้ให้ข้อมูลในภาพรวมของการด�าเนนิงาน และตอบข้อซักถามแก่นกัวเิคราะห์และนกัลงทุน อาทิ การพบปะ 
นกัวเิคราะห์และนกัลงทุน (Company Visit) การประชุมทางโทรศพัท์ (Conference Call) การประชุมนกัวเิคราะห์เพือ่แถลงข้อมูล
ผลการด�าเนินงานรายไตรมาสให้แก่นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การเข้าร่วมพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) การเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) 

2)  การให้ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทต่อสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของ 
บริษัท ผลการด�าเนินงานของบริษัท รวมตลอดถึงการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จัดการของบริษัท 

3)  การเข้าร่วมกิจกรรม MAI Forum 2016 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ เซนทารา แกรนด์ เซนทรัลเวิลด์ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลบริษัทให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท

4)  การให้ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้แก่ แบบ 56 - 1 งบการเงินของบริษัท รายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาส และอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลและซักถามข้อสงสัยต่างๆ โดยติดต่อ 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ 
E-mail Address : ir@chewathai.com   โทรศัพท์ : (02) 679 8870 - 4

รายงานประจำาปี 2559
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2.  ลูกค้�

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.chewathai.com 

3.  พนักง�น

พนักงานของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นพนักงานท่ีประจ�าท่ีส�านักงานใหญ่ตามโครงการต่างๆ จะได้รับการดูแลและได้รับข้อมูลโดย 
เท่าเทียมกัน รวมท้ังการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ การติดประกาศท่ีบอร์ดของบริษัทและท่ีโครงการต่างๆ การสื่อสารผ่าน
กลุ่มของฝ่ายต่างๆ ในรูปแบบ Whatsapp และ Line ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับสูงอยู่ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รับรู้
ข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ดังนี้

-  ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

-  ข่าวหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ

-  ข่าวเกี่ยวกับพนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น การเลื่อนต�าแหน่ง การปรับต�าแหน่ง พนักงานเข้าใหม่ หรือ พนักงานลาออก 
และอื่นๆ เป็นต้น

-  ข่าวที่เป็นความรู้แก่พนักงาน เช่น ข่าวเกี่ยวกับภาษี ข่าวเกี่ยวกับประกันสังคม เป็นต้น

หมวดที่ 5 คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร 

คณะกรรมการบรษัิท มีความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุ้นเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท การก�ากบัดแูลกจิการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.  โครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคลดังกล่าวนี้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนด
นโยบายของบรษัิทร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูวางแผนการด�าเนนิงานท้ังระยะสัน้และระยะยาว ตลอดจนก�าหนดนโยบายทางการเงนิ 
การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานของ
บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจ�านวน 5 คณะ ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัท

 2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

 3.  คณะกรรมการบริหาร

 4.  คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 5.  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทมีการก�าหนดและแยกอ�านาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องส�าคัญจะต้อง
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซ่ึงมหีน้าท่ีเฉพาะเรือ่งและเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาหรอืรบัทราบ 
เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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2.  ก�รแต่งตั้งและว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รบริษัท

 2.1  หลักเกณฑ์ก�รเลือกตั้ง ก�รแต่งตั้งกรรมก�รบริษัท

กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามท่ีบริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท 
มหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ อุทิศความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้

1)  กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนดไว้ใน 
ข้อบังคับของบริษัท

2)  ต้องส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้

3)  เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถท่ีมี
เพื่อประโยชน์ของบริษัท

4)  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง

5)  กรรมการต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทท่ีจดทะเบียนอ่ืนๆ เกนิกว่าห้า (5) บรษัิท ในกรณท่ีีกรรมการ
คนใดคนหนึง่มีต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทท่ีจดทะเบียนอ่ืนๆ เกนิกว่าห้า (5) บรษัิท คณะกรรมการจะพจิารณา
ถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงานเหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการ 
ดงักล่าวไว้ในรายงานการปฏิบัตติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีซ่ึงปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

6)  กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตาม 
ข้อบังคบัของบรษัิทและเมือ่ครบวาระแล้วอาจได้รบัการเลอืกตัง้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณี
ที่ต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
จะท�าหน้าท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
กรรมการในต�าแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท

7)  ในการประชมุสามัญประจ�าปีผูถ้อืหุ้นทุกครัง้ ให้กรรมการจ�านวนหนึง่ในสามของกรรมการท้ังหมดออกจากต�าแหน่ง 
หากไม่สามารถแบ่งจ�านวนกรรมการทั้งหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการทีอ่อกมีจ�านวนใกล้ทีสุ่ดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม  กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้

   นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

1) เสียชีวิต

2) ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับจดหมายลาออก)

3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความของกฎหมาย หรือตาม 
ข้อบังคับบริษัท

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

5) ศาลมีค�าสั่งให้ออก

8)  การเสนอชื่อบุคคลให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก�าหนดออกตามวาระ  
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้สรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อน
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือก

รายงานประจำาปี 2559



103

9) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้ง
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

10)  บุคคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ 
ในครั้งนั้นโดยกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

11)  ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

   ทั้งนี้ ในปี 2559 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 มีกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระจ�านวน 2 คน คือ

  1.  นางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี  กรรมการอิสระ

  2.  Mr. Phua Cher Chew  กรรมการ

ท้ังนี้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงให้ทั้ง 2 คนกลับมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

 2.2  ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รบริษัท

บริษัทก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการคราวละ 3 ปี แต่อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง
มิได้เป็นอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าท่ีแต่ละคนมีและพร้อมท่ีจะ 
น�ามาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

3.  จำ�นวนบริษัทที่กรรมก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

บรษัิทได้ก�าหนดนโยบายในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทในบรษัิทจดทะเบียนได้คนละไม่เกนิ 5 แห่ง แต่มไิด้ก�าหนดนโยบาย
การจ�ากัดจ�านวนการเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยสรุปดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ - น�มสกุล บริษัทจดทะเบียนอื่น

1. นายชาติชาย   พานิชชีวะ 1. กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จ�ากัด (มหาชน)

2. กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

3. กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

4. กรรมการ บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จ�ากัด (มหาชน)

2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ 1. กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จ�ากัด (มหาชน)

2. กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)

3. ประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

3. Mr. Phua Cher Chew ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

4. นายบุญ ชุน เกียรติ ไม่มี

5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี ไม่มี

6. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร        กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

7. Mr. Chung Tang Fong ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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ท้ังนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการแต่ละคนไว้อย่างละเอียดในแบบ 
56-1 และในรายงานประจ�าปี (56-2) ซ่ึงบริษัทม่ันใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานหน้าที่กรรมการบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัท
สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้รับค�าปรึกษา ค�าแนะน�า และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

คณะกรรมก�รชุดย่อย
โครงสร้างในส่วนคณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย
จ�านวน 4 คณะ ได้แก่ 

 1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

 2.  คณะกรรมการบริหาร

 3.  คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

 4.  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบรษัิทท่ีมคีณุสมบัตขิองกรรมการอสิระครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงทุกคนมีความเป็นอสิระและมีคณุสมบัตคิรบถ้วนตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก�าหนด โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบและมีบทบาทการปฏิบัติงานในฐานะ
ท่ีเป็นองค์กรอิสระท่ีให้การสนบัสนนุคณะกรรมการบรษัิทในการดแูลก�ากบักจิการให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีขจดั
ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอต่อสาธารณชนและผู้ถือหุ้น สอบทานระบบการควบคุม
ภายใน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวน 3 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1.  นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน)

 2.  นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการผู้มีความรู้ทางกฎหมาย)

 3.  Mr. Chung Tang Fong (กรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ)

 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดย ในปี 2559  
มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชุมครั้งที่ วันเดือนปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม

1/2559 16 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจ�าปี 2558

2/2559 13 พฤษภาคม 2559 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2559

3/2559 10 สิงหาคม 2559 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 2/2559

4/2559 10 พฤศจิกายน 2559 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 3/2559

รายงานประจำาปี 2559
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ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บรษัิทฯ ปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิทฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ  บริษัทฯ

 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

 รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 ท้ังนี ้คณะกรรมการตรวจสอบต้องรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการของบรษัิทฯ ตามหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมายให้ 
ในขณะที่ความรับผิดชอบส�าหรับกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกนั้นยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้ง
คณะ

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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คณะกรรมก�รบริห�ร

คณะกรรมการบรหิารได้รบัการแต่งตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการบรษัิท ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจ�านวน 2 คน และผูบ้รหิาร 
ท่ีไม่ได้เป็นกรรมการจ�านวน 1 คน โดยคดัเลอืกจากบุคคลท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ มคีวามเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีท่ีต้องรบัผดิชอบ 
และมีความเข้าใจลักษณะงานการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีหน้าท่ีในการดูแลบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้
สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

 1.  Mr. Phua Chian Kin ประธานกรรมการบริหาร

 2.  นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการบริหาร

 3.  นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการบริหาร

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทุกๆ 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งสาระส�าคัญของการประชุม คือ

-  พิจารณาอนุมัติทางด้านนิติกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

-  ก�ากับ ดูแล และก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามแผนธุรกิจประจ�าปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

-  ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการพร้อมให้ค�าแนะน�าและแนวทางในการบริหารจัดการ

หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร

1. ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ และแผนการด�าเนินงานประจ�าปี และงบประมาณของบริษัทฯ

2. ด�าเนินการจัดการให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

3. ตรวจสอบผลการด�าเนนิงาน และการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทในกลุม่ และรายงานให้คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ
ทุกเดือน

4. เสาะหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5. ตรวจสอบ และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัท

6. ตรวจสอบ และอนมัุตธิรุกรรมต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการลงทุน หรอืการขายสนิทรพัย์ของบรษัิทฯ การจดัการทรพัยากรบุคคล 
การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขต
อ�านาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก�าหนดไว้

7. พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ

8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ตามความเหมาะสม 
โดยท่ีคณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรหิารจะต้องไม่กระท�าการหรอือนมัุตริายการใดๆ ท่ีตน
หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งกบัตน อาจมสีว่นไดเ้สีย หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทาง 
ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับนโยบาย และหลักการต่างๆ ที่ก�าหนด
โดยคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

9. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือค�าแนะน�า ตามความจ�าเป็น

10. ร้องขอให้ผู้บริหารหรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีมีการอภิปรายกันใน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายงานประจำาปี 2559
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11. รายงานให้คณะกรรมการบรษัิททราบถงึกจิการท่ีคณะกรรมการบรหิารด�าเนนิการภายใต้อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิาร 
อย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ�าเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

12. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจ�าทุกปี

13. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้

14. ด�าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ได้รบัการแต่งตัง้ข้ึนโดยคณะกรรมการบรษัิทมีจ�านวนท้ังหมด 3 คน โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 3 คน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล โดยมีหน้าที่ส�าคัญเพื่อ 
แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีรายนามดังต่อไปนี้

 1.  Mr. Chung Tang Fong     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

 2.  นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี     กรรมการอิสระ

 3.  นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ

 หมายเหต ุนายชาติชาย  พานิชชีวะ และนายบุญ ชุน เกียรติ ได้ลาออกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 

10 พฤศจิกายน 2559 

 โดยในปี 2559 มีการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชุมครั้งที่ วันเดือนปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม

1/2559 16 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

2/2559 10 พฤศจิกายน 2559 -  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

-  พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานปี 2560 

หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

1.  พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการ 
ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ รวมท้ังคดัเลอืกบุคคลและเสนอชือ่บุคคลท่ีมคีณุสมบัตเิหมาะสมเพือ่น�าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท กรรมการ 
ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

3.  ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัต ิ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู ส�าหรบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งหมด 3 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการประกอบด้วย 
กรรมการอิสระจ�านวน 2 คน และกรรมการบริหารจ�านวน 1 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

 1.  นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ และ กรรมการอิสระ

 2.  นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี   กรรมการอิสระ  

 3.  นายบุญ ชุน เกียรติ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยในปี 2559 มีการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งหมด 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชุมครั้งที่ วันเดือนปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม

1/2559 19 ธันวาคม 2559 วางแผนและก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินงานก�ากับดูแลกิจการ

หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ

1.  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี 
ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2.  พิจารณาก�าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะ กรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อก�าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็น
แนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง 

3.  ก�ากบัดแูลให้ค�าปรกึษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏบัิต ิตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละจรรยาบรรณ
ธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับ ระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล 

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ร�ยง�นก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รสำ�หรับคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ 
ในปี 2559 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมก�รตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวมท้ังสิน้ 4 ครัง้ ซ่ึงเป็นการประชุมท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการตรวจสอบ 
เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้งในก�รประชุม

1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการตรวจสอบ 4/4

3. Mr. Chung Tang Fong กรรมการตรวจสอบ 4/4

รายงานประจำาปี 2559
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2.  คณะกรรมก�รบริห�ร

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวมท้ังสิน้ 4 ครัง้ ซ่ึงเป็นการประชุมท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้า 
โดยมกีรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้งในก�รประชุม

1. Mr. Phua Chian Kin ประธานกรรมการบริหาร 4/4

2. นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการบริหาร 4/4

3. นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการบริหาร 4/4

3.  คณะกรรมก�รสรรห� และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า
โดยมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้งในก�รประชุม

1. Mr. Chung Tang Fong ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

2/2

2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ 2/2

3. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ 1/2

4. นายชาติชาย พานิชชีวะ* กรรมการ 1/2

5. นายบุญ ชุน เกียรติ* กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1/2

 หมายเหตุ * นายชาติชาย พานิชชีวะ และนายบุญ ชุน เกียรติ ได้ลาออกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อ 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2559

4.  คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

ในปี 2559 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง หลังจากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยที่
ประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจกิายน 2559 โดยมคีณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ เข้าร่วมประชุมดงัต่อไปนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้งในก�รประชุม

1. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
และ กรรมการอิสระ 

1/1

2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ 1/1

3. นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1/1

 

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง

กรรมก�รอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน จากจ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมดจ�านวน 7 คน โดยคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 42 ได้แก่

 1.  นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

 2.  นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

 3.  Mr.Chung Tang Fong

บรษัิทได้ก�าหนดนยิามของบุคคลท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคณุสมบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึง
ประกาศข้อบังคับและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง ทัง้นี้จ�านวนกรรมการอสิระต้องมอีย่างนอ้ยหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมด
และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีได้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คูส่มรส พีน้่อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรอืเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบรษัิทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตนรวมท้ังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผูม้อี�านาจควบคมุของผูท่ี้มคีวามสมัพันธ์ทางธรุกจิกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอื
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ 
คูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ท่ีมีตวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาท 
ขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของส�านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

รายงานประจำาปี 2559
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7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

9. ไม่ประกอบกจิการท่ีมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักบักจิการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วน 
ท่ีมนียัในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุ้น 
เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น 
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

กรรมก�รตรวจสอบ

การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

2. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติของสม�ชิกคณะกรรมก�รตรวจสอบ มีร�ยละเอียดดังนี้ 

1. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามค�านิยามของกรรมการอิสระที่ก�าหนดโดยประกาศ คณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทุน

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ท้ังนี้ วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะมีก�าหนด 3 ปี นับจากวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง เม่ือสิ้นสุดวาระการด�ารง
ต�าแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รบัการแต่งตัง้ให้เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกได้ตามท่ีคณะกรรมการของบรษัิทฯ 
อาจเห็นสมควร

ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงสุด

1.  ก�รสรรห�กรรมก�รบริษัท

การสรรหาคณะกรรมการบรษัิทจะพจิารณาคณุสมบัตโิดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และน�าเสนอต่อท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 
มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมก�รบริษัท มีร�ยละเอียดดังนี้

1.  กรรมการทุกคนต้องมีคณุสมบัตติามท่ีก�าหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมคีณุสมบัตติามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคบั
ของบริษัท

2.  ต้องส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้

3.  เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ 

4.  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง

5.  กรรมการต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทท่ีจดทะเบียนอ่ืนๆ เกนิกว่า 5 บรษัิท ในกรณท่ีีกรรมการคนใดคนหนึง่ 
มีต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทท่ีจดทะเบียนอ่ืนๆ เกินกว่า 5 บริษัท  คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงานเหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวไว้ในรายงานการ
ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�าปี (แบบ 56-2)

ในการประชมุสามัญประจ�าปีผูถ้อืหุ้นทุกครัง้ ให้กรรมการจ�านวนหนึง่ในสามของกรรมการท้ังหมดออกจากต�าแหน่ง หากไม่สามารถ
แบ่งจ�านวนกรรมการท้ังหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากนัได้ ให้กรรมการท่ีออกมีจ�านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสาม  กรรมการท่ีออก
ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้ 

นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

 เสียชีวิต

 ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก)

 ขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของกฎหมายหรือตามข้อบังคับ
บริษัท

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

 ศาลมีค�าสั่งให้ออก

2.  ก�รสรรห�กรรมก�รบริห�ร 

การสรรหากรรมการบรหิารจะพิจารณาคณุสมบัตโิดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  และน�าเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารท�าหน้าที่ในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณา กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการ ตลอดจนติดตามการด�าเนินนโยบาย
และแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.  ก�รสรรห�ผู้บริห�รระดับสูง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงได้แก่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็น
ผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายงานประจำาปี 2559
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4.  ก�รสรรห�คณะกรรมก�รชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและน�าเสนอผล
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนด

5.  ภ�วะผู้นำ�และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย รวมถึงเป็นผู้ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ อันก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุเพ่ือเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิให้แก่บรษัิทและผูถ้อืหุ้น โดยค�านงึถงึ 
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจไม่แสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ด�าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขัดแย้ง หรือเป็นการแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร ไว้อย่างชัดเจนและ
เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกลไกในการก�ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานและการควบคุมฝ่ายบริหารในช่วง
เวลาที่จ�าเป็นและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อรายงานทางการเงินที่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการด�าเนินงาน
อย่างแท้จริง มีการประเมิน ก�าหนดและวางมาตรฐานในการบริหาร ป้องกัน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักการถ่วงดุลอ�านาจ และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจของบริษัท มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
ได้อย่างเหมาะสม

6.  ก�รแบ่งแยกบทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร

บริษัทมีการก�าหนดและแยกอ�านาจของคณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายจดัการในระดบัต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพจิารณาและ
ตดัสนิใจในเรือ่งท่ีส�าคญัๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ถ่วงดลุและสอบทาน
ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

7.  ก�รรวมหรือแยกตำ�แหน่ง

บริษทัมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าทีค่วามรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ัดการ โดยจะตอ้งเป็นบคุคล
ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจโดย
การแยกหน้าที่การก�ากับดูแลและบริหารงานออกจากกัน

ประธานกรรมการบริษัท: ไม่เป็นผู้บริหาร รวมท้ังไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ โดยประธานกรรมการบริษัทมีความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�าออกจากกันอย่าง
ชัดเจน ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
นโยบายท่ีส�าคัญให้ฝ่ายบริหารน�าไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดง
ความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องท่ีอาจขัดแย้งทางผลประโยชน ์
เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

กรรมการผูจ้ดัการ: ไม่ได้เป็นบุคคลเดยีวกบัประธานกรรมการบรหิาร แต่ถอืเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูในส่วนของฝ่ายจดัการ โดยท�าหน้าท่ี 
ในการด�าเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจ�าวันของบริษัทตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
ก�าหนด พิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัท

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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8.  แผนก�รสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคญักบัการสบืทอดต�าแหน่งในระดบัผูบ้รหิารระดบัสงูทุกต�าแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ต�าแหน่งท่ี
เป็นผูน้�าองค์กร คอื กรรมการผูจ้ดัการในบรษัิท โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่รกัษาความเช่ือม่ันให้กบัผูล้งทุน องค์กร ตลอดจนพนกังาน
ว่าการด�าเนนิงานของบรษัิทจะได้รบัการสานต่ออย่างทันท่วงที จงึได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารท�าหน้าท่ีพจิารณาก�าหนด
หลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดต�าแหน่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารได้ร่วมกันก�าหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดต�าแหน่ง โดยก�าหนดนโยบายเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากรและก�าหนดแนวทางการพัฒนา รวมท้ังจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเป็นการวาง Succession Plan ส�าหรับ
เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

9.  ก�รประเมินตนเองของกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รชุดย่อย

ประธานกรรมการบรษัิทให้ความส�าคญัต่อการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชุดย่อย โดย
มวัีตถปุระสงค์ในการน�าผลการประเมนิไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรงุการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ด�าเนินการ
ให้มีการประเมิน และมีการจัดระดับคะแนนดังนี้

 1.  ต�่ากว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ต�่ากว่ามาตรฐาน

 2. คะแนนร้อยละ 61-70 เท่ากับ พอใช้

 3.  คะแนนร้อยละ 71-80 เท่ากับ ดี

 4.  คะแนนเกินกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก

ทั้งนี้ ปี 2559 ผลประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

 9.1  การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

  ประเภทที่ 1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ

  -  ความเหมาะสมของโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

  -  ความสามารถในการจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  -  ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ในภาพรวมเห็นว่าประสิทธิภาพในการท�างานอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86.79 

 ประเภทที่ 2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการท�างานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ

  -  ความเหมาะสมของโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

  -  ความสามารถในการจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  -  ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ในภาพรวมเห็นว่าประสิทธิภาพในการท�างานอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก สามารถสรุปได้ดังนี้

รายงานประจำาปี 2559
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  1. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมิน ร้อยละ 90.36

  2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมิน ร้อยละ 85.79

  3. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมิน ร้อยละ 87.50

  ประเภทที่ 3 การประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ

  -  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

  - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  - การประชุมคณะกรรมการ

 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ในภาพรวมเห็นว่าประสิทธิภาพในการ
ท�างานอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 87.50

 ท้ังนี ้ข้ันตอนการประเมินเริม่ต้นประมาณเดอืนธนัวาคม โดยมีเลขานกุารบรษัิท ท�าหน้าท่ีจดัส่งแบบประเมนิให้กรรมการ
แต่ละคนประเมินตนเองโดยอิสระ หลงัจากนัน้ เลขานกุารบรษัิทท�าการรวบรวมแบบประเมนิผล เพ่ือจดัท�ารายงานสรปุ 
ประมวลผลการประเมิน และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

 อนึ่ง ผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 ได้น�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 2/2560 ในปี 2560

 9.2  การประเมินกรรมการผู้จัดการ 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ให้คณะกรรมการบรษัิทท�าการประเมินกรรมการผูจ้ดัการโดยประเมิน
ในด้านต่างๆ คือ ความเป็นผู้น�า การก�าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผน และผลปฏิบัติทางการเงิน 
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากรการสืบทอด
ต�าแหน่งความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ คุณลักษณะส่วนตัว โดยเป็นการปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินผลงาน
ของ CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ทั้งนี้ ในการประเมินกรรมการผู้จัดการนั้น ผลการประเมินจะเป็นส่วนหนึ่งของการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
ผู้จัดการในแต่ละปีด้วย

10.  ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ หรือเข้าร่วม
การสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษา/การอบรมว่า จะเป็นการพัฒนา 
กรรมการให้ได้ความรู้ท่ีทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจท่ีมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเป็น 
ผูบ้รหิาร โดยการจดัฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอกบรษัิท เพือ่มุ่งสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูใ้นช่วงท่ีผ่านมา กรรมการบรษัิท
ได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก�าหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร 
ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่ก�าหนดแล้ว 
กรรมการบรษัิทยงัให้ความส�าคญัในการเข้าร่วมรบัการอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
เช่น หลักสูตร Company Secretary ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้น�า
ท่ีเป็นมอือาชพี มีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีอย่างแท้จรงิ และเป็นต้นแบบในการขับเคลือ่นองค์กรเพือ่น�าไปสูก่ารก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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ลำ�ดับ ร�ยชื่อ หลักสูตรที่ได้รับก�รอบรม

1. นายชาติชาย  พานิชชีวะ Director Accreditation Program (DAP) 9/2004

2. นางสมหะทัย  พานิชชีวะ Director Accreditation Program (DAP) 104/2008

3. นายบุญ ชุน เกียรติ Director Certification Program (DCP) 155/2012

4. นางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี Director Certification Program (DCP) 127/2013

Director Accreditation Program (DAP)  87/2011

Role of the Compensation Committee Program (RCC) 13/2011

5. นายชัยยุทธ  เตชะทัศนสุนทร Director Accreditation Program (DAP) 119/2015

6. นายปชาธิป  เมตตาประสพกิจ Company Secretary Program (CSP)  61/2015

ทั้งนี้ ในปี 2559 กรรมการได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ หลักสูตร

1. นายบุญ ชุน เกียรติ - Basic IR 

- SID Corporate Governance Roundup 2016 (Singapore)

2. นางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี Advance Audit Committee Program (AACP)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

3. นางสาวสุนันทรา  มหาประสิทธิ์ชัย - Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 1/59

- Strategic CFO in Capital markets รุ่นที่ 3

4. นายปชาธิป  เมตตาประสบกิจ - Basic IR 

- การอบรมการใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน  
 (SET Portal) ที่ปรับปรุงใหม่

ท้ังนี้ ในส่วนของการพัฒนาผู้บริหารซ่ึงมีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทนั้น รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ “นโยบายในการ
พัฒนาพนักงาน”

11.  ปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่

ในกรณมีกีรรมการเข้าใหม่ บรษัิทได้ก�าหนดแนวปฏบัิตเิกีย่วกบัการเตรยีมความพร้อมในการปฏบัิตหิน้าท่ีกรรมการบรษัิท เพ่ือให้
กรรมการเข้ารับต�าแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้

 1.  ประสานงานในการให้ข้อมูลเกีย่วกบับรษัิทในด้านกฎหมายและอ่ืนๆ เช่น ข้อบังคบับรษัิท วตัถปุระสงค์บรษัิท โครงสร้าง
องค์กรจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

 2.  จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท  
เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

 ทั้งนี้ ในปี 2559 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จึงไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่

รายงานประจำาปี 2559



117

12.  ประวัติก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยของบริษัท กรรมก�รบริษัทและผู้บริห�ร

ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาและในปี 2559 บริษัทไม่มีกรณีของการกระท�าที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือกฎหมายต่างๆ อาทิ การท่ี
บรษัิทไม่ส่งงบการเงนิตามก�าหนด ไม่มีรายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บรษัิทอืน่ท่ีไม่ใช่บรษัิทย่อย บรษัิทไม่มี 
ช่ือเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทไม่มี
กรณท่ีีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารลาออกอนัเนือ่งมาจากประเดน็เรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิท นอกจากนี ้บรษัิทไม่มีกรณี
ที่มีการกระท�าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือถูกด�าเนินการใดๆ  
อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์ส�าคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการก�าหนด

อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่มีการกระท�าที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือกฎหมายต่างๆ ท้ังทางแพ่ง และทาง
อาญา รวมทั้งไม่มีการกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ไม่มี
การกระท�าดังต่อไปนี้

 1.  ไม่มีการกระท�าที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

 2.  ไม่มีการกระท�าผิดด้านการทุจริตหรือการกระท�าผิดด้านจริยธรรม

13.  ก�รร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของกรรมก�รและผู้บริห�ร

บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน ท�าการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือ
รับโอนต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังห้ามการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง  
1 เดือนก่อนที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนนอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการ
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส และผู้บริหาร 4 รายแรก นับต่อจากกรรมการ
ผู้จัดการ โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

14.  ก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�รและผู้บริห�ร

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 และประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
ซ่ึงก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องซ่ึง
เป็นส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย 

 1.  ด้านการรายงาน

ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ซ่ึงหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร
รายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน รายงานให้บริษัทได้รับทราบถึงการมีส่วน
ได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 2.  วิธีการรายงาน

จัดท�ารายงานและส่งให้เลขานุการบริษัท รวมตลอดถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้จัดท�ารายงานส่งให้เลขานุการบริษัท
ทุกครั้งภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้รายงานไป

 3.  การรายงานคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ�าไตรมาส 

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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15.  ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บรษัิทได้ให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยบรษัิทเห็นว่าหลกัการดงักล่าวก่อให้เกดิประโยชน์กบับรษัิทในการพฒันา
องค์กร ทั้งนี้บริษัทได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปฏิบัติ 

 นโยบ�ยท�งด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�

บรษัิทมนีโยบายชัดเจนท่ีจะไม่กระท�าการใดๆ ท่ีจะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลขิสทิธิ ์สทิธบัิตร
หรือเครื่องหมายการค้า โดยบริษัทมีแนวทางในการด�าเนินการที่ชัดเจน เช่น ทางด้านลิขสิทธิ์ บริษัทมีการก�าหนดนโยบาย
ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษัิทโดยมกีารตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการท�างาน
ของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท�างาน เป็นต้น

 นโยบ�ยท�งด้�นสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของบุคคล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ
พนกังานของบรษัิทบรษัิทย่อย และบรษัิทคูค้่าทุกคนด้วยความเหมอืนหรอืความแตกต่าง เนือ่งจากเช้ือชาต ิศาสนา สญัชาติ 
เพศ อายุ พืน้ฐานการศกึษา หรอืภาวะทางร่างกายและจติใจ รวมตลอดถงึไม่ละเมิดสทิธแิละเสรภีาพส่วนบุคคลท้ังโดยทางตรง 
และทางอ้อม ท้ังนี ้พนกังานของบรษัิทต้องปฏบัิตต่ิอกนัและปฏบัิตต่ิอบุคคลอ่ืนด้วยความเคารพและให้เกยีรตซ่ึิงกนัและกนั 
รวมทั้งปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี โดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน 
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการและผู้บริหารน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ 
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับ 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทยีบเท่า เกี่ยวกับหนา้ที่ทีต่้องจัดท�าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 และบทก�าหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2.  บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับรอง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า จัดท�าและน�าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่
บรรลนุติภิาวะ มายังเลขานกุารของบรษัิทฯ ก่อนน�าส่งส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทุกครัง้  
โดยให้จัดท�าและน�าส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหาร หรือ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน ท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
นั้น รวมถึงการจัดท�าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�านวนหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อน�าเสนอให้
แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงประสงค์ที่จะ
ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรพัย์ของบรษิทั บริษทัไดก้�าหนดให้บคุคลดงักล่าวด�าเนินการแจ้งความประสงค์ว่าจะด�าเนิน
การดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วัน ก่อนด�าเนินการดังกล่าว

รายงานประจำาปี 2559
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3.  บริษัทก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับรองผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือ
เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษัิท จนกว่าบรษัิทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบรษัิทฯ 
จะแจ้งให้กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบัญชีหรอืการเงนิท่ีเป็นระดบัรองผูช่้วยกรรมการ
ผู้จัดการหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า
ก่อนการ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และห้ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการ 
เปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4.  บริษัทฯ ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็น
หนงัสอื ตดัค่าจ้าง พกังานช่ัวคราวโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง หรอืให้ออกจากงาน ซ่ึงการลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระท�า 
และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ท้ังนี ้ในปี 2559 บรษัิทไม่มีกรณีท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทด�าเนนิการซ้ือขายหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมลูภายใน
แต่อย่างใด

ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดบัญชีปี 2559 ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  
มีรายละเอียดดังนี้

ค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชี

ค่าตอบแทน (บาท) 1,360,000 

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2559

ทั้งนี้ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด และผู้สอบบัญชีไม่เป็นกรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง หรือด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของ
บริษัท ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์และ
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็น
อิสระและเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น 
บริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

อนึ่ง ในท�านองเดียวกัน กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ  
ในบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

- ไม่มี -

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

นโยบ�ยในภ�พรวม
บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสังคม เพือ่ให้บรษิทัฯ มกีารเตบิโตและการพฒันาทีย่ัง่ยนืควบคูไ่ปกับ 
การรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ค�านึงถึงปัจจัยหลัก 3 ประการของการพัฒนาท่ีย่ังยืนอันได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และสังคม ดังนั้น บริษัทจึงก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) เพื่อเป็น
แนวทางและให้บริษัทฯ สามารถมุ่งสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจในระยะยาวในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรอบและแนวทางใน
การด�าเนินการดังต่อไปนี้

รายงานประจำาปี 2559
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
บริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ และจะด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และความ
ระมัดระวัง รวมถึงจะจัดสรรประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการด้วยความโปร่งใส เชื่อถือได้ 
โดยยึดถือแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
พนักงาน คู่ค้า ชุมชน สังคม คู่สัญญาทางการค้า สื่อ ลูกค้า ประชาชนทั่วไป และผู้มี
ส่วนได้เสยี ด้วยการตดิต่อสือ่สารอย่างโปร่งใส และปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้น และนกัลงทุนทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย และสามารถเข้าถึงได้โดยเท่าเทียมกัน

ก�รประกอบธุรกิจด้วยคว�มเป็นธรรม
บรษัิทฯ สนบัสนนุให้มีการด�าเนนิธรุกจิอย่างเสร ีหลกีเลีย่งการด�าเนนิการซ่ึงอาจก่อให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ บริษัทฯ 
จะต่อต้านการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในการด�าเนิน
ธุรกรรมและการบริการของบริษัทฯ

สิทธิมนุษยชนและก�รปฏิบัติต่อพนักง�น
บรษัิทฯ เคารพในสทิธมินษุยชนของพนกังานทุกคน และมกีารพฒันาความรูแ้ละทักษะให้แก่ 
พนักงานอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถซึ่งมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเข้าร่วมงานกบับรษัิทฯ และให้ความส�าคญัในการพฒันาระบบการ
จดัการบุคลากรอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น การคดัเลอืกบุคลากรเข้าท�างาน การพฒันาและ
อบรมบุคลากร การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนกังานมีความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าท่ี การสร้างสภาพแวดล้อมความมส่ีวนร่วมในการ
ท�างาน โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นจะน�าไปสู่ผลการปฏิบัติงาน
ที่ดี ซึ่งจะน�าไปสู่ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจสูงสุดของบริษัทฯ

คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และไม่หยุดยั้ง
ท่ีจะสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการ ให้อยู่เหนือแก่ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

ส่ิงแวดล้อมและ คว�มปลอดภัย และก�รมีส่วนร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ จะให้ความส�าคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อมและความปลอดภยัในการด�าเนนิธรุกจิทุกข้ันตอน รวมถงึการใช้ทรพัยากรและ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และจะส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
ทางธุรกจิเพือ่เป็นการปรบัปรงุคณุภาพชีวติ และสร้างเศรษฐกจิท่ีแข็งแกร่ง ตลอดจนสร้าง
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในชุมชน

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 



122

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการก�าหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดยก�าหนดเป็นนโยบายในเรื่องต่างๆ เพื่อการประกอบ
ธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อน�าไปสู่ความยั่งยืนของกิจการดังนี้

ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น
บรษัิทฯ มุ่งม่ันในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส สจุรติ เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยตระหนกั
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยจรรโลงชื่อเสียงและเกื้อหนุนกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทได้
ก�าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องถือปฏิบัติ โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

1) ขอบเขตและแนวท�งปฏิบัติ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกิดการหาผลประโยชน์ในหน้าท่ีโดยมิชอบ
ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 สินบนและสิ่งจูงใจ

ห้ามให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง

 ของขวัญและผลประโยชน์

ห้ามให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือ
อาจท�าให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ใน 
จรรยาบรรณของพนักงาน

 ก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศล และก�รให้เงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม

 กิจกรรมและก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมือง

ห้ามน�าเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมือง หรือ
พรรคการเมอืงใด เพือ่การรณรงค์ทางการเมอืงหรอืการด�าเนนิกจิกรรมทางการเมือง ยกเว้นการให้ความสนบัสนนุนัน้ได้รบั
อนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนการด�าเนินการ

ชีวาทัยมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้ม่ันใจว่ามีประสิทธิผลในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปช่ัน 
จัดให้มีระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและขั้นตอนปฏิบัตินั้นมีประสิทธิผลและได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการให้
สินบนและการคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และในภายหลังตามความเหมาะสม

นอกจากนีชี้วาทัยยงัแผนท่ีจะเข้าร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต ภายในปี 2560 

2) ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าท่ีโดยมิชอบเพื่อให้ม่ันใจว่าสามารถป้องกันหรือ
ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยก�าหนดให้มีการระบุ การประเมิน การควบคุมและติดตาม และการรายงานความเสี่ยง
เกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ก�าหนด พร้อมทั้ง 
จัดช่องทางแจ้งเบาะแสการรายงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบน
หรือคอร์รปัช่ันเกดิข้ึน ก�าหนดขัน้ตอนการลงโทษต่อผูท่ี้เกีย่วข้องกบัการให้สนิบนและคอร์รปัช่ันรวมถงึกระบวนการขัน้ตอน
การปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยความสุจริต

รายงานประจำาปี 2559
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3) ก�รควบคุมภ�ยใน

บริษัทฯ จัดให้มีการก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ ก�าหนดให้มีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีประสิทธิผลและแบ่งแยกหน้าท่ีการท�างานท่ีเหมาะสม รวมท้ังจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีเพียงพอน่าเช่ือถือ 
และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ

4) ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล ก�รสื่อส�ร และก�รฝึกอบรม

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล และมีการสื่อสาร ให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับ
นโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหน้าท่ีโดยมชิอบ และแนวทางปฏบัิตท่ีิเกีย่วข้องอย่างสม�า่เสมอเพือ่ส่งเสรมิให้ผูท่ี้
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัการเคารพต่อสทิธมินษุยชนโดยมกีารส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธเิสรภีาพตลอดจนปฏบัิตต่ิอกนัด้วยความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกนัท้ังภายในและภายนอกองค์กร ไม่เลอืกปฏบัิต ิไม่แบ่งแยกเช้ือชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา สภาพร่างกาย 
ฐานะ และชาติตระกูล บริษัทฯ ไม่กระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพท้ังทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 
(Child Labor) เป็นต้น

ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม
บรษัิทฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรพัยากรท่ีทรงคณุค่าท่ีสดุของบรษัิทฯ เป็นปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของการบรรลุ
เป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล

 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท�าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

 ให้ความส�าคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน โดยมกีารพฒันาอย่างสม�า่เสมอ อาทิ การจดัอบรมสมัมนา 
การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน

 ก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

 หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

 เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรอืร้องทุกข์เกีย่วกบัการท�างาน และก�าหนดวิธกีารแก้ไข เพ่ือเกดิประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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กิจกรรมที่บริษัทจัดให้แก่พนักงานในปี 2559

กิจกรรมที่บริษัทจัดให้แก่ลูกบ้านในโครงการต่างๆ ปี 2559

คว�มรับผิดชอบต่อลูกค้�
บริษัทฯ มุ่งด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น�าเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และ
การบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการด�าเนินงานดังนี้

 มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

 ให้ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และการบรกิารท่ีถกูต้อง เพยีงพอเพือ่ให้ลกูค้ามข้ีอมลูในการตดัสนิใจโดยไม่มกีารกล่าวเกนิความ
เป็นจริงทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้าอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ 
ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

 จดัให้มีกระบวนการท่ีสามารถให้ลกูค้าแจ้งถงึปัญหาหรอืการให้บรกิารท่ีไม่เหมาะสมเพือ่ท่ีบรษัิทฯ จะได้ป้องกนัแก้ไขปัญหา
ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป

 รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
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ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อมและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมท่ีจะร่วมก้าวเดินไปสู่
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไป
กับการด�าเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

 มีนโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

 ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

 ด�าเนนิกจิกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อมอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้ชุมชนท่ีบรษัิทฯ ตัง้อยู่มคีณุภาพชวิีต
ที่ดีขึ้นทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมา
จากการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 บริษัทมีให้การจัดท�าประชาพิจารณ์ และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในทุกโครงการ

ก�รร่วมพัฒน�ชุมชน
บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการรบัผดิชอบต่อสงัคม การมส่ีวนร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคม โดยสนบัสนนุกจิกรรม
ช่วยเหลอืสงัคม พฒันาคณุภาพชวีติของคนในชุมชน ส่งเสรมิการด�าเนนิงานด้านจติอาสาท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาชุมชนและสงัคม
อย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตส�านึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทฯ ได้มี 
การสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งชุมชนข้างเคียงที่บริษัทพัฒนาโครงการ คอยติดตาม ส�ารวจผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
(ถ้ามี) เช่น การน�ากระเช้ามอบให้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณโครงการของบริษัท 

Before

Before

Before

After

After

After

กิจกรรมที่บริษัทจัดให้แก่ชุมชนข้างเคียง ปี 2559
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดีในเรื่องของการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ  
มนีโยบายในการจดักจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นประจ�าทุกปี โดยไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้ในแต่ละปี และบรษัิทฯ มโีครงการ
ที่จะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนในบริเวณใกล้โครงการที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมในบริเวณ
หรือจังหวัดอื่นที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมนั้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
บริษัทได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น

1. โครงก�ร ปันน้ำ�ใจให้น้อง 

บริษัทฯ ได้จัดโครงการปันน�้าใจให้น้อง เพื่อเข้าไปด�าเนินการสร้างห้องน�้าหลังใหม่ และปรับปรุงห้องน�้าเดิมให้แก่โรงเรียน 
พลับพลาไชย ตั้งอยู่ท่ีอ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เข้าร่วมการท�ากิจกรรม 
นอกจากการปรบัปรงุห้องน�า้แล้ว บรษัิทยงัได้มีการสร้างสนามเดก็เล่นส�าหรบัเดก็นกัเรยีนช้ันอนบุาล เพือ่เป็นการสนบัสนนุ
ให้เด็กนักเรียนมีพื้นที่แสดงออก และนอกจากนี้บริษัทยังร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การเรียนและกีฬา พร้อมสิ่งของต่างๆ เพื่อ
แบ่งปันน�้าใจให้แก่เด็กนักเรียน

csr ปันน�้าใจให้น้อง
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CSR แจกข้าว ช่วยชาวนา

2. โครงก�ร ชีว�ทัยสนับสนุนช�วน�ไทย

บริษัทฯ จัดโครงการ ชีวาทัยสนับสนุนชาวนาไทย โดยการรับซื้อข้าวจากชาวนาที่ผ่านการสีมาแล้ว และน�ามาแจกให้กับ 
พี่น้องคนงานก่อสร้างในแต่ละโครงการของบริษัท ที่ก�าลังก่อสร้างอยู่ ได้แก่ คนงานก่อสร้างในโครงการ ชีวาทัย เรสซิเดนซ ์
อโศก โครงการ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ เป็นต้น เพือ่สนบัสนนุชาวนาไทยจากราคาข้าวท่ีตกต�า่ อกีท้ังยงัได้ช่วยสนบัสนนุ
คนงานก่อสร้างโครงการให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางผู้บริหารได้มีการลงไปแจกข้าวให้แก่พี่น้องในแต่ละ
โครงการด้วยตัวเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเป็นก�าลังใจในการท�างาน จะได้ผลิตผลงานที่ดี และมีคุณภาพต่อลูกค้า
ของโครงการของบริษัท

ก�รดำ�เนินง�นและก�รจัดทำ�ร�ยง�น
บริษัทฯ มีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. ก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ย

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม บริษัทฯ ท�าการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงานทุกคนเข้าใจโดยผ่านนโยบายการก�ากับ
ดแูลกจิการของบรษัิทฯ ซ่ึงได้ประกาศใช้ให้ทราบโดยท่ัวกนั เพือ่ให้พนกังานทุกคนปฏบัิตติามได้ถกูต้องไปในทิศทางเดยีวกนั 
อีกท้ังส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะในการท�างานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ ในการสร้างเสริมความตระหนักในการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบุคลากรของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเหมาะสมกับ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ เพ่ือก�าหนดงบประมาณและรูปแบบใน
การด�าเนินกิจกรรมส�าหรับปีนั้นๆ

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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2. กระบวนก�รจัดทำ�ร�ยง�น

บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงกรอบแนวทางปฏิบัติ การด�าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายที่ก�าหนด และมีการจัดท�า
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรายปีเสนอต่อผู้บริหาร โดยจะมีการเปิดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี หรือจัดท�าเป็นรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ทุกปีภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
คาดว่าจะจัดท�ารายงานความยั่งยืนได้ภายในปี 2560

ก�รดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทฯ ไม่เคยถูกตรวจสอบหรือถูกกล่าวหาจากหน่วยงานใดว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม  
สิ่งแวดล้อม หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

รายงานประจำาปี 2559



129

การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัท เกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยใน
บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักของการ
ก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพือ่ความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบรษัิทฯ ท่ียังไม่ได้ 
เปิดเผยต่อสาธารณชน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประเมินเปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุมภายใน ภายใต้แนวคิดของ COSO (The Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งประกอบด้วย 

1) ก�รควบคุมภ�ยในองค์กร (Control Environment) 

บริษัทก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิและการปฏบัิตงิานท่ีชัดเจน  สามารถวดัผลได้  มีการทบทวนเป้าหมายและเปรยีบเทียบผล
การด�าเนนิงานจรงิกบัเป้าหมายนัน้ทุกระยะ  มีการจดัท�าผงัองค์กรแบ่งแยกหน้าท่ีตามสายงาน  และก�าหนดเกีย่วกบัเรือ่งจรรยาบรรณ 
นโยบายในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ การขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ รวมท้ังจัดท�าอ�านาจด�าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร  
รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่ส�าคัญมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ

2) ก�รประเมินคว�มเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ มกีารประเมินความเสีย่งจากปัจจยัภายในและภายนอกรวมถงึปัจจยัด้านอืน่ๆ ท่ีอาจมผีลกระทบกบัการด�าเนนิงานของบรษัิท 
มกีารควบคมุและการบรหิารความเสีย่งในระดบัปฎบัิตกิารอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังมกีารตดิตามจดัการความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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3) ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น (Control Activities) 

บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบ 
มีการจัดท�าคู่มืออ�านาจด�าเนินการตามล�าดับข้ันไว้อย่างชัดเจนและมีคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

4) ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล (Information&Communication)  

บริษัทฯ จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญ ได้แก่การจัดหาข้อมูลจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดท�ารายงานข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ  
รวมทั้งรายงานทางบัญชีและการเงิน

5) ระบบก�รติดต�ม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีการประเมินและติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยมีการรายงานต่อผู้บริหาร
เป็นระยะเพื่อผลักดันให้แต่ละส่วนงานมีการพัฒนาและควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด (“ธรรมนิติ”) เพื่อท�าการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ในแต่ละหน่วยงาน และตรวจสอบกระบวนงานท่ีส�าคญัของบรษัิทฯ เพือ่ม่ันใจว่านโยบายและวธิปีฏบัิตงิานต่างๆ 
มีความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
มมีตริบัรองรายงานผลประเมินการควบคมุภายใน และพจิารณาเห็นว่า บรษัิทฯ มสีภาพแวดล้อมการควบคมุโดยรวมอยู่เพยีงพอ 
โดยผู้บริหารให้ความส�าคัญกับกระบวนการที่รัดกุม ป้องกันความเสี่ยง และความสามารถของบุคลากร

คว�มเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภ�ยในของผู้ตรวจสอบภ�ยใน 
ธรรมนิติได้ด�าเนินการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในแต่ละหน่วยงาน และตรวจสอบกระบวนงานท่ี
ส�าคัญของบริษัทฯ โดยไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึง
สอดคล้องกบัความเห็นของผูส้อบบัญชีของบรษัิทและมคีวามเห็นว่าบรษัิทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพยีงพอและมีประสทิธผิล 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัจ้างธรรมนติเิพือ่ท�าการสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ ในแต่ละหน่วยงาน 
และตรวจสอบกระบวนงานท่ีส�าคัญของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงธรรมนิติได้เสนอแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปี 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน

หัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน

บรษัิทฯ ได้แต่งตัง้ ธรรมนติ ิซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอก เพือ่ท�าหน้าท่ีตรวจสอบภายในให้กบับรษัิทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2557 
โดยธรรมนิติได้มอบหมายให้ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซ่ึงจะท�าการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  
ตามแผนการตรวจสอบท่ีตกลงร่วมกนักบับรษัิทฯ และจดัท�ารายงานและข้อเสนอแนะ เพือ่ปรบัปรงุให้เป็นไปตามแผนและนโยบาย
การควบคุมภายในของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 5 ข้อของ COSO ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

รายงานประจำาปี 2559
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คว�มเหม�ะสมในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน

บริษัทฯ เห็นว่าธรรมนิติเป็นหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ ท�าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะท�าหน้าท่ีตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวกรกช  
วนสวัสดิ์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายในของ 
บริษัทฯ เนื่องจากมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท�างานด้านการตรวจสอบภายในมานานกว่า 5 ปี และได้เข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้�ยผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน 

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการอนุมัติโดยมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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รายการระหว่างกัน

 บริษัทฯ และบรษัิทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับรษัิท/บุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั โดยรายการระหว่างกนัเป็นไปตามลกัษณะธรุกจิ
การค้าปกติ และเป็นการสนันสนุนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รายการดังกล่าวเป็น
รายการที่มีความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความ
เหมาะสมของราคาและต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบรษัิทฯ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะร�ยก�ร

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ม.ค.- ธ.ค.

2559
ม.ค.- ธ.ค. 

2558

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด

(บริษัทร่วม)

รายได้จากการให้บริการ 

บริหารส�านักงาน

รายได้จากการให้บริการ 

บริหารส�านักงาน-ค้างรับ

0.13

-

0.50

0.04

การท�ารายการดังกล่าวเป็นบริการท่ีบริษัทฯ

เรียกเก็บบริษัทร ่วมในอัตราค ่าบริการท่ี 

เหมาะสม ดังนั้น การท�ารายการดังกล่าว 

จึงสมเหตุสมผล

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

-

0.02

-

7.50

0.12

0.03

การท�ารายการดังกล่าวเกิดข้ึนเพ่ือเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่อง  

ซ่ึงเป็นประโยชน์ ในการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับ

เป็นอัตราดอกเบ้ียท่ีอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจ�าของธนาคารพาณิชย์ในช่วง

เวลานั้น จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอน

เมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ)

รายได้จากการให้บริการบริหาร

ส�านักงาน

1.74 1.79 การท�ารายการดังกล่าวเป็นการให้บริการ

บริหารส�านักงานแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีการ

คิดค่าบริการอ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของ

พนักงานที่ ต้องมีเพื่อปฏิบัติงาน จึงเห็นว่ามี

ความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ

รายงานประจำาปี 2559



133

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะร�ยก�ร

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ม.ค.- ธ.ค.

2559
ม.ค.- ธ.ค. 

2558

บริษัท ทรานส อิควอโทเรีย 

อินโดไชน่า จ�ากัด

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ)

ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน

ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน-ค้างจ่าย

0.8

0.12

2.09

0.06

การท�ารายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์

ของ บริษัทฯ และราคาค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน

รวมถึงค่าบริการต่างๆ เกิดจากการปันส่วน

ตามพื้นท่ีใช้สอยในกลุ่มบริษัทซ่ึงเรียกเก็บ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง ดังนั้น การเข้า 

ท�ารายการนี้จึงสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม

การด�าเนินธุรกิจปกติเสมือนการท�ารายการ

กับบุคคลภายนอก

รายได้จากค่าเช่าส�านักงาน 0.21 0.03 การท�ารายการดังกล่าวเป็นไปเป็นการให้

เช่าพื้นท่ีส�านักงาน และราคาค่าเช่าพื้นท่ี

ส�านักงานรวมถึงค่าบริการต่างๆ เกิดจากการ

ปันส่วนตามพื้นที่ใช้สอยบริษัทฯ ซึ่งเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง ดังนั้น การเข้า

ท�ารายการนี้จึงสมเหตุสมผลและไม่ได้ท�าให้

บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด

รายได้จากการให้บริการ 

บริหารส�านักงาน

0.65 0.70 การท�ารายการดังกล่าวเป็นการให้บริการ

บริหารส�านักงานแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีการ

คิดค่าบริการอ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของ

พนักงานที่ ต้องมีเพื่อปฏิบัติงาน จึงเห็นว่ามี

ความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัท ออสก้า เอสเตท  

เมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ)

ค่าเช่าห้องชุด

เงินมัดจ�า

0.14

20,000 บาท

0.06

8,000 บาท

การท�ารายการดังกล่าวเป็นการใช้เช่าห้องชุด

เป็นสถานท่ีเก็บเอกสาร และราคาค่าเช่าเป็น

ราคาท่ีใกล้เคียงกับราคาตลาด และสามารถ

เทียบเคียงกับราคาเช่าห้องชุดในบริเวณ 

ใกล้เคียง ดังนั้น การท�ารายการดังกล่าวจึงมี

ความสมเหตุสมผล

ค่าเช่ารถยนต์ 0.60 0.60 การท�ารายการดังกล่าวเป็นการเช่ารถยนต์

เพื่อให้ในบริษัทฯ และราคาค่าเช่ารถยนต์เป็น

ราคาท่ีใกล้เคียงกับราคาตลาดส�าหรับรถยนต์

ย่ีห้อและรุ่นเดียวกัน ดังนั้น การท�ารายการ

นี้จึงสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์

ของบริษัทฯ

รายได้จากการให้บริการ

บริหารส�านักงาน

1.09 1.50 การท�ารายการดังกล่าวเป็นการให้บริการ

บริหารส�านักงานแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีการ

คิดค่าบริการอ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของ

พนักงานที่ ต้องมีเพื่อปฏิบัติงาน จึงเห็นว่ามี

ความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะร�ยก�ร

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ม.ค.- ธ.ค.

2559
ม.ค.- ธ.ค. 

2558

บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ 

เดคคอเรชั่น จ�ากัด  

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ)

รายได้จากการให้บริการ 

บริหารส�านักงาน

0.18 0.18 การท�ารายการดังกล่าวเป็นการให้บริการ

บริหารส�านักงานแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีการ

คิดค่าบริการอ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของ

พนักงานที่ ต้องมีเพื่อปฏิบัติงาน จึงเห็นว่ามี

ความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด 

(มหาชน) 

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ)

ค่าเบี้ยประกัน

ค่าเบี้ยประกัน-เจ้าหนี้อื่น

1.56

0.08

1.20

0.57

การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจของบริษัท และราคาค่าเบี้ยประกันเป็น

ราคาใกล้เคียงกับราคาท่ีไทยศรีประกันภัยให้

กับลูกค้ารายอื่น ดังนั้น การท�ารายการนี้จึง 

สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 

บริษัทฯ

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด 

(บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมการของบริษัทฯ)

ค่าสาธารณูปโภคในนิคมอมตะซิตี้

ค่าสาธารณูปโภค-เจ้าหนี้อื่น

0.09

4,548 บาท

0.08

0.01

การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน 

ธรุกจิของบรษัิทฯ และการคดิค่าสาธารณปูโภค

เป็นรูปแบบเดียวกันกับที่ อมตะ วอเตอร์ คิด

กบับุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในนคิมอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

ดังนั้น การท�ารายการนี้จึงสมเหตุสมผลและ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส

จ�ากัด

(บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมการของบริษัทฯ)

ค่าส่วนกลางในนิคมอมตะซิตี้ 0.55 0.40 การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจของบริษัทฯ และการคิดค่าส่วนกลาง

เป็นรูปแบบเดียวกันกับที่ อมตะ ฟาซิลิตี้ คิด

กบับุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในนคิมอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

ดังนั้น การท�ารายการนี้จึงสมเหตุสมผลและ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

TEE Land Ltd. 

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ)

ลูกหนี้อื่น-ทดรองจ่ายใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0.52 0.35 การทดรองจ่ายของบริษัทฯ เป็นรายการท่ี 

เกิดข้ึนเพ่ือความคล่องตัวในการด�าเนินการ

ของกลุม่บรษัิทฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เม่ือเกิดรายการ

ทดรองจ่ายเช่นนี้ในอนาคต บริษัทฯ ควรเร่ง 

ด�าเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ ่ายนี้ โดยทันที  

ดงันัน้ การท�ารายการดงักล่าวจงึสมเหตสุมผล

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

52.32

3.48

1.81

57.64

6.88

3.27

การท�ารายการดงักล่าวเกดิข้ึนเพือ่เป็นเงนิทุน 

หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องซ่ึง

เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยอัตราดอกเบ้ียท่ีบรษัิทฯ ได้รบัใกล้เคยีงกบั

อัตราดอกเบ้ียการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 

จงึเห็นว่ามีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพือ่

ประโยชน์ของบริษัทฯ

รายงานประจำาปี 2559
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บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะร�ยก�ร

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ม.ค.- ธ.ค.

2559
ม.ค.- ธ.ค. 

2558

TEE Development Pte. Ltd.

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ)

ลูกหนี้อื่น-ทดรองจ่ายใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0.85 1.67 การทดรองจ่ายของบรษัิทฯ เป็นรายการท่ีเกดิ

ข้ึนเพื่อความคล่องตัวในการด�าเนินการของ

กลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดรายการ

ทดรองจ่ายเช่นนี้ในอนาคต บริษัทฯ ควรเร่ง

ด�าเนนิการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายนีโ้ดยทันที ดงันัน้ 

การท�ารายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

เจ้าหนี้อื่น-ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

0.45

0.74

0.26

0.29

การทดรองจ่ายของบริษัทฯ เป็นรายการท่ี 

เกิดข้ึนเพ่ือความคล่องตัวในการด�าเนินการ

ของกลุ ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เม่ือเกิด

รายการทดรองจ่ายเช่นนี้ในอนาคต บริษัทฯ 

ควรเร ่งด�าเนินการช�าระเงินคืนโดยทันที  

ดงันัน้ การท�ารายการดงักล่าวจงึสมเหตสุมผล

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

-

0.73

5.98

28.57

2.00

5.25

การท�ารายการดังกล่าวเกิดข้ึนเพ่ือเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่อง

ซ่ึงเป็นประโยชน์ ในการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทฯ ได้รับ 

ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียการกู ้ เงินจาก

ธนาคารพาณิชย์ จึงเห็นว่ามีความสมเหต ุ

สมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

TEE Resources Pte. Ltd.

(บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมการของบริษัทฯ)

ดอกเบี้ยค้างรับ 1.00 1.00 เป ็นดอกเบ้ียค ้างรับจากการท�ารายการ 

ให้เงินกู ้ยืมแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน “TEE 

Resources” จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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 รายการระหว่างกันกับบริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ส�าหรับงวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชี 
ปี 2558 รายละเอียดดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะร�ยก�ร

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ม.ค.- ธ.ค.

2559
ม.ค.- ธ.ค. 

2558

บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด 

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ)

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

-

1.31

-

21.42

1.50

2.44

การท�ารายการดังกล่าวเกิดข้ึนเพ่ือเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่อง

ซ่ึงเป็นประโยชน์ ในการด�าเนินธุรกิจของ 

บรษัิทฯ โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีบรษัิทฯ ได้รบัใกล้

เคียงกับอัตราดอกเบี้ยการกู้เงินจากธนาคาร

พาณิชย์ จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

TEE Land Ltd. 

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ)

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

18.51

1.15

3.32

18.45

1.29

2.23

การท�ารายการดังกล ่าวเกิดข้ึนเพื่อเป ็น 

เงินทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพ

คล่องซ่ึงเป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ โดยอัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทฯ  

ได้รับใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียการกู้เงินจาก

ธนาคาร1พาณิชย์ จึงเห็นว่ามีความสมเหตุ

สมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

TEE Development Pte. Ltd.

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ)

ลูกหนี้อื่น-ทดรองจ่ายใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1.10 0.70 การทดรองจ่ายของบริษัทฯ เป็นรายการท่ี 

เกิดข้ึนเพ่ือความคล่องตัวในการด�าเนินการ

ของกลุ ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เม่ือเกิด

รายการทดรองจ่ายเช่นนี้ในอนาคต บริษัทฯ 

ควรเร ่งด�าเนินการเรียกเก็บค ่าใช ้จ ่ายนี ้

โดยทันที ดังนั้น การท�ารายการดังกล่าวจึง

สมเหตุสมผล

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด 

(มหาชน) 

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ)

ค่าเบี้ยประกัน

ค่าเบี้ยประกัน-เจ้าหนี้อื่น

0.23

-

0.49

0.19

การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจของบริษัท และราคาค่าเบี้ยประกันเป็น

ราคาใกล้เคียงกับราคาท่ีไทยศรีประกันภัย

ให้กับลูกค้ารายอ่ืน ดังนั้น การท�ารายการนี้ 

จึงสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 

ของบริษัทฯ

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผลของร�ยก�รระหว่�งกัน
 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา
ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ได้ให้ความเห็นว่าการท�ารายการระหว่างกนัเป็นความจ�าเป็นในการประกอบธรุกจิท่ัวไป เงือ่นไขต่างๆ ของรายการระหว่างกนักบั
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและมีความสมเหตุสมผล 
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การท�ารายการระหว่างกันแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียม ที่บริษัทฯ กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจ ซึ่งรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการท่ีมีความจ�าเป็น สมเหตุสมผล และไม่ท�าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด โดยราคาขายห้องชุด
โครงการคอนโดมิเนยีมท่ีบรษัิทฯ ก�าหนดเป็นราคาใกล้เคยีงกบัราคาตลาดซ่ึงสามารถเทียบเคยีงได้กบัราคาขายให้แก่บุคคล
ภายนอก และเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การเช่าพื้นที่ส�านักงาน การซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ การเช่ารถยนต์ การ
ช�าระค่าสาธารณูปโภคและค่าส่วนกลาง เป็นต้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล และไม่
ท�าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด   

3. รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การให้บริการบริหารจัดการ การรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวและมีความเห็นว่าเป็นรายการ
ท่ีเกดิขึน้ตามความจ�าเป็นและสมเหตสุมผล และไม่ท�าให้บรษัิทฯ เสยีประโยชน์แต่อย่างใด ท้ังนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณารายการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ และมีความเห็นว่ารายการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บุคคลหรอืบรษัิท
ที่เกี่ยวข้องจะต้องด�าเนินการโดยไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น

ม�ตรก�รหรือขั้นตอนก�รอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้มีมติก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการท�ารายการ
ระหว่างกนัของบรษัิทกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งหรอืบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนัเพือ่ให้การท�ารายการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ 
ค�าสัง่หรอืข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท้ังนี ้ผูบ้รหิารหรอืผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี 
จะไม่สามารถเข้าร่วมในการอนมัุตกิารท�ารายการระหว่างกนัดงักล่าวได้ ในกรณท่ีีกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รบัอนมัุตจิากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในการท�ารายการ
และความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการท�า
รายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

ก�รทำ�ร�ยก�รที่เป็นข้อตกลงท�งก�รค้�ที่มีเงื่อนไขก�รค้�โดยทั่วไป   
 การท�ารายการธรุกจิปกตแิละรายการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงือ่นไขการค้าและราคาท่ีเป็นธรรม 
สามารถเทียบเคียงได้กับการท�ารายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทั่วไป หรือการท�ารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบุคคลท่ัวไป หรือการท�ารายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอ่ืนในธุรกิจ โดยได้อนุมัติในหลักการ
ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะ 
พึงกระท�ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ�านาจต่อรองท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ  
ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถด�าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการท่ีทาง 
คณะกรรมการบรษัิทได้พจิารณาอนมุตั ิและจดัท�ารายงานสรปุการท�าธรุกรรมดงักล่าวท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลาท่ีผ่านมา เพือ่รายงานใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ท้ังนี ้บรษัิทฯ จะปฏบัิติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
และข้อบังคบั ประกาศ ค�าสัง่หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึปฏบัิตติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผย 
ข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน
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ก�รทำ�ร�ยก�รที่เป็นข้อตกลงท�งก�รค้�ที่ไม่เป็นเงื่อนไขก�รค้�โดยทั่วไป
 การท�ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเงือ่นไขโดยท่ัวไป บรษัิทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณา
และให้ความเห็นเกีย่วกบัความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ๆ ในกรณท่ีีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญ
อิสระหรอืผูต้รวจสอบบัญชีเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นโยบ�ยหรือแนวโน้มก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต
 บรษัิทฯ มีการท�ารายการระหว่างกนัจากการประกอบธรุกจิปกตแิละสนบัสนนุธรุกจิปกตท่ีิจะเกดิขึน้ต่อเนือ่งในอนาคตได้แก่ 
การเช่าพื้นที่ส�านักงาน การให้บริการบริหารจัดการ การช�าระค่าสาธารณูปโภคและค่าส่วนกลาง การเช่ารถยนต์ การเช่าห้องชุด 
การช�าระค่าประกันภัย การรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว
จะเป็นไปตามลกัษณะธรุกจิการค้าโดยท่ัวไป มเีงือ่นไขการค้าปกตแิละสามารถอ้างอิงได้กบัเงือ่นไขทางธรุกจิประเภทเดยีวกนักบั
ที่บริษัทฯ ท�ากับบุคคลภายนอก เช่น

- การขายอสงัหารมิทรพัย์ให้แก่บุคคลท่ีเกีย่วข้อง จะเป็นไปตามราคาและเงือ่นไขทางการค้าเช่นเดยีวกบัท่ีบรษัิทฯ ให้แก่ลกูค้า
รายอื่น รวมถึงสิทธิในการได้รับส่วนลดจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

- การกู้ยืมเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยจากการ
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์

- การให้บรกิารบรหิารจดัการส�านกังานแก่บรษัิทท่ีเกีย่วข้อง คดิอัตราค่าบรกิารบรหิารส�านกังานจากอัตราเงนิเดอืนซ่ึงปันส่วน
เป็นรายชั่วโมงของพนักงานของบริษัทฯ ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการคูณด้วยจ�านวนชั่วโมงการท�างานของพนักงาน
นั้นๆ (“ต้นทุนการให้บริการ”) และบริษัทฯ จะบวกก�าไรส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 20 จากต้นทุนการให้บริการ 

- การเข้าท�ารายการอื่นๆ ซึ่งมีราคาหรือค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 

ท้ังนี ้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกนัท่ีเป็นรายการธรุกจิปกตหิรอืสนบัสนนุ
ธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การท�ารายการที่ไม่ได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ารายการนั้นก่อนการเข้าท�ารายการ
ระหว่างกันทุกครั้ง 
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ภาพรวมและภาวะเศรษฐกิจ 
ในประเทศไทยปี 2559

 ภาพรวม ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 โดยรวมมีอุปสงค์ที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ถึงแม้ตลาดจะได้รับปัจจัยบวก
ช่ัวคราวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 แต่ผลจากเศรษฐกิจท่ี 
ฟื้นตัวช้า ประกอบกับความสามารถในการกู้ของผู้ซื้อที่ลดลงจากภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง แนวโน้มหนี้ครัวเรือนในประเทศไทย 
ในปี 2559 มกีรอบคาดการณ์ท่ีระดบัร้อยละ 81.5-82.5 ต่อผลผลติมวลรวมในประเทศ (อ้างอิงจากศนูย์วจิยักสกิรไทย) ท�าให้สถาบัน
การเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ส�าหรับด้านอุปทาน ผู้ประกอบการเน้นการขายที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จแล้ว 
มากกว่าการเปิดตัวโครงการใหม่ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้น อสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐได้ทัน และแม้
ในครึ่งหลังของปี 2559 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะเริ่มทยอยเปิดโครงการใหม่มากขึ้นแต่การเปิดโครงการใหม่ทั้งปี 2559  
ยังลดลงเมือ่เปรยีบเทียบกับในอดตี ทางด้านของปัจจยัในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ประกอบด้วย ท่ีดนิ วสัดกุ่อสร้าง มีการปรบัตวั 
ของราคาอย่างต่อเนื่องท�าให้ต้นทุนการพัฒนาโครงการมีอัตราท่ีเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้ราคาท่ีอยู่อาศัยยังคงปรับเพิ่มขึ้น และ 
อันเนือ่งมาจากในไตรมาส 4 ของปี 2559 มีเหตกุารณ์การสญูเสยีท่ีกระทบกระเทือนจติใจคนไทยท้ังประเทศ ท�าให้การท�าการตลาด
ในสื่อหลัก หรือการเปิดตัวโครงการใหม่ เกิดการชะลอตัว และผู้บริโภคไม่ได้อยู่ในภาวะการณ์จับจ่ายใช้สอย หรือลงทุนมากนัก

 จากภาวะดังกล่าวท�าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ชะลอการเปิดโครงการใหม่ออกไปตามแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว อีกท้ัง
ยังมีสินค้าคงเหลือท่ีต้องการรอการระบายอยู่จ�านวนมาก ผู้ประกอบการจึงหันมาให้ความส�าคัญกับการบริหารสินค้าคงเหลือ 
มากข้ึนและพยายามระบายสินค้าท่ีมีอยู่ออกไปก่อน เพื่อรักษาระดับอุปทานคงเหลือในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ให้สูงเกินไป 
อย่างไรกต็ามการพฒันาคอนโดมเินยีมยังคงมีการพฒันามากเป็นอนัดบั 1 เนือ่งจากมโีครงการรอเปิดในปี 2560 เป็นจ�านวนมาก

ข้อมูลก�รโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัย กรุงเทพ-ปริมณฑล แสดงจำ�นวนหน่วยแยกประเภท ร�ยปี

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

159,109

181,992 174,061

196,642

175,300

อาคารชุด

บ�านเดี่ยว

ทาวเฮ�าส�

บ�านแฝด

อาคารพาณิชย�

2555 2556 2557 2558 2559

ที่มา : กรมที่ดิน รวบรวมและประมวลผลโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ :  1. เฉพาะเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด และ น.ส. 3ก

     2. เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไม่รวมขายฝาก และจ�านอง

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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การวิเคราะห์และ
คำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

 บริษัทฯ ประกอบธรุกจิ 2 กลุม่ธรุกจิหลกัได้แก่ ธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ท่ีอยู่อาศยั และธรุกจิโรงงานส�าเรจ็รปูให้เช่า 
ปัจจุบัน บริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อาศัย ประเภท อาคารชุดพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียมท้ังท่ีเป็นอาคารสูง 
(High Rise) อาคารเตี้ย (Low Rise) และโครงการจัดสรรบ้านและท่ีดิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเน้นท�าเล 
ที่ตั้งในแนวถนนสายหลัก การคมนาคมสะดวก ใกล้ทางด่วนหรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในปัจจุบัน และแนวสถานี
ขนส่งมวลชนระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจจากนักลงทุนหรือ 
ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมขนาดเลก็ถงึขนาดกลางท่ีมคีวามต้องการสร้างโรงงาน แต่ยงัไม่มคีวามพร้อมท่ีจะลงทุนในระยะยาว 
หรือด้วยปัจจัยอ่ืนๆ บริษัทฯ จึงพัฒนาโครงการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าเพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว ปัจจุบันโครงการ
โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าของ บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

ภ�พรวมของก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม� 
 ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ในปี 2560 จ�านวน 3 
โครงการ ได้แก่ ชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ และโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก โดย 
มีมูลค่าโครงการรวมท้ังสิ้นกว่า 3,200 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ มีแผนการ Grand opening ส�าหรับ 3 โครงการนี้ในปี 2560  
อย่างไรก็ตาม ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดขายจาก 3 โครงการนี้ไปแล้วกว่า 50% 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสูง (High Rise) คือ โครงการชีวาทัยเพชรเกษม 
27 ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จและสามารถรับรู้รายได้ในปี 2561

ผลก�รดำ�เนินง�นและฐ�นะท�งก�รเงิน ปี 2559 และ ปี 2558
 ส�าหรบัปี 2559 บรษัิท ชีวาทัย จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อยมีรายได้รวมท้ังสิน้ 1,200.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
ร้อยละ 16 ส�าหรับก�าไรสุทธิในปี 2559 มีจ�านวน 63.08 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 24 โดยผลการด�าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายงานประจำาปี 2559
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ร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์

 โครงสร้างรายได้ ส�าหรับปี 2559 และ 2558 แบ่งตามประเภทของรายได้ มีรายละเอียดดังนี้ 

2559 2558

1158.13 1401.58
26.06 13.54
16.53 14.82

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการให้เช่าโรงงาน

รายได้อื่น

 ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จ�านวน 1,158.13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 243.45 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 สืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 4 ซึ่งได้รับผลกระทบ
ค่อนข้างมาก และประกอบกับการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินเคร่งครัดมากขึ้นท�าให้บริษัทฯ ต้องมีมาตรการเข้มงวดในการ
คัดเลือกลูกค้ามากขึ้น

 การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการส�าหรับปี 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

69.69

232.35 344.02

529.68282.3

274.09

249.04
573.79

4.75

โครงการชีวาทัย รามค�าแหง

โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ

โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

โครงการชีวาทัย ราชปรารภ

โครงการชีวาทัย รามค�าแหง

โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ

โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

2559 2558

ร�ยได้จ�กก�รให้เช่�โรงง�นและค่�บริก�ร

  รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการเป็นรายได้จากการให้เช่าโรงงานส�าเร็จรูป (Ready Built Factories) ในปี 2559 
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการจ�านวน 16.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 22 เนื่องจากมีผู้เช่าโรงงานส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้น

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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ร�ยได้อื่น

 รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่บริษัทที่
เกี่ยวข้อง รายได้จากการริบเงินค่ามัดจ�า รายได้ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าจากการขายห้องชุด เป็นต้น ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 
จ�านวน 26.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ�านวน 11.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 76 สาเหตุหลักของ
การเพิม่ข้ึนเกดิจากรายได้จากการยึดเงนิค่ามัดจ�าซ่ึงได้รบัผลกระทบมาจากความเข้มงวดในการอนมุตัสินิเช่ือจากสถาบันการเงนิ

ต้นทุนข�ยและกำ�ไรขั้นต้น

830.37

1010.66

27 282559

2558

2559

2558

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น
ต้นทุนข�ย

อสังห�ริมทรัพย์

 ส�าหรับปี 2559 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์มีจ�านวน 830.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 180.30 ล้านบาท หรือ 
ลดลงร้อยละ 18 ซึ่งลดลงตามรายได้ของการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง

 อตัราก�าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 28.30 ปรบัขึน้มาจากปีก่อนร้อยละ 0.41 เนือ่งจากบรษัิท
สามารถท�าก�าไรจากยอดขายได้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับก�าไรข้ันต้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการแข่งขัน 
ด้านราคากันค่อนข้างสูง ทั้งนี้ส�าหรับ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2558 เป็นโครงการที่บริษัทฯ  
ได้ซ้ือสินทรัพย์จากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เดิมและน�ามาพัฒนาโครงการต่อเพ่ือขาย โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทฯ  
ซ้ือมาและน�ามาพฒันาต่อเพือ่ขายจะมีอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีต�า่กว่าโครงการอสงัหารมิทรพัย์ท่ีบรษัิทฯ เป็นผูพ้ฒันาเองตัง้แต่เริม่แรก 

 ส�าหรับต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการเป็นต้นทุนค่าเสื่อมราคาของโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า ในปี 2559 และ 2558  
มีจ�านวน 10.77 ล้านบาทเท่ากัน อัตราก�าไรขั้นต้นของธุรกิจโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า ในปี 2559 มีอัตราร้อยละ 35 ปรับเพิ่ม 
สูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ15 ตามยอดรายได้ค่าเช่าโรงงานที่เพิ่มขึ้น

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารในปี 2559 จ�านวน 239.94 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 20 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 7.77 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 สาเหตมุาจากค่าใช้จ่ายในการบรหิารมีจ�านวนลดลงจากปีก่อน ส�าหรบัในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขาย 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดลดลงตามรายได้จากการขาย และค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากปีใน 2559 บริษัทฯมีโครงการที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในอนาคต จึงต้องมีการเน้น
การส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้น 

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในก�รร่วมค้�

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าเป็นการรบัรูส่้วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบรษัิท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากดั (“CTHS”) 
ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในปี 2559 จ�านวน 2.52 ล้านบาท 

รายงานประจำาปี 2559
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ต้นทุนท�งก�รเงิน

 ต้นทุนทางการเงนิ ประกอบด้วย ดอกเบ้ียจ่ายจากเงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ ส�าหรบัปี 2559 
บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 51.23 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 6.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 เนื่องจาก
บริษัทมีภาระเงินกู้ลดลงโดยมีการช�าระหนี้ให้กับสถาบันการเงินส�าหรับโครงการท่ีสร้างเสร็จแล้วหมดทุกโครงการ ประกอบกับ
บริษัทสามารถบริหารอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมได้ดีขึ้น 

กำ�ไรสุทธิ 

 จากผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาข้างต้น บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิในปี 2559 จ�านวน 63.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.25 ของ
รายได้รวม ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 20.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24 เนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากผลขาดทุนการจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสทุธจิากภาษี จ�านวน 0.33 ล้านบาท เกดิจากการเปลีย่นแปลงในข้อสมมตหิลกัท่ีส�าคญัในการประมาณการตามหลกัการ
คณิตศาสตร์ประกันภัย เช่น อัตราการคิดลด อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน อัตรามรณะ เป็นต้น

ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงิน ณ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

สินทรัพย์หมุนเวียน

ที่ดินและต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2559 ปี 2558ปี 2559 ปี 2558

79

59

268

279

417

453

1,215

687

1,778

976

299

176

2,525
1,841

3,171 3,171

2,355 2,355

สินทรัพย์รวม หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์รวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,171.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 816.32 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่ส�าคัญ ดังนี้

• ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ�านวน 2,524.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจาก 
ปีก่อน จ�านวน 683.55 ล้านบาท เนื่องมาจากบริษัทฯ มีต้นทุนการพัฒนาเพื่อขยายโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง 

• เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง จ�านวน 162.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 127.13 
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามโครงการใหม่ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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หนี้สินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�านวน 2,195.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ�านวน 
527.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 ซึ่งประกอบด้วย

 หนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 1,777.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 563.14 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่ส�าคัญ ดังนี้

• เงนิเบิกเกนิบัญชแีละเงนิกูยื้มระยะสัน้ จ�านวน 856.72 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 39 ของหนีส้นิรวม เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ�านวน 
312.37 ล้านบาท หรอืเพ่ิมข้ึนร้อยละ 57 เนือ่งจากบรษัิทมกีารออกตัว๋แลกเงนิระยะสัน้เพือ่ความคล่องตวัในการด�าเนนิธรุกจิ
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับโครงการที่ก�าลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี จ�านวน 537.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของ 
หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 216.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2559 ได้จัดประเภท 
เงินกู้ยืมระยะยาวของโครงการที่พร้อมโอนในปี 2560 มาเป็นหนี้สินหมุนเวียน ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการกู้ยืมเงิน
ส�าหรับโครงการใหม่ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างอีกจ�านวน 479 ล้านบาท

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ�านวน 217.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจ�านวน 67.13 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 เกิดจากเจ้าหนี้การค้าส�าหรับโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง

 หนี้สินไม่หมุนเวียน จ�านวน 417.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของหนี้สินรวม ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 35.96 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 8 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่ส�าคัญ ดังนี้

• หุ้นกู้ระยะยาว จ�านวน 169.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนทั้งจ�านวน บริษัทฯ ได้ออก 
หุ้นกู้ระยะยาวเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน 

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ�านวน 192 ล้านบาท คิดเป็น 9 ของหนี้สินรวม ลดลงจากปีก่อน 201.95 ล้านบาท 
เนื่องจากการจัดประเภทเงินกู้เป็นหนี้สินหมุนเวียน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 976.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 
289.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เนื่องจากบริษัทฯ มีก�าไรสะสมจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการเพิ่มทุนจากการ 
IPO ในเดือนเมษายน 2559

กระแสเงินสด 

 กระแสเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 584.03 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกิจการด�าเนินงานไปใน 
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง ซึ่งกระแสเงินสดรับจากโครงการดังกล่าวจะเข้ามาในปี 2560-2561

 กระแสเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ�านวน 12.84 ล้านบาท โดยใช้ไปในการลงทุนสร้างส�านักงานขาย
ชั่วคราวของโครงการใหม่ที่ก�าลังพัฒนา

 กระแสเงินสดสุทธิจากการได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 581.74 ล้านบาท โดยได้มาจาการจัดหาเงินกู้ยืมระยะสั้นและ
การออกหุ้นกู้ และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการเพิ่มทุนจากการ IPO

คว�มเหม�ะสมของโครงสร้�งเงินทุน

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 2.2 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2558 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 2.4 เท่า 
เนื่องจากสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นของก�าไรสะสมจากผลประกอบการและการเพิ่มขึ้นของทุน ส�าหรับสัดส่วนของหนี้สินรวม
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากการบริษัทมีการกู้ยืมเงินเพื่อน�ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้หนี้สิน
รวมของบริษัทฯ นั้นมีบางส่วนมาจากเงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้าจากลูกค้าซ่ึงไม่ถือว่าเป็นหนี้สินท่ีต้องช�าระให้กับเจ้าหนี้ ดังนั้นจะ
ท�าให้สัดส่วนของหนี้สินรวมสูงไป 

รายงานประจำาปี 2559
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 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 1.87 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2558  
ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 2.03 เท่า 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อ�จมีผลต่อผลก�รดำ�เนินง�นหรือฐ�นะก�รเงินในอน�คต 
 1. นโยบายของรัฐบาล

 การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฏหมาย
ส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัพระราชบัญญัตผิงัเมอืง ข้อก�าหนดการจดัสรรท่ีดนิตามพระราชบัญญัตอิาคารชุด และพระราชบัญญัตคิวบคมุ
อาคาร ได้แก่ การก�าหนดเนือ้ท่ีท่ีดนิ การก�าหนดความกว้างของเขตทางเดนิและเขตถนน การก�าหนดพืน้ท่ีส่วนกลาง การประเมิน
และการจดัท�ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม เป็นต้น รวมถงึการเปลีย่นแปลงกฏระเบียบเกีย่วกบัการก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์
ทีด่นิ การวางผงัจราจร และโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง หรอืโครงการทางด่วนพเิศษ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว
อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้

 2. สภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนของสภาวะทางการเมืองในประเทศ

 ธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือท่ีอยู่อาศยัซ่ึงเป็นธรุกจิหลกัของบรษัิทฯ อาจได้รบัผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมอืง 
ซ่ึงท�าให้เกิดการชะลอในภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความเช่ือม่ันของเศรษฐกิจลดน้อยลง และการชะลอตัวในการใช้จ่ายของ 
ผู้บริโภค ส่งผลให้ภาวะการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวตาม ปัจจัยจากสภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนของสภาวะทาง 
การเมืองในประเทศอาจส่งผลต่อการรับรายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้

 อีกทั้ง ธุรกิจโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่ายังเป็นอีกธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนของสภาวะ
การเมืองในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและการขยายการประกอบธุรกิจของทั้งผู้ประกอบการในประเทศ
และผู้ลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อการรับรู้รายได้จากการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าของบริษัทฯ ได้

 3. ต้นทุนค่าพัฒนาโครงการที่ผันผวน

 ส�าหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากราคาที่ดินที่เป็นต้นทุนแล้ว ต้นทุนที่ส�าคัญรองลงมา คือ ราคาวัสดุก่อสร้าง 
ซึ่งมีความผันแปรไปตามภาวะราคาน�้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในขณะท่ี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
ไม่สามารถปรับราคาขายได้ทันทีเสมอไป นอกจากนี้การแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นข้อจ�ากัดในการปรับราคาขาย
อีกทางหนึ่ง ซ่ึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของความผันผวนราคาวัสดุก่อสร้าง  
ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการก่อสร้าง

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และมีมาตรการในการควบคุม โดยจัดให้มีการประมูลงานก่อสร้าง
เพือ่คดัเลอืกผูร้บัเหมาโดยวธีิจดัประกวดราคา เพือ่เปรยีบเทียบคณุภาพ การทดสอบคณุภาพวสัด ุราคาตลาด เลอืกราคาท่ีเหมาะสม
ที่สุด

 4. การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน

 สถาบันการเงินเพ่ิมความเข้มงวดในการอนุมัติสินเช่ือแก่ลูกค้ารายย่อยมากข้ึน เนื่องจากความกังวลต่อแนวโน้มตลาด
อสังหาริมทรัพย์ ภาวะเศรษฐกิจทั่วไป ภาวะหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ท�าให้คนระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น อีกทั้งยังพบว่า 
การเปิดโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในบางจดุยังเกดิภาวะอุปทานล้นเกนิ (Over Supply) แล้ว ส่งผลให้ธนาคารเพิม่ความระมัดระวงั
และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในกลุ่มโครงการระดับล่างถึงระดับกลาง จากเหตุการณ์ดังกล่าว
จึงมีกระทบต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภค และส่งผลสืบเนื่องต่อไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและ
บรษัิทย่อย รวมถงึข้อมูลสารสนเทศทางการเงนิท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิโดยเลอืกใช้นโยบายบัญชท่ีีเหมาะสมและถือปฏบัิตอิย่างสม�า่เสมอ มีการใช้ดลุยพนิจิอย่างระมัดระวังและประมาณการ
ท่ีดท่ีีสดุในการจดัท�ารวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมลูท่ีส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เพือ่ความโปร่งใสและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

 คณะกรรมการบรษัิทได้จดัให้มีและด�ารงรกัษาไว้ซ่ึงระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธผิล เพือ่ให้ม่ันใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

 ในการนีค้ณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ท�าหน้าท่ีสอบทานนโยบายบัญชีและคณุภาพของรายงาน
ทางการเงินสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

 งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท 
ส�านักงาน อีวาย จ�ากัดในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีโดยความเห็นของผูส้อบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผูส้อบบัญชี
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบรษัิทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่
อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายชาติชาย  พานิชชีวะ)

ประธานกรรมการ 

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2559
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บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 

    

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน)  

ความเห็น 
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั 
(มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ
อ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้       
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

รายงานของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัรับรู้ในแต่ละงวดเป็นจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญัเม่ือ
เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเขา้ท าสัญญากบัลูกคา้เป็นจ านวนมาก
และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้มีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย และส่วนลดต่างๆ        
เพื่อกระตุน้ยอดขาย ท าให้รายการขายของกลุ่มบริษทัมีความซบัซอ้น ดงันั้นขา้พเจา้จึงให้ความส าคญักบัการ
ตรวจสอบการเกิดข้ึนจริงของรายไดแ้ละระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได้
โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบและท าความเขา้ใจการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้และใหค้วามส าคญั
เป็นพิเศษส าหรับการควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

• ตรวจสอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีกบัสัญญาซ้ือขายและเอกสารประกอบรายการขาย
อสังหาริมทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในระหวา่งปี และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้
วา่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขาย และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั  

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายแบบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  
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มูลค่าทีด่ินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยต์ามท่ีเปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4.6 และ 9 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ าหรับโครงการท่ีเปิดขายมานานแลว้ และโครงการท่ี
ยงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการวเิคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการแข่งขนัทางการตลาด สภาพ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าท่ีดินและ
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผือ่การลดลงของ
มูลค่าท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบและท าความเขา้ใจการควบคุม       
ท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่
การลดลงของมูลค่าท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยด์งัน้ี   

• ท าความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าท่ีดินและตน้ทุนการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว  

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการพฒันาและระยะเวลาการขายและการเคล่ือนไหวของโครงการ 
เพื่อระบุถึงโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวยีนท่ีชา้กวา่ปกติ  

• วเิคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคา
ทุนของท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาของแต่ละโครงการ 

• วเิคราะห์เปรียบเทียบก าไรขั้นตน้ของโครงการท่ีมียอดขายในระหวา่งปี เพื่อระบุถึงโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์าจต ่ากวา่ราคาทุน 

• ท าความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติท่ีส าคญัและวธีิการท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของ
โครงการท่ีมีขอ้บง่ช้ีวา่มีการหมุนเวยีนท่ีชา้กวา่ปกติ และโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของ
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์าจต ่ากวา่ราคาทุน ซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
หรือผูป้ระเมินราคาอิสระ  
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ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน        
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง           
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน      
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก    
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด      
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ     
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 
 

พิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพนัธ์ 2560 
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บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 58,450,666             73,576,170         41,190,169         40,543,162         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 5,923,737               9,861,593            57,241,745         4,854,473            
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                              -                           312,174,312       468,268,389       
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 9 2,524,575,780       1,841,028,371    2,029,435,273    770,247,783       
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง 162,388,509          35,259,920         162,346,509       33,244,081         
เงินมดัจ าการซ้ือท่ีดิน 48,538,699             47,445,000         48,538,699         47,445,000         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 24,046,264             9,975,379            14,509,587         9,471,342            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,823,923,655       2,017,146,433    2,665,436,294    1,374,074,230    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                              -                           68,593,941         68,593,941         
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 25,027,561             34,508,485         27,000,000         39,000,000         
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 267,954,867          278,731,753       267,954,867       278,731,753       
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 27,726,609             14,463,388         27,161,038         13,481,706         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 4,706,570               3,934,394            4,706,570            3,934,394            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 16,538,448             741,676               17,036,880         1,378,540            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,420,270               5,455,804            2,812,125            1,643,308            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 347,374,325          337,835,500       415,265,421       406,763,642       
รวมสินทรัพย์ 3,171,297,980       2,354,981,933    3,080,701,715    1,780,837,872    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 16 856,723,339          544,354,818       856,723,339 544,354,818
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 17 217,874,483          150,747,432       204,467,157       73,806,156         
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย 33,423,467             29,710,554         29,771,874         22,155,809         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 537,045,900          320,416,306       537,045,900       39,960,000         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 18,506,105             47,372,458         -                           7,500,000            
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 -                              28,567,000         -                           28,567,000         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,315,212               4,309,313            -                           -                           
เงินมดัจ าและรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 105,861,310          86,318,010         105,517,164       21,302,603         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,870,188               2,683,924            2,802,219            1,894,056            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,777,620,004       1,214,479,815    1,736,327,653    739,540,442       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 192,000,000          393,954,353       192,000,000       393,954,353       
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 6 52,318,925             57,636,218         52,318,925         57,636,218         
หุน้กู้ 19 169,568,600          -                           169,568,600       -                           
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 3,400,361               1,660,890            3,400,361            1,660,890            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 65,404                    116,208               65,404                 116,208               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 59,000                    -                           -                           -                           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 417,412,290          453,367,669       417,353,290       453,367,669       
รวมหนีสิ้น 2,195,032,294       1,667,847,484    2,153,680,943    1,192,908,111    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



รายงานประจำาปี 2559

156

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 21
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 750,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท
      (2558 : หุน้สามญั 905,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 750,000,000          905,000,000       750,000,000       905,000,000       
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 750,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท
      (2558 : หุน้สามญั 488,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 750,000,000          488,000,000       750,000,000       488,000,000       
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 21 144,381,400          -                           144,381,400       -                           
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 22
      - บริษทัฯ 5,652,114               -                           5,652,114            -                           
      - บริษทัยอ่ย 8,126,384               -                           -                           -                           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 68,105,788             199,134,449       26,987,258         99,929,761         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 976,265,686          687,134,449       927,020,772       587,929,761       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,171,297,980       2,354,981,933    3,080,701,715    1,780,837,872    

-                              -                           -                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
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บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขำาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,158,126,387  1,401,581,595  351,986,319     527,879,867     
รายไดจ้ากการให้เช่าโรงงานและบริการ 25 16,534,541       13,535,453       16,534,541       13,535,453       
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับ 11 -                       -                       150,000,000     -                       
   ดอกเบ้ียรับ 1,782,429         422,391            24,657,889       326,805            
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2,372,854         3,387,010         2,367,505         3,871,408         
   อ่ืน ๆ 21,906,859       11,011,592       23,954,729       8,685,259         
รวมรำยได้ 1,200,723,070  1,429,938,041  569,500,983     554,298,792     
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 830,365,755     1,010,662,217  242,313,329     353,132,419     
ตน้ทุนการให้เช่าโรงงานและบริการ 10,776,885       10,776,885       10,776,885       10,776,885       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 142,461,835     138,675,096     89,771,708       78,202,871       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 97,482,331       109,039,861     81,731,196       91,451,922       
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,081,086,806  1,269,154,059  424,593,118     533,564,097     
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 119,636,264     160,783,982     144,907,865     20,734,695       
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12.2 2,519,076         (197,110)           -                       -                       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 122,155,340     160,586,872     144,907,865     20,734,695       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (51,225,710)      (57,809,102)      (47,491,550)      (47,550,947)      
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 70,929,630       102,777,770     97,416,315       (26,816,252)      
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 24 (7,847,115)        (19,558,493)      15,625,974       159,610            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 63,082,515       83,219,277       113,042,289     (26,656,642)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 20 (332,678)           -                       (332,678)           -                       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (332,678)           -                       -332,678 -                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (332,678)           -                       (332,678)           -                       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 62,749,837       83,219,277       112,709,611     (26,656,642)      

ก ำไรต่อหุ้น 26
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.09                  0.25                  0.16                  (0.08)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ชีวำทัย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย:บาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่
ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 240,000,000            -                        -                        -                        115,915,172           355,915,172           
ก าไรส าหรับปี -                               -                        -                        -                        83,219,277             83,219,277             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                        -                        -                        -                               -                               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                        -                        -                        83,219,277             83,219,277             
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 21) 248,000,000            -                        -                        -                        -                               248,000,000           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 488,000,000            -                        -                        -                        199,134,449           687,134,449           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 488,000,000            -                        -                        -                        199,134,449           687,134,449           
ก าไรส าหรับปี -                               -                        -                        -                        63,082,515             63,082,515             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                        -                        -                        (332,678)                 (332,678)                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                        -                        -                        62,749,837             62,749,837             
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น
   ส ารองตามกฏหมาย -                               -                        5,652,114        8,126,384        (13,778,498)            -                               
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 21) 262,000,000            144,381,400    -                        -                        -                               406,381,400           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                               -                        -                        -                        (180,000,000)          (180,000,000)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 750,000,000            144,381,400    5,652,114        8,126,384        68,105,788             976,265,686           

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย
ก าไรสะสม

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิรวม
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บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย:บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้
ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั  - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 240,000,000            -                           -                               126,586,403       366,586,403        
ขาดทุนส าหรับปี -                              -                           -                               (26,656,642)        (26,656,642)         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                           -                               -                         -                           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                           -                               (26,656,642)        (26,656,642)         
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 21) 248,000,000            -                           -                               -                         248,000,000        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 488,000,000            -                           -                               99,929,761         587,929,761        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 488,000,000            -                           -                               99,929,761         587,929,761        
ก าไรส าหรับปี -                              -                           -                               113,042,289       113,042,289        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                           -                               (332,678)             (332,678)              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                           -                               112,709,611       112,709,611        
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสร
   เป็นส ารองตามกฎหมาย -                              -                           5,652,114                 (5,652,114)          -                           
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 21) 262,000,000            144,381,400         -                               -                         406,381,400        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                              -                           -                               (180,000,000)      (180,000,000)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 750,000,000            144,381,400         5,652,114                 26,987,258         927,020,772        

-                              -                     -                           
-                              -                           -                               -                         -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ก าไรสะสม
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งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 70,929,630           102,777,770         97,416,315           (26,816,252)          
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยล์ดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 829,059,527         1,009,099,545      241,111,400         351,569,748         
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 23,363,426           23,423,251           22,930,035           20,858,583           
   คา่ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 177,134                -                            177,134                -                            
   ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย -                            3,651,950             -                            3,651,950             
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                            1,990,424             -                            388,923                
   ส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (2,519,076)            197,110                -                            -                            
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (2,654,076)            347,635                (2,648,727)            (262,905)               
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,323,623             762,247                1,323,623             762,247                
   ดอกเบ้ียรับ (1,782,429)            (422,391)               (24,657,889)          (326,805)               
   เงินปันผลรับ -                            -                            (150,000,000)        -                            
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 51,048,576           57,294,787           47,314,416           47,036,632           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 968,946,335         1,199,122,328      232,966,307         396,862,121         
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 290,975                (1,102,990)            (29,309,025)          (402,990)               
- กิจการอ่ืน 3,646,882             (5,447,315)            (108,519)               (1,603,304)            

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            1,281,999             156,094,077         (183,890,563)        
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (1,483,602,695)     (1,322,299,880)     (1,471,294,648)     (664,190,963)        
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง (127,128,589)        45,644,252           (129,102,428)        (33,244,081)          
เงินมดัจ าการซ้ือท่ีดิน (1,093,699)            (30,921,000)          (1,093,699)            (30,921,000)          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (10,074,000)          (1,931,800)            (1,041,361)            (1,762,934)            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 35,534                  (4,210,178)            (1,168,817)            (566,682)               
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (484,616)               (45,525)                 (234,662)               (279,038)               
- กิจการอ่ืน 68,537,506           43,285,382           130,324,308         38,803,024           

   เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย 3,712,913             6,437,818             7,616,065             14,266,821           
   เงินมดัจ าและรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 19,543,300           (19,817,774)          84,214,561           10,806,342           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 186,264                (428,293)               908,163                (39,499)                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 59,000                  -                            -                            -                            
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (557,424,890)        (90,432,976)          (1,021,229,678)     (456,162,746)        
จ่ายภาษีเงินได้ (26,602,507)          (29,183,971)          (3,996,884)            (13,000,855)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (584,027,397)        (119,616,947)        (1,025,226,562)     (469,163,601)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                            -                            150,000,000         -                            
เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมคา้ 12,000,000           -                            12,000,000           -                            
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (25,562,256)          (14,455,147)          (25,544,976)          (14,379,855)          
เงินสดจ่ายซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (1,059,682)            (3,939,289)            (1,059,682)            (3,939,289)            
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,782,429             1,436,467             1,688,161             1,340,881             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (12,839,509)          (16,957,969)          137,083,503         (16,978,263)          
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 316,179,123 500,000,000 316,179,123         500,000,000         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (28,920,000)          (2,126,143)            (7,500,000)            -                            
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (31,349,321)          (448,834,485)        (31,349,321)          (448,834,485)        
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            84,222,202           -                            84,222,202           
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (464,324,759)        (925,037,541)        (183,868,451)        (193,550,847)        
เงินสดรับจากการเบิกเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 479,000,000         759,549,300         479,000,000         352,229,300         
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 170,000,000         -                            170,000,000         -                            
เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ (608,534)               -                            (608,534)               -                            
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 406,381,400         248,000,000         406,381,400         248,000,000         
เงินสดจ่ายเงินปันผล (180,000,000)        -                            (180,000,000)        -                            
จ่ายดอกเบ้ีย (84,616,507)          (114,515,136)        (79,444,151)          (79,830,401)          
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 581,741,402         101,258,197         888,790,066         462,235,769         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (15,125,504)          (35,316,719)          647,007                (23,906,095)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 73,576,170           108,892,889         40,543,162           64,449,257           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 58,450,666           73,576,170           41,190,169           40,543,162           

-                        -                        -                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดินและตน้ทุนการพฒันา
      อสังหาริมทรัพย์ 29,004,242           38,708,602           29,004,242           11,380,426           
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 415,848                -                            415,848                -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



รายงานประจำาปี 2559

162
1 

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย โดยมีบริษทั ชาติชีวะ จ ากดั และ TEE Development Pte Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง
ในประเทศไทยและสิงคโปร์ตามล าดบั เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ บริษทัฯด าเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยมี
ธุรกิจหลกัคือการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายและให้เช่า  ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้ น  27 ยูนิต ดี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

 ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพย ์         
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทย และเร่ิมซ้ือขายในวนัท่ี                    
5 เมษายน 2559 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้
ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย          
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท  ชีวาทัย จ ากัด  (มหาชน)             
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2559 2558 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



163

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 

2 

 ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิ
ได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจ            
ในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

 ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ           
มีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 

 จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดั
ออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย และการร่วมคา้ตามวิธี
ราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี  1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา        
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ        
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติั
ทางบญัชีฉบบัใหม่จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส าหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ย เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือก
บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใช้วิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนั
ส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนได้
เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี     
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั  

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัเม่ือ
งานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของความ
เป็นเจา้ของให้กบัผูซ้ื้อแลว้โดยมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อหลงัจากไดรั้บช าระจากผูซ้ื้อครบถว้น
แลว้ 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานจะรับรู้เป็นรายไดต้ามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 รายไดค้่าบริการรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งเม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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4.2 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 
 ตน้ทุนการขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าถมดิน 

ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ในการค านวณหาตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยไดท้  าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
ดว้ย) ตามเกณฑพ์ื้นท่ีท่ีขาย 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

4.3 ต้นทุนการกู้ยืม 
 ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะ

เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขายไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่
สินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็น
ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการ
กูย้มืนั้น 

 ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการพฒันาโครงการจะค านวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นดว้ยอตัรา
การตั้ งข้ึนเป็นทุน  อัตราการตั้ งข้ึนเป็นทุนคืออัตราถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของต้นทุนการกู้ยืม                    
ในระหวา่งปี 

4.4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึก   

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 
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4.6 ทีด่ินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต ่ากวา่ โดยมีรายละเอียดการค านวณราคาทุนดงัน้ี 

ท่ีดิน   - ราคาทุนของท่ีดินบนัทึกโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัโดยแยกท่ีดินตาม   
แต่ละโครงการ 

งานระหวา่งก่อสร้าง - ต้น ทุนงานระหว่างก่อส ร้างประกอบด้วยต้นทุนงานก่อส ร้าง                      
งานสาธารณูปโภคส่วนกลางและดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นต้นทุนของ     
โครงการ โดยต้นทุนงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคจะบันทึก
ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

4.7 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี           

ราคาทุน 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกบัมูลค่าตามบญัชีของเงิน
ลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.8 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
บริษัทฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุน            
การท ารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหัก         
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี  ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ใน             
การค านวณผลการด าเนินงานโดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ประเภทท่ีดินและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนระหวา่งการก่อสร้าง 

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจาก
บญัชี 
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4.9 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 

และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)   
 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุ     

การใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 
  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 20 และ 5   ปี 
  เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 และ 5   ปี 
  ส านกังานขายและหอ้งตวัอยา่ง 1 ถึง 5   ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงานโดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและ
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพย์
หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์
รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม 
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอาย ุ           
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและ
วิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

      อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 10   ปี 

4.11 ค่าความนิยม 
 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูง

กวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่า
ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 
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4.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ 

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหาร
ส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ 

4.13 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน
ระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 
หรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.14 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน

การด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย
สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 
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4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท าการประเมินการด้อยค่าของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า   บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุน
จากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้ น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจาก
สินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมิน
ความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวน
เงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการ
จ าหน่ายนั้น ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่า            
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวด
ก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลัง               
จากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการ
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคย
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึก                  
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด

รายการ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  
ซ่ึงบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วิธีคิดลด     
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.17 ประมาณการหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อย      
จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อย
สามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.18 ภาษีเงินได้  
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตาม

บญัชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี 
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ัก
ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี               
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษี
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.19 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ

โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย 
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี
สภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า   
ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน     
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน            

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า      
บริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าว
แลว้หรือไม่ 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี  ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บ
เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น  

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการ

ซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมิน
มูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยค านึงถึง
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และ
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้

หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

การประมาณต้นทุนทั้งหมดทีจ่ะใช้ในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
ในการค านวณตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ตอ้งประมาณต้นทุนทั้งหมดท่ีจะใช้ในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย  ์ซ่ึงตน้ทุนดังกล่าว
ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีดินและการปรับปรุงท่ีดิน ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงาน
สาธารณูปโภค ตน้ทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี 
ฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการตน้ทุนดงักล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการ
ทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณ
การตน้ทุนอยา่งมีสาระส าคญั 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย การร่วมคา้และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปได้

ดงัน้ี 
ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 

บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
TEE Development Pte Ltd. ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั  การร่วมคา้ 
TEE Land Limited  กรรมการร่วมกนั 
TEE Resources Pte Ltd. กรรมการร่วมกนั 
บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ากดั  กรรมการร่วมกนั 
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ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 

บริษทั ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จ ากดั  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ออสกา้ เอสเตท เมนเนจเมน้ท ์จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ออสกา้ ดีไซน์ แอนด ์เดคคอเรชัน่ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วสิ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)  
รายไดจ้ากการบริหาร - - 11.21 - ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 22.97 - อตัราร้อยละ 5.46 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 150.00 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดจ้ากการบริหาร 0.13 0.50 0.13 0.50 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 0.02 0.12 0.02 0.12 อตัราเงินฝากประจ า 24 เดือน

ของธนาคารพาณิชย ์
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดอ่ื้น 3.87 4.14 3.87 4.14 ราคาตามสญัญา 
ค่าบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน  4.41 5.25 4.18 4.76 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย 6.67 13.19 4.21 10.41 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 

 



175

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 

14 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 
2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)   
บริษทัยอ่ย - - 52,970 - 
การร่วมคา้ - 45 - 45 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 3,465 3,711 2,365 3,011 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,465 3,756 55,335 3,056 
    

เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 312,174 468,268 

รวมเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 312,174 468,268 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีการจ่ายเงินทดรองจ่ายแก่บริษทัย่อยเพื่อใช้ในการซ้ือกลุ่ม
สินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดพกัอาศยัระหวา่งก่อสร้าง “โครงการ ดีซิโอค้อนโด งามวงศ์วาน” และ
พฒันาโครงการของบริษทัยอ่ยจ านวน 312 ลา้นบาท (2558: 468 ลา้นบาท) เงินทดรองจ่ายดงักล่าว
เร่ิมมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.46 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้ไป 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)    
บริษทัร่วม - 150 - 28 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 12,055 14,324 8,733 9,463 
ผูบ้ริหารและกรรมการ - 350 - 350 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  12,055 14,824 8,733 9,841 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการคิดตน้ทุน 

 2559 2558 2559 2558 กูย้มืระหวา่งกนั  
     (ร้อยละต่อปี) 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั    
          บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั - 7,500 - 7,500 อตัราเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชย ์
          TEE Land Limited 18,506 18,452 - - ร้อยละ 7.00  
          บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั - 21,420 - - ร้อยละ 7.00  
รวม 18,506 47,372 - 7,500  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีและอตัราเงินฝากประจ าของธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึง โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการคิดตน้ทุน 

 2559 2558 2559 2558 กูย้มืระหวา่งกนั  
     (ร้อยละต่อปี) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั    
          TEE Land Limited 52,319 57,636 52,319 57,636 ร้อยละ 7.00  
          TEE Development Pte Ltd. - 28,567 - 28,567 ร้อยละ 7.00  
รวม 52,319 86,203 52,319 86,203  
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - (28,567) - (28,567)  
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ      
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึง      
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 52,319 57,636 52,319 57,636  

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
และมีก าหนดช าระคืนเม่ือบริษทัฯมีกระแสเงินสดเพียงพอ  
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เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืม ระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 
2558 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2558 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ผลต่างอตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2559 

 
บริษทั 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั  7,500 - (7,500) - - 
TEE Land Limited 18,452 - - 54 18,506 
บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั 21,420 - (21,420) - - 

รวม 47,372 - (28,920) 54 18,506 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2558 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

 
 

ผลต่างอตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2559 

 
บริษทั 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั  7,500 - (7,500) - - 
รวม 7,500 - (7,500) - - 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2558 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ผลต่างอตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2559 

 
บริษทั 

TEE Land Limited 57,636 - (2,782) (2,535) 52,319 
TEE Development Pte Ltd. 28,567 - (28,567) - - 

รวม 86,203 - (31,349) (2,535) 52,319 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน        
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17.69 17.24 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.94 0.71 
รวม 18.63 17.95 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 30.4 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 272 212 177 132 
เงินฝากธนาคาร 58,179 73,364 41,013 40,411 
รวม 58,451 73,576 41,190 40,543 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.1 ถึง 0.4 ต่อปี (2558: 
ร้อยละ 0.1 ถึง 0.4 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  38 952 38 952 
รวม 38 952 38 952 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 38 952 38 952 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,467 2,013 31,367 2,013 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,421 5,154 1,869 846 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 998 998 23,968 998 
รายไดค้า้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 745 - 45 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 5,886 8,910 57,204 3,902 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,924 9,862 57,242 4,854 

9. ทีด่ินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ท่ีดิน 1,711,533 978,944 1,420,726 696,117 
ค่าก่อสร้างและออกแบบ 3,646,537 2,927,112 2,268,462 1,553,365 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีตั้งข้ึนเป็นทุน 225,781 196,777 162,834 133,830 
ตน้ทุนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 82,764 51,175 73,974 42,386 
รวม 5,666,615 4,154,008 3,925,996 2,425,698 
หกั: ส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายสะสม (3,142,039) (2,312,980) (1,896,561) (1,655,450) 
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันา     

    อสงัหาริมทรัพย ์- สุทธิ 2,524,576 1,841,028 2,029,435 770,248 

  



รายงานประจำาปี 2559

180

19 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหวา่ง
ก่อสร้าง โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน 
   ของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
   (ลา้นบาท) 29 39 29 11 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 3.84 - 7.00 5.00 - 7.00 3.84 - 7.00 5.00 - 7.00 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการไปจดจ านองเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 และ 18 ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 1,822 1,771 1,822 700 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอเรียกคืน                     9,432 5,435 9,432 5,435 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 11,989 2,445 2,978 1,941 
รายไดร้อตดับญัชี 327 581 327 581 
อ่ืน ๆ 2,298 1,514 1,773 1,514 
รวม 24,046 9,975 14,510 9,471 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                              

รับระหวา่งปี 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์ 100,000 100,000 100 100 68,594 68,594 150,000 - 
   จ ากดั          

รวม     68,594 68,594 150,000 - 

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน               
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
    มูลค่าตามบญัชี 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
  2559 2558 2559 2558 2559 2558 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 27,000 39,000 25,028 34,508 
รวม    27,000 39,000 25,028 34,508 

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท ชีวาทัย ฮพั ซูน จ ากัด มีมติให ้      
ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 78 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 780,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 
54 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 540,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษทัดงักล่าวจดทะเบียนการ
ลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2559 ทั้งน้ีการลดทุนดงักล่าวส่งผลให้มูลค่า
ตามราคาทุนของเงินลงทุนในการร่วมคา้ลดลงเป็น 27 ลา้นบาท  
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12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุน                
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ               

ในระหวา่งปี 
 2559 2558 2559 2558 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั 2,519 (197) - - 
รวม 2,519 (197) - - 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั 
 2559 2558 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8.83 9.18 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 33.48 48.57 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 8.47 12.18 
หน้ีสินหมุนเวยีน (0.72) (0.91) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 50.06 69.02 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50% 50% 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 25.03 34.51 
การตดัรายการระหวา่งกนั - - 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการในการร่วมค้า 25.03 34.51 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โรงงานใหเ้ช่า ท่ีดินเปล่า รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559:    
ราคาทุน 262,042 38,698 300,740 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (32,785) - (32,785) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 229,257 38,698 267,955 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558:    
ราคาทุน 262,042 38,698 300,740 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (22,008) - (22,008) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 240,034 38,698 278,732 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั 
 2559 2558 
รายได ้ 8.44 12.13 
ตน้ทุนขาย (0.65) (9.30) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (1.48) (2.79) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1.27) (0.43) 
ก าไร (ขาดทุน) 5.04 (0.39) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 5.04 (0.39) 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2559 และ 2558 แสดง
ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โรงงานใหเ้ช่า ท่ีดินเปล่า รวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 250,811 38,698 289,509 
ค่าเส่ือมราคา (10,777) - (10,777) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 240,034 38,698 278,732 
ค่าเส่ือมราคา (10,777) - (10,777) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 229,257 38,698 267,955 

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
โรงงานใหเ้ช่า 360,070 354,074 
ท่ีดินเปล่า 45,290 39,960 

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดส าหรับท่ีดินเปล่าและใช้
เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ส าหรับโรงงานให้เช่า ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้น
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัรา
พื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2559 จ านวน 11 ลา้นบาท (2558: 11 ลา้น
บาท) แสดงรวมอยูใ่นตน้ทุนการเช่าและบริการ 

 บริษัทฯได้น าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวนประมาณ 268 ล้านบาท     
(2558: 279 ล้านบาท) ไปค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย์ตามท่ีกล่าวไว้ใน        
หมายเหตุ 18 
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ในระหวา่งปี 2559 และ 2558 บริษทัฯมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดจากโรงงานให้เช่า   
ท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบริการ 17 14 

14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง   
 ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ส านกังานขาย  
 อาคารเช่า ส านกังาน และหอ้งตวัอยา่ง รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 6,127 8,806 11,623 26,556 
ซ้ือเพ่ิม 33 1,583 12,839 14,455 
ตดัจ าหน่าย (3,879) (2,476) (9,186) (15,541) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2,281 7,913 15,276 25,470 
ซ้ือเพ่ิม 1,952 2,344 21,267 25,563 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 4,233 10,257 36,543 51,033 
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 3,392 4,620 4,424 12,436 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,050 1,750 9,322 12,122 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (2,578) (1,905) (9,068) (13,551) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 1,864 4,465 4,678 11,007 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 397 1,690 10,212 12,299 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 2,261 6,155 14,890 23,306 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 417 3,448 10,598 14,463 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 1,972 4,102 21,653 27,727 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     
2558 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 12,122 
2559 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 12,299 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง   
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ส านกังานขาย  
 ท่ีดิน อาคารเช่า ส านกังาน และห้องตวัอยา่ง รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 3,184 2,060 6,383 8,629 20,256 
ซ้ือเพ่ิม - 33 1,508 12,839 14,380 
ตดัจ าหน่าย - - (1,621) (6,507) (8,128) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 3,184 2,093 6,270 14,961 26,508 
ซ้ือเพ่ิม - 1,952 2,326 21,267 25,545 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 3,184 4,045 8,596 36,228 52,053 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 1,300 3,559 3,166 8,025 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 414 1,248 7,894 9,556 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย - - (1,239) (6,500) (7,739) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 1,714 3,568 4,560 9,842 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี - 360 1,357 10,149 11,866 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 2,074 4,925 14,709 21,708 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 3,184 - - - 3,184 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าตั้งเพ่ิมส าหรับปี - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 3,184 - - - 3,184 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าตั้งเพ่ิมส าหรับปี - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 3,184 - - - 3,184 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 379 2,702 10,401 13,482 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 1,971 3,671 21,519 27,161 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
2558 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 9,556 
2559 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 11,866 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือม
ราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

อุปกรณ์ท่ีตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ 6.74 3.22 6.28 3.22 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่าตามบญัชีของคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 

ราคาทุน 4,999 3,939 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (292) (5) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 4,707 3,934 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 3,934 - 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 1,060 3,939 
ค่าตดัจ าหน่าย (287) (5) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 4,707 3,934 
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16. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

16.1 เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม                              

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
เงินเบิกเกินบญัชี     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 24,379 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น     
ตัว๋แลกเงิน 3.90 - 5.00 5.75 - 6.25 841,800 410,000 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (9,456) (4,427) 
สุทธิ  832,344 405,573 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ของโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ 

16.2  หุ้นกู้ระยะส้ัน 
 รายละเอียดการอนุมติัการออกจ าหน่ายหุน้กูร้ะยะสั้นของบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558 
อาย ุ ไม่เกิน 270 วนั  
ประเภท หุน้กูร้ะยะสั้น ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั  
วธีิเสนอขาย เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนไม่เกิน 10 ราย 

 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 2559 2558 2559 2558 
หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
 คร้ังท่ี 1/2558 คงท่ีร้อยละ 6.15 270 วนั เม่ือครบก าหนด 23 กุมภาพนัธ์ 2559 - 140,000 - 140,000 
รวม     - 140,000 - 140,000 
หัก: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้       - (1,218) 
สุทธิ       - 138,782 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 185,314 94,388 183,275 35,255 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,855 13,530 8,533 8,856 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,648 19,918 2,810 15,003 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200 1,294 200 985 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,857 21,617 9,649 13,707 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 217,874 150,747 204,467 73,806 

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 วงเงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู ้ (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) เง่ือนไขการช าระคืน 2559 2558 2559 2558 

1. 453 MLR -1.25 ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและจ่ายคืน      
เงินตน้จากการปลอดจ านองห้องชุด
ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตาม
สัญญาซ้ือขายห้องชุด และไม่ต ่ากวา่
จ านวนต่อตารางเมตรตามทีร่ะบุใน
สัญญา  

129,950 82,950 129,950 82,950 
 
 
 

2. 230 ปีท่ี 1 - 2 MLR -1.50  
ปีถดัไป MLR -1.25 

ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือนโดย
เร่ิมจ่ายคืนเงินตน้งวดแรกเดือน
มกราคม 2554 จนถึงเดือนมกราคม 
2563 

122,796 148,356 122,796 148,356 
 
 

3. 129 ปีท่ี 1 ร้อยละ 5.00 
ปีท่ี 2 MLR -1.75 
ปีถดัไป MLR -1.50 

ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือนโดย
เร่ิมจ่ายคืนเงินตน้งวดแรกเดือน
ตุลาคม 2558 จนถึงเดือนตุลาคม 
2567 

2,000 16,400 2,000 16,400 

4. 314 MLR -1.50 ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและจ่ายคืน     
เงินตน้จากการปลอดจ านองห้องชุด
ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตาม
สัญญาซ้ือขายห้องชุด และไม่ต ่ากวา่
จ านวนต่อตารางเมตรตามท่ีระบุใน
สัญญา และเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

- 139,908 - 139,908 

5. 211 MLR -1.00 ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและจ่ายคืน     
เงินตน้จากการปลอดจ านองห้องชุด
ในอตัราร้อยละ 75 ของราคาตาม
สัญญาซ้ือขายห้องชุด และไม่ต ่ากวา่
จ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา และ
เสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

42,300 46,300 42,300 46,300 
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(หน่วย: พนับาท) 

 วงเงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู ้ (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) เง่ือนไขการช าระคืน 2559 2558 2559 2558 

6. 534 MLR -1.00 ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและจ่ายคืน      
เงินตน้จากการปลอดจ านองห้องชุด
ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตาม
สัญญาซ้ือขายห้องชุด และไม่ต ่ากวา่
จ านวนต่อตารางเมตรตามท่ีระบุใน
สัญญา และเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

- 280,456 
 
 
 
 
 

- - 
 
 
 
 
 

7. 658 MLR - 1.50 ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและจ่ายคืนเงิน
ตน้จากการปลอดจ านองห้องชุดใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตาม
สัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่ากวา่
จ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา และ       
เสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

240,000 - 240,000 - 

8. 650 MLR - 1.70 ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและจ่ายคืนเงิน
ตน้จากการปลอดจ านองห้องชุดใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตาม
สัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่ากวา่
จ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา และ       
เสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

192,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

192,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

รวม 729,046 714,370 729,046 433,914 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (537,046) (320,416) (537,046) (39,960) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 192,000 393,954 192,000 393,954 

เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิก
ใชเ้ป็นจ านวน 1,517 ลา้นบาท (2558: 717 ลา้นบาท) 

ในปี 2559 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในการด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางอตัราตาม
สัญญาเงินกู ้(ไม่เก่ียวขอ้งกบัการช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษทัฯได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของ
เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจ  านวน ปัจจุบัน บริษทัฯอยู่
ระหวา่งด าเนินการขอผอ่นปรนการผดิเง่ือนไขน้ีจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน 
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19. หุ้นกู้ 
 รายละเอียดการอนุมติัการออกจ าหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 
จ านวน วงเงินหมุนเวยีนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืน  
อาย ุ ตามท่ีจะก าหนดในแต่ละคราว  
ประเภท หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ มีหลกัประกนั และ/หรือไม่มีหลกัประกนั                
วธีิเสนอขาย เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีจ านวนหุ้นกู้ท่ียงัไม่ได้ออกตามการอนุมัติดังกล่าวข้างต้น
จ านวนรวม 1,830 ลา้นบาท (2558: 2,000 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 2559 2558 2559 2558 
หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
 คร้ังท่ี 1/2559 คงท่ีร้อยละ 4.60 2 ปี เม่ือครบก าหนด 4 เมษายน 2561 70,000 - 70,00 - 
 คร้ังท่ี 2/2559 คงท่ีร้อยละ 4.08 1.5 ปี เม่ือครบก าหนด 2 พฤษภาคม 2561 100,000 - 100,00 - 
     170,000 - 170,000 - 
หัก: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย      (431) - 
หุ้นกู ้- สุทธิ       169,569 - 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 
 บวก: ออกหุน้กูใ้นระหวา่งงวด 170,000 
 ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ 177 
 หกั:  ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (608) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 169,569 

 ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้ได้ระบุข้อปฏิบัติและ
ขอ้จ ากดับางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผลและการจดัส่งรายงาน
เม่ือมีเหตุการณ์ส าคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง การผดิช าระหน้ีเงินกู ้เป็นตน้ 
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20. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน

แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 1,661 899 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,238 730 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 85 32 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 96 - 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 33 - 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 287 - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 3,400 1,661 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
ตน้ทุนขาย - - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,323 762 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 1,323 762 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯคาดวา่จะไม่มีการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 15 ปี (2558: 19 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวมและ                                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
อตัราคิดลด 3.44 3.60 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 7.50 7.50 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  0 - 30 0 - 30 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (0.50) 0.61 (0.20) 0.24 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  0.58 (0.49) 0.24 (0.21) 
     

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 เพิ่มข้ึน 20% ลดลง 20% เพิ่มข้ึน 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงใน 
   จ านวนพนกังาน 

(0.60) 0.79 (0.23) 0.31 
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รายการกระทบยอดจ านวนหุน้สามญั 
 (หน่วย: หุน้) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2559 2558 
หุน้สามญัจดทะเบียน   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 905,000,000 2,400,000 
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ - 237,600,000 
หุน้สามญัหลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ 905,000,000 240,000,000 
ลดทุนระหวา่งปี (417,000,000) - 
เพิ่มทุนระหวา่งปี  262,000,000 665,000,000 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  750,000,000 905,000,000 
หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 488,000,000 2,400,000 
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ - 237,600,000 
หุน้สามญัหลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ 488,000,000 240,000,000 
เพิ่มทุนระหวา่งปี  262,000,000 248,000,000 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 750,000,000 488,000,000 

22. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัยอ่ยตอ้งจดัสรรทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 ของจ านวนผลก าไรซ่ึงบริษทัยอ่ยท ามาหาไดทุ้กคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกวา่ทุนส ารองนั้น
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนทุนของบริษัทย่อย ส ารองตามกฎหมายดังกล่าว         
ไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

36 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ซ้ือท่ีดิน และจ่ายค่างานก่อสร้างระหวา่งปี 1,505 1,362 1,500 676 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดิน และงานระหวา่งก่อสร้าง (676) (352) (1,259) (324) 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 61 63 61 63 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 23 23 23 21 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 2 - - 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 6 6 6 5 

24. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 23,612 20,493 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (15,765) (935) (15,626) (160) 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 7,847 19,558 (15,626) (160) 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 83 - 83 - 

 83 - 83 - 



195

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 

36 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ซ้ือท่ีดิน และจ่ายค่างานก่อสร้างระหวา่งปี 1,505 1,362 1,500 676 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดิน และงานระหวา่งก่อสร้าง (676) (352) (1,259) (324) 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 61 63 61 63 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 23 23 23 21 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 2 - - 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 6 6 6 5 

24. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ
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 83 - 83 - 



รายงานประจำาปี 2559

196

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดม้ี้ม้ีดงัน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 70,930 102,778 97,416 (26,816)

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 0% และ 20% 0% และ 20% 0% และ 20% 0% และ 20%
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 14,186 20,556 19,483 -
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:
เงินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี - - (30,000) -
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามวธิีิีิส่วนไดเ้สีย (504) 39 - -
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,103 2,466 1,092 1,360
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (2,749) (7,372) (2,749) -
อ่ืน ๆ (4,189) 3,869 (3,452) (1,520)

รวม (6,339) (998) (35,109) (160)
ค่าใชจ่้าย (รายได ้) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 7,847 19,558 (15,626) (160)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - - 637 637
ตน้ทุนของโครงการ 138 - - -
ค่าเส่ือมราคาสะสม - ส านกังานขาย 1,615 410 1,615 410
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาว
   ของพนกังาน 680 332 680 332
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้้ใ้ช้ 14,105 - 14,105 -

รวม 16,538 742 17,037 1,379
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบริการ 65 116 65 116 

รวม 65 116 65 116 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี  

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้มีจ  านวนเงิน  17 ล้านบาท  ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการ            
ใหป้ระโยชน์ภายในปี 2563 

25. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1251(2)/2557 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 และบตัรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขท่ี 58-2088-0-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม  2558 ภายใต้เง่ือนไขต่างๆ  ท่ีก าหนดไว ้  
บริษทัฯจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรดงัต่อไปน้ี 

 - ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
ส่งเส ริมรวมกันไม่ เกิน ร้อยละ  100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ าท่ี ดินและทุนหมุนเวียน                     
มีก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 - ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล 

 - ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอตัราร้อยละ     
50 ของอตัราปกติมีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะ 

 - ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 - ไดรั้บอนุญาตให้หกัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

 - ไดรั้บอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้
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 รายไดข้องบริษทัฯจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 16,535 13,535 351,986 527,880 368,521 541,415 

26. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่
ในระหวา่งปี  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (พนับาท) 63,083 83,219 113,042 (26,657) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุน้) 685,574 337,293 685,574 337,293 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.0920 0.2467 0.1649 (0.0790) 

27. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทั 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ
ตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ บริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วน
งาน ดงัน้ี  

 ส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจขายบา้นและคอนโดมิเนียม 
 ส่วนงานธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการ เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการใหเ้ช่าโรงงาน 

ผูมี้อ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือ
ขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  
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การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึก
บญัชีส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,158 17 1,175 - 1,175 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 
   รายไดร้วม  1,158 17 1,175 - 1,175 
ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  328 6 334 - 334 
รายไดอ่ื้น 21 2 23 - 23 
ดอกเบ้ียจ่าย (41) (10) (51) - (51) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (13) - (13) - (13) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการ      
   ร่วมคา้ท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 3 - 3 - 3 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (222) (5) (227) - (227) 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 76 (7) 69 - 69 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน     2 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (8) 
ก าไรส าหรับปี     63 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,402 14 1,416 - 1,416 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 
   รายไดร้วม  1,402 14 1,416 - 1,416 
ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  391 3 394 - 394 
รายไดอ่ื้น 11 - 11 - 11 
ดอกเบ้ียจ่าย (45) (13) (58) - (58) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (12) - (12) - (12) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการ      
   ร่วมคา้ท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย - - - - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (229) (6) (235) - (235) 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 116 (16) 100 - 100 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน     3 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (20) 
ก าไรส าหรับปี     83 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
  ส่วนงานธุรกิจ  สินทรัพย ์  
 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพ้ืนท่ี รวมส่วนงาน ท่ีไม่ได ้  

 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ปันส่วน งบการเงินรวม 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 2,761 268 3,029 142 3,171 
เงินลงทุนในการร่วมคา้      
   ท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 25 - 25 - 25 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย ์      
   ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวม      
   เคร่ืองมือทางการเงินและ      
   สินทรัพยภ์าษีเงินได ้      
   รอตดับญัชี - (11) (11) 5 (6) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
  ส่วนงานธุรกิจ  สินทรัพย ์  
 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพ้ืนท่ี รวมส่วนงาน ท่ีไม่ได ้  

 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ปันส่วน งบการเงินรวม 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,958 279 2,237 118 2,355 
เงินลงทุนในการร่วมคา้      
   ท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 35 - 35 - 35 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย ์      
   ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวม      
   เคร่ืองมือทางการเงินและ      
   สินทรัพยภ์าษีเงินได ้      
   รอตดับญัชี - (11) (11) 8 (3) 

 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกัในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละ

สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือ

มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม   
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28. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือน
ในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จดัการ
กองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่า
ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 1.7 
ลา้นบาท (2558: 0.6 ลา้นบาท) 

29. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี                    

3 มีนาคม 2559 180 0.37 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2559  180 0.37 

30. ภาระผูกพนั 
30.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน
เงิน 0.03 ลา้นบาท และ 0.6 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 0.03 ลา้นบาท และ 0.6 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 

30.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือทีด่ินและก่อสร้างโครงการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือท่ีดิน

และก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 527 349 527 349 
สัญญาซ้ือท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต 279 269 279 269 
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30.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการจ่ายค่าเช่าและ

ค่าบริการตามสัญญาคงเหลือดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

จ่ายช าระ:     
     ภายใน 1 ปี 6 5 4 5 

30.4 การค า้ประกนั 
 (1) บริษัทฯมีภาระผูกพนัจากการค ้ าประกันให้แก่ภาระหน้ีสินของบริษัทย่อยท่ีมีต่อธนาคาร

พาณิชย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมียอดหน้ีคงคา้งเป็นจ านวนเงินประมาณ 
280 ลา้นบาท (2559: ไม่มี) 

 (2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา 
ซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ  เหลืออยู่เป็นจ านวน  6.8 ล้านบาท  (2558: ไม่มี) ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

30.5 คดีฟ้องร้อง 
 ในเดือนธันวาคม 2558 บริษทัฯถูกลูกคา้ฟ้องร้องเก่ียวกบัการผิดสัญญาจะซ้ือจะขายและเรียกเงิน

คืน ซ่ึงมีทุนทรัพยจ์  านวน 0.18 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2559 ศาลชั้นตน้ไดต้ดัสินคดีแพ่ง
โดยพิพากษาให้บริษทัฯชดใช้ค่าเสียหายจ านวน 0.18 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปีนับแต่วนัท่ี 29 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ ขณะน้ี คดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
บริษทัฯ 
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31. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 405 405 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
  หุน้กู ้ - 170 - 170 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 394 394 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 405 405 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
  หุน้กู ้ - 170 - 170 
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21. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทุนของบริษทัฯดงัน้ี 

1. การแปรสภาพบริษทัจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด เพื่อรองรับตามแผนการน า
หลักทรัพย์ของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมติ
เปล่ียนแปลงช่ือบริษทัฯจาก “บริษทั ชีวาทยั จ  ากดั” เป็น “บริษทั ชีวาทยั จ  ากดั (มหาชน) ”  

2. การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯ จากเดิมจ านวน 2.4 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท เป็นจ านวน 240 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซ่ึงบริษัทฯได้จดทะเบียนการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 โดยมีทุนออกจ าหน่าย
และช าระแลว้ 240 ลา้นบาท 

3. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 340,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
240,000,000 บ าท  เป็นจ านวน  580,000,000 บ าท  โดยออกหุ้ นส ามัญ เพิ่ ม ทุนจ านวน 
340,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับตามแผนการน าหลักทรัพย์ของ    
บริษทัฯเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

3.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 108,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามส่วนท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) 

3.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 232,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public Offering) 

บริษัทฯได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงในทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือว ันท่ี                           
27 เมษายน 2558 โดยมีทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 348,000,000 บาท 

4. การน าหุ้นของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์                       
แห่งประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทุนของบริษทัฯดงัน้ี 

1.  การลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่ายจ านวน 232,000,000 หุน้ 

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมจ านวน 557,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 
557,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว
ออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 
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2.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามส่วนท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) 

2.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 317,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public Offering) 

นอกจากน้ีบริษทัฯไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนจากผูถื้อหุ้นเดิมเป็นจ านวน 45,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 45 ล้านบาทซ่ึงบริษัทฯได้รับช าระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว และ     
บริษทัฯได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงในทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 
2558 ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจาก 580 ลา้นบาทเป็น 905 ล้านบาท และทุนท่ี
ออกและช าระแลว้ของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจาก 348 ลา้นบาทเป็น 393 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 บริษทัฯไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 95 ล้าน
บาท ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บช าระค่าหุ้นเรียบร้อยแลว้ และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงในทุน
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ส่งผลให้ทุนท่ีออกและช าระแลว้ของ
บริษทัฯเพิ่มข้ึนจาก 393 ลา้นบาทเป็น 488 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 1. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่ายจ านวน 417,000,000 หุ้น มูลค่า

หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 2. อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมจ านวน 262,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน

จ านวน 262,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว
จ านวนไม่เกิน 262,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public Offering) 

 โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงในทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
2 มีนาคม 2559 ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเปล่ียนแปลงจาก 905 ลา้นบาท เป็น 750 ลา้น
บาท 

 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่
ประชาชนทัว่ไปจ านวน 262,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.60 บาท คิดเป็นเงินจ านวนประมาณ 419 
ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นจ านวน 12.8 ลา้นบาท ไดแ้สดงโดย
หกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช าระ
แลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 394 394 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 
32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  107           

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินทดรองจ่าย เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เงินกูย้ืม
ระยะสั้ น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้มืและ

ลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ี เหมาะสม ดังนั้ นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็น
สาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ จ  านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้
สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
บริษทัฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบัน
การเงิน เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคัญสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถ
แยกตามวนัท่ีครบก าหนดหรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 56 2 58 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 6 6 - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง - - - - 162 162 - 
 - - - 56 170 226  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 833 - - 24 - 857 หมายเหตุ 16 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 218 218 - 
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย - - - - 33 33 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 52 - - - 71 หมายเหตุ 6 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 729 - 729 หมายเหตุ 18 
หุ้นกู ้ - 170 - - - 170 หมายเหตุ 19 
เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 106 106 - 
 852 222 - 753 357 2,184  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 72 2 74 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 10 10 - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง - - - - 35 35 - 
 - - - 72 47 119  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 544 - - - - 544 หมายเหตุ 16 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 151 151 - 
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย - - - - 30 30 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68 - 58 8 - 134 หมายเหตุ 6 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 714 - 714 หมายเหตุ 18 
เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 86 86 - 
 612 - 58 722 267 1,659  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 56 2 58 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 6 6 - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง - - - - 162 162 - 
 - - - 56 170 226  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 833 - - 24 - 857 หมายเหตุ 16 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 218 218 - 
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย - - - - 33 33 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 52 - - - 71 หมายเหตุ 6 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 729 - 729 หมายเหตุ 18 
หุ้นกู ้ - 170 - - - 170 หมายเหตุ 19 
เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 106 106 - 
 852 222 - 753 357 2,184  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 72 2 74 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 10 10 - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง - - - - 35 35 - 
 - - - 72 47 119  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 544 - - - - 544 หมายเหตุ 16 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 151 151 - 
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย - - - - 30 30 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68 - 58 8 - 134 หมายเหตุ 6 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 714 - 714 หมายเหตุ 18 
เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 86 86 - 
 612 - 58 722 267 1,659  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 39 2 41 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 57 57 - 
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 312 - - 312 หมายเหตุ 6 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง - - - - 162 162 - 
 - - 312 39 221 572  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 833 - - 24 - 857 หมายเหตุ 16 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 204 204 - 
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย - - - - 30 30 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 52 - - - 52 หมายเหตุ 6 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 729 - 729 หมายเหตุ 18 
หุ้นกู ้ - 170 - - - 170 หมายเหตุ 19 
เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 106 106 - 
 833 222 - 753 340 2,148  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 39 2 41 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 5 5 - 
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 468 468 หมายเหตุ 6 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง - - - - 33 33 - 
 - - - 39 508 547  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 544 - - - - 544 หมายเหตุ 16 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 74 74 - 
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย - - - - 22 22 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28 - 58 8 - 94 หมายเหตุ 6 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 434 - 434 หมายเหตุ 18 
เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 21 21 - 
 572 - 58 442 117 1,189  
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการกู้ยืมเป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดท้  าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ี
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียงดงัน้ี 

 หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  
สกุลเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2559 2558 2559 2558 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ดอลล่าร์สิงคโปร์ - 3 - 25.7905 

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 
2558 มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
   หุน้กู ้ 170 170 - - 

 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
   หุน้กู ้ 170 170 - - 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ์
ดงัน้ี 

ก)  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ น เจา้หน้ีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น แสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณ
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาด
ปัจจุบนั ส าหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดง
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
33. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัคือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุน         

ท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั       
ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.2:1 (2558: 
2.4:1) และเฉพาะบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.3:1 (2558: 2.0:1) 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
34.1 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเห็นชอบในการรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินจากกรรมการท่านหน่ึงของบริษัทฯเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเป็น       
จ านวนเงิน 200 ล้านบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินต้น       
ไม่เกิน 2 ปีนบัจากวนัท ารายการ โดยไม่มีการค ้าประกนั 

34.2 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเพื่อพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น  รวมเป็นเงินจ านวน  23 ล้านบาท          
เงินปันผลดงักล่าวมีก าหนดจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2560 

35. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 
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