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วิสัยทัศน์  พันธกิจ
บริษัทฯ มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาในใจของผู้บริโภค 
ด้วยการไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์และ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการ 
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ของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า 

และพันธมิตรทางธุรกิจ
4. ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการดูแล 

รับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
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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 IndustrialReady to Move inCondominium





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





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.

condominium



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
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ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลสำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2560 2559 2558

สถานะทางการเงิน

 สินทรัพย์รวม 3,646.39 3,171.30 2,354.98
 หนี้สินรวม 2,537.12 2,195.03 1,667.85
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,109.27 976.27 687.13

ผลการด�าเนินงาน

 รายได้รวม 2,042.42 1,200.72 1,429.94
 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,013.69 1,158.13 1,401.58
 รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ 19.59 16.53 13.54
 ก�าไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 573.09 327.76 390.92
 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น 360.88 239.94 247.71
 ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ 155.50 63.08 83.22

อัตราส่วนทางการเงิน

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.63 1.59 1.66
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 6.77 4.42 7.29
 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 14.91 7.58 15.96
 อัตราก�าไรขั้นต้น (%) จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 28.46 28.30 27.89
 อัตราก�าไรขั้นต้น (%) จากการให้เช่าโรงงาน 44.98 34.82 20.38
 ก�าไรสุทธิ (%) 7.61 5.25 5.82
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) 2.29 2.25 2.43
 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.71 1.87 2.03
  (IBD/E) (เท่า)

ข้อมูลต่อหุ้น

 ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.21 0.09 0.25
 มูลค่าตามบัญชี  (บาท) 1.48 1.30 1.41
 ราคาตลาด (ณ วันสิ้นปี) (บาท) 1.34 1.62 -
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สถานะทางการเงิน
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นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น

 บรษัิท ชีวาทัย จ�ากดั(มหาชน) มุง่ม่ันท่ีจะพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ให้อยู่เหนอืความพึงพอใจของผูบ้รโิภค 
ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการทั้งแนวสูง และแนวราบเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่ม
ลูกค้าในทุกระดับ โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยังได้มีการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อพัฒนา
โครงการให้หลากหลายมากย่ิงข้ึน ได้แก่ การเข้าร่วมลงทุนกบั “คอนโดแมน” ในนาม “ชีวา ฮาร์ท” เพือ่พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภททาวน์โฮม และร่วมจัดตั้งบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน 
เพื่อพัฒนาโครงการอินดิเพนเดนท์ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง (Independent Senior Living) ระดับพรีเมี่ยม ซึ่งทั้งสอง
โครงการต่างสร้างจดุแขง็ให้บรษัิทฯ เพือ่ให้ครอบคลมุทุกเซ็กเมนต์ในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ของบรษัิทฯ 
และเพื่อเป็นการกระจายการลงทุนของบริษัทฯ ที่มิได้ท�าแต่เฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมเพียงอย่างเดียว 

 โดยท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้รับความเช่ือม่ันจากกลุ่มผู้
บริโภคท่ีไว้วางใจในการด�าเนินงานของเราในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ท้ังในส่วนของการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบท่ีอยู่อาศัย และพัฒนาโรงงาน
ส�าเร็จรูปให้เช่าเพื่อสร้างการรับรู้รายได้ให้บริษัทได้อย่าง
ต่อเนื่อง ส�าหรับในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ที่คาดการณ์ไว้ โดยเป็นผลมาจากความไว้วางใจ
จากกลุ่มลูกค้าที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด   

 นอกจากนี้ ปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนให ้
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึพนกังานทุกคนในการให้ความ
ส�าคญัและมีความมุ่งมัน่ในการปฏบัิตติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดเีพือ่ให้บรษัิทได้รบัความน่าเช่ือถอื 
มากยิง่ข้ึน และเพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่ายของบรษัิทฯ โดยผลการประเมนิในโครงการ
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทไทย ประจ�าปี 2560 บริษัทฯ ได้รับตราสัญลักษณ์ 4 ดาว ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
มาก นั่นแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาการ
ด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาความโปร่งใสขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

 สุดท้ายนี้ กระผมในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ ถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณไปยังลูกค้า ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุนทั้งรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน พนักงาน คู่ค้าของบริษัท ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เราเป็นอย่างดี
มาตลอดปีท่ีผ่านมา และบริษัทจะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัท
เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

“ การเข้าร่วมลงทุนกับ “คอนโดแมน” 
ในนาม “ชีวา ฮาร์ท” เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ประเภททาวน์โฮม และ ร่วมจัดตั้ง 
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน  
เพื่อพัฒนาโครงการอินดิเพนเดนท์ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง 

(Independent Senior Living) ระดับพรีเมี่ยม .”

สารจาก
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น
 ในปี 2560 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 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และในปี 2561 จนถึงวันที่รายงาน จ�านวน 1 ครั้ง รวม
ท้ังสิน้ 6 ครัง้โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ พจิารณาในเรือ่งต่างๆ ท่ีอยู่ในความรบัผดิชอบ ท้ังนีส้ามารถ
สรุปสาระส�าคัญของงานที่ได้ปฏิบัติในปี 2560 ดังต่อไปนี้

 1. สอบทานรายการทางการเงินในปี 2560 : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปีของ
บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) รวมถึงงบการเงินของบริษัทย่อยประจ�ารายไตรมาส และประจ�าปีซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจ
สอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าได้มีการจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการ
เงินด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งได้มีการเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณา
งบการเงนิ เพือ่ปรกึษาหารอืถงึประเดน็ท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ ความเป็นอสิระของผูส้อบบัญชี ความเพยีงพอในการเปิดเผย
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์กบัผูใ้ช้งบการเงนิ และข้อเสนอแนะของผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตในการจดัท�างบการเงนิ ก่อนท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. ก�ากับดูแลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน :

• คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปีซ่ึงจัดท�า
ข้ึนบนพื้นฐานของการประเมินระบบการควบคุมภายใน และตามความเสี่ยงของแต่ละระบบงานเพื่อให้แผนการ
ตรวจสอบมีขอบเขตที่ครอบคลุมประเด็นที่มีความส�าคัญอย่างครบถ้วน

• คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้มีการว่าจ้างให้ บริษัท ตรวจ
สอบภายในธรรมนิต ิจ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทั พรอ้มทัง้ให้ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายในเพือ่
ให้การปฏบัิตงิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล และมีการปฏบัิตติามข้อก�าหนดและกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน

 3. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ในปีท่ีผ่านมาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจ�าปี 2561 รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนประจ�าปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก�าหนดค่าตอบแทน
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 4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรอืกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิตามและสอบทานการด�าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิว่ามี
การปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคบัของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน : คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและพิจารณาสอบทานการเปิด
เผยข้อมูลรายการระหว่างกัน กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุมกิจการ ซึ่งอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

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

 ในปี 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีรายงานข้อมูลทางการเงินและการด�าเนินงานอย่างถูกต้อง 
มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อก�าหนดและข้อผกูพนัต่างๆ มีการเปิดเผยรายการท่ีเกีย่วโยงกนัอย่างถกูต้องและมีการปฏบัิตงิานท่ีสอดคล้องกบัระบบการก�ากบั
ดูแลกจิการท่ีดีอย่างเพยีงพอ โปร่งใส และเชือ่ถอืได้รวมท้ังมีการพัฒนาปรบัปรงุระบบการปฏบัิตงิานให้มีคณุภาพดข้ึีน และเหมาะ
สมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานประจำาปี 256018

รายงานจากคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น
 ณ 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิก จ�านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการ
อิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด ประกอบด้วย 

1. Mr. Chung Tang Fong   ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี   กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร  กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 
มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง มีการพิจารณาใน
เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งนี้สามารถสรุปสาระส�าคัญของงานที่ได้ปฎิบัติในปี 2560 ดังต่อไปนี้

ก�รสรรห�

• พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อก�าหนดในกฎหมาย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อก�าหนดของ 
บรษัิทฯ และสอดคล้องกบักลยุทธ์ของบรษัิทฯ โดยมกีารก�าหนดวธิกีารสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลกัเกณฑ์ โปร่งใส 
ยึดตามแนวทางการปฏบัิตท่ีิด ีตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีซ่ึงได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีและเวบ็ไซต์บรษัิทฯ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

• พิจารณาแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน

ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

• เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานดี คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการก�าหนดอัตราการข้ึนเงนิเดอืน ประจ�าปี 2561 ร่วมกบัฝ่ายทุนมนษุย์ 
และคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงอัตราการข้ึนเงินเดือนของบริษัทฯ อยู่ในอัตราท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับผลการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ 

 ในปี 2560 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏบัิตงิานท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
อย่างครบถ้วน ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ เตม็ความสามารถ และเป็นอสิระเพือ่ประโยชน์โดยรวมต่อบรษัิทและผูถ้อืหุ้นอย่าง
เหมาะสมแล้ว

Mr. Chung Tang Fong 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

(นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร)
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น 
 บริษัทได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงกับการส่งเสริมและมุ่งเน้นให้บริษัทด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จริยธรรมธุรกิจ เพื่อพัฒนาระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการ
บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อท�าหน้าที่รับผิดชอบด้านการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ โดย
ประกอบด้วยสมาชิก จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายชัยยุทธ  เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี   กรรมการอิสระ/กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
3. นายบุญ ชุน เกียรติ   กรรมการผู้จัดการ/กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 ในปี 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้มีการประชุม 1 ครั้งโดยสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

• ดแูลการปฏบัิตงิานของคณะอนกุรรมการให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิท และหลกัการก�ากบัดแูล
กจิการท่ีด ีโดยได้ก�าหนดให้คณะอนกุรรมการต่างๆ จะต้องรายงานผลการปฏบัิตหิน้าท่ีต่อคณะกรรมการบรษัิท รวมถงึ
ติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

• สรปุผลการด�าเนนิงานด้านก�ากบัดแูลกจิการในปี 2560 และพจิารณาถงึผลการประเมนิในโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูล
กิจการบริษัทไทย ประจ�าปี 2560 พร้อมทั้งวางแผนการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่
ดียิ่งๆ ขึ้นไป

• สนบัสนนุให้ผูถ้อืหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุ้น และส่งค�าถามเกีย่วกบับรษัิทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• ก�าหนดให้มีการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษัิทท้ังคณะและกรรมการรายบุคคล การประเมินผลตนเองของคณะ
อนกุรรมการ และการประเมินผลการปฎบัิตงิานของประธานกรรมการบรหิารและเลขานกุารบรษัิทเป็นประจ�าทุกปี เพือ่
น�าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

• สอบทานรายงานการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิทท่ีเปิดเผยในรายงานประจ�าปีให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของส�านกังาน
คณะกรรมการ ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ อีก
ท้ังจะยังคงดูแล ปรบัปรงุแก้ไข และมุง่ม่ันพฒันาประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง โดยจะด�าเนนิการตามแนวทางการ
ด�าเนนิธรุกจิท่ียดึมัน่ในความถกูต้องและโปร่งใส อนัจะน�าไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล 
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รายงานจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น
 ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิก จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด ประกอบด้วย 

1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายบุญ ชุน เกียรติ  กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง ที่จะท�าให้ธุรกิจด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ก�าหนดมาตรการ
ป้องกันและแนวทางจัดการความเสี่ยง รวมถึงการติดตามผลจัดการอย่างสม�่าเสมอ

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ได้ปฏบัิตหิน้าท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท โดยในปี 2560 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน 3 ท่าน และคณะท�างานบริหารความเสี่ยง จ�านวน 13 ท่าน

2. พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อก�าหนดหน้าที่ ขอบเขตและความรับผิดชอบ

3. พจิารณาแผนบรหิารความเสีย่งท่ีฝ่ายบรหิารทุกหน่วยงานท�าการประเมินความเสีย่ง และจดัระดบัความส�าคญัของความ
เสี่ยง และก�าหนดวิธีจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น

4. ติดตามและทบทวนการด�าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความ
เสี่ยงที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากการท่ีคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท ให้ความส�าคญัในการปฏบัิตติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ท่ีดี และการบริหารความเสีย่ง ทางคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมคีวามม่ันใจว่าการบรหิารความเสีย่งของบรษัิท มีการด�าเนนิ
การอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
และเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านอย่างต่อเนื่อง ให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท

นายชาติชาย  พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ	

นางสุภาภรณ์ 
บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ	/	กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
/	กรรมการกำากับดูแลกิจการ	/	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายบุญ ชุนเกียรติ 
กรรมการ	/	กรรมการผู้จัดการ	/	
กรรมการบริหาร	/	กรรมการกำากับ
ดูแลกิจการ	/	กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

นายชัยยุทธ 
เตชะทัศนสุนทร
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	
/	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน	/	ประธานกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการ	/	กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการ

Mr. Chung Tang Fong 

กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจ
สอบ	/	ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Phua Cher Chew
กรรมการ

Mr. Phua Chian Kin

ประธานกรรมการบริหาร
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นายชาติชาย   พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ 

อายุ	55	ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,000,000 หุ้น

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551

การศึกษา / การอบรม

• ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศและการตลาด มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก

• ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร มหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก

• 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 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

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด

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
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จ�านวนหุ้น CHEWA  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่น 9

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)

• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8

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

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด

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

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการ 

อายุ	52	ปี
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Mr. Phua Cher Chew

กรรมการ 

อายุ	44	ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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 

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

2560 - Present  Director TEE Forward Pte Ltd., Singapore

2559 - Present  Director TEE Vista Pte Ltd., Singapore

2559 - Present Director Development 35 Pte Ltd., Singapore

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 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 Officer TEE Land Ltd., Singapore
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ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ (ต่อ)

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



รายงานประจำาปี 256026

จ�านวนหุ้น CHEWA 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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/กรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

  กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2545 - 2557 กรรมการ บริษัท ออสก้า พร็อพเพอร์ตี้ เมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด

2557 - พฤษภาคม 2560 Non-Executive Director & Finance Director TEE Land Ltd., Singapore

2556 - พฤษภาคม 2560 Director Viet-TEE Co., Ltd. Vietnam

2554 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด

2551 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จ�ากัด

2544 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

2543 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จ�ากัด

นายบุญ ชุน เกียรติ

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการก�ากับดูแลกิจการ/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ	43	ปี

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)



27บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

จ�านวนหุ้น CHEWA 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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) รุ่นที่ 23/2016

• มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับเปลี่ยนและผลกระทบทางภาษีอากร (EY)

• The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight (IOD)

• ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ (EY)

• Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2017 (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน

2551 - 2555 กรรมการ   บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด

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

  สายงานแผนงานและการเงิน   

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

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ต�าแหน่งปัจจุบัน 

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ   บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน) 

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอส เอ็ม โซลูชั่น จ�ากัด

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการก�ากับดูแลกิจการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ	63	ปี

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 256028

จ�านวนหุ้น CHEWA 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

800,000 หุ้น

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/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน 

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

  ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ/

  กรรมการบริหารความเสี่ยง  

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 

นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธาน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ	47	ปี

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)



29บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

จ�านวนหุ้น CHEWA 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

การศึกษา / การอบรม • ปริญญาโท Public Administration & Management, Lee Kuan Yew School of Public Policy & 

NUS Business School, National University of Singapore.

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

of Technology, Perth, Western Australia.

• 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)

ประสบการณ์ท�างาน

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

ต�าแหน่งปัจจุบัน 

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/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

Mr. Chung Tang Fong

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน

อายุ	65	ปี

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 256030

จ�านวนหุ้น CHEWA 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

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 - มกราคม 2561 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ

2558 - ปัจจุบัน Vice Chairman PowerSource 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

Mr. Phua Chian Kin

ประธานกรรมการบริหาร

อายุ	58	ปี



31บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ (ต่อ)

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

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



รายงานประจำาปี 256032

คณะผู้บริหาร

นายยุทธนา 
บุญสิทธิวราภรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานก่อสร้างและสนับสนุน	

นางสาวสุนันทรา 
มหาประสิทธิ์ชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานการเงินและบัญชี

นางสาวจิราพัชร์ 
ฉัตรเพ็ชร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
และการตลาด

นางสาวจิรสุดา 
สาสนัส
เลขานุการบริษัท/ 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย
กฎหมาย

นายสถาพร 
เสมสว่าง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานบริการหลังการขาย

นางจริญา 
ด่านสมพงค์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
และการตลาด



33บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

กิจกรรมสำาคัญในรอบปี	2560

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Give for good 
society ท�าดีเพื่อพ่อ สานต่อความดีสู่สังคม โดยมีคุณ บุญ ชุน 
เกียรติ ประธานกรรมการผู้จัดการ ร่วมท�ากิจกรรมพร้อมเลี้ยง
อาหารกลางวัน และมอบสิง่ของอ�านวยความสะดวกให้กบัสถาน
คุ้มครองและพฒันาคนพกิารบ้านกึง่วถิ ี(ชาย) จงัหวดัปทุมธานี

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือจัดกิจกรรม 
“เริ่มต้นจากการให้ สร้างความสุขท่ีย่ังยืน” โดยการน�าอาหาร
ว่าง ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป ข้าวสารและของใช้จ�าเป็นอื่นๆ ไปมอบ
ให้ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี (หญิง) 
จังหวัดนนทบุรี

CHEWA ร่วมกับ บริษัท นายณ์ เอสเตท จ�ากัด บริษัท แอล.
พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ช.การช่าง 
จ�ากัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทร่วมทุน เพื่อพัฒนาโครงการไลฟ์สไตล์ซีเนียร์ ลิฟ
วิ่ง (Lifestyle Senior Living Village) ระดับพรีเมี่ยมที่จังหวัด
ภูเก็ต มูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท พร้อมด้วยสิ่งอ�านวย
ความสะดวกและบริการต่างๆ ระดับ 5 ดาว เพื่อตอบรับไลฟ์
สไตล์ท่ีหลากหลายอย่างครบวงจร สมบูรณ์แบบ ภายใต้การ
บริหารจัดการโดยทีมงานมืออาชีพจากต่างประเทศท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล

CHEWA จับมือ คุณขจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ (คอนโดแมน) 
ตั้งบริษัทร่วมทุน “ชีวา ฮาร์ท” เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภททาวน์โฮม สร้างจดุแข็งให้ครอบคลมุทุกเซ็กเมนต์ และ
ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ของทั้งสองฝ่ายจะท�าให้ 
ผู้บริโภคมั่นใจ และสามารถตอบโจทย์พร้อมท้ังส่งมอบสิ่งท่ีดี
ที่สุดให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งหนุนศักยภาพธุรกิจในอนาคตให้
แข็งแกร่งมากขึ้น
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เปิดตัวบัตร ชีวาทัย โซไซตี้ 

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการพร้อมด้วยนายบุญ 
ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการและบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด 
จ�ากัดโดย เฉลิมชัย ฉัตรชัยทนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
ธุรกิจและปฏิบัติการ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “ชีวาทัย โซไซตี้” 
และ “ชีวาทัย โซไซตี้ วีซ่า การ์ด” โดยร่วมจัดท�าบัตรนี้ขึ้นเพื่อ
ความสะดวกในการใช้จ่ายของลูกบ้านพร้อมเปิดตัว “VISA All 
Smart Pay” ใบแรกของไทยสมาร์ทคาร์ด

กิจกรรม คอนเสิร์ต เพื่อลูกบ้านชีวาทัย “ความทรงจ�าในยุค
คาสเซทจะกลับมา” 

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด(มหาชน) ได้มอบบัตรคอนเสิร์ต และร่วม
จัดกิจกรรมให้แก่ลูกบ้านในโครงการของบริษัทเพื่อสร้างความ
รู้สึกที่ดีต่อลูกบ้าน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 

บรษัิท ชีวาทัย จ�ากดั (มหาชน) คว้า 3 รางวลั ในงาน “Property 
Guru Thailand Property Awards 2017” ครั้งที่ 12 ที่โรงแรม 
พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ โดยงานนี้ทางชีวาทัย ยังคว้ารางวัล
กลับมาทุกโครงการที่มีชื่อเข้าโผด้วยเช่นกัน ได้แก่รางวัล 
• Best High-Rise High End Condo Development (Bangkok)

• HIGHLY COMMENDED: Chewathai Residence Bang Pho by 
CHEWATHAI PLC.

• Best High-Rise Affordable Condo Development (Bangkok)

• HIGHLY COMMENDED: Chewathai Phetkasem 27 by 
CHEWATHAI PLC.

• Best Housing Development (Bangkok) 

• HIGHLY COMMENDED: Chewarom Rangsit - Don Mueang 
by CHEWATHAI PLC.

• นับเป ็นอีกก ้าวส�าเร็จของชีวาทัยในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม

• ด้วยการออกแบบโดยค�านึงถึงความสะดวก สบาย และการใช้
ประโยชน์ภายในพื้นที่ได้สูงสุดของผู้อยู่อาศัย

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพและวาง
พวงมาลาถวายสักการะ ในการบ�าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อม
ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี
คณุชาตชิาย  พานชิชวีะ ประธานกรรมการ คณุบุญ ชุน เกยีรติ 
กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัท ชี
วาทัย จ�ากัด (มหาชน) ร่วมในพิธี ณ บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
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ชื่อบริษัท  : บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ  : CHEWA
ประเภทของกิจการ   : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขที่จดทะเบียนบริษัท   : 0107558000181
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว  : 750,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ส�านักงานใหญ่   : 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์   : (02) 679 8870 - 4
โทรสาร   : (02) 679 8875
โฮมเพจ   : www.chewathai.com
เลขานุการบริษัท  : นางสาวจิรสุดา สาสนัส
    โทรศัพท์ (02) 679 8870 - 4 ต่อ 135
    อีเมลล์ ir@chewathai.com ; jeerasuda@chewathai.com
บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์  : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง  : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์   : (02) 009 9000
โทรสาร   : (02) 009 9991

ผู้สอบบัญชี  : นางสาวรสพร เดชอาคม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   : 5659
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

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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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  : 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น 

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์   : (02) 596 0500
โทรสาร   : (02) 596 0539

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่
แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.chewathai.com
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 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 เป็นกิจการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด 
และ TEE Development Pte Ltd บริษัทฯ มีเป้าหมายการประกอบธุรกิจเพื่อด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด
ท่ีจะเป็นผู้พัฒนาท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ อีกท้ังบริษัทมุ่งม่ันท่ีจะเป็นพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ชัน้น�าในใจของผูบ้รโิภค ด้วยการไม่หยดุยัง้ท่ีจะสร้างสรรค์และส่งมอบผลติภณัฑ์ตลอดจนการบรกิาร ให้อยูเ่หนอื
แก่ความพึงพอใจของลูกค้า ภายใต้การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด และบริษัทร่วม 
3 บริษัท ได้แก่ 

 1. บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกันกับบริษัท
 2. บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททาวน์โฮม
 3. บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการอินดิเพนเดนท์ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง 
(Independent Senior Living) ระดับพรีเมี่ยม

นโยบ�ยและกลยุทธ์ท�งธุรกิจในก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทฯ

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

 บริษัทฯ มีแผนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ท่ีอยู่อาศยัประเภทอาคารชุดพกัอาศยัหรอืคอนโดมเินยีม และโครงการจดัสรร
บ้านและที่ดิน ในหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโต มีความต้องการของตลาดที่อยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ดี ใกล้
กบัสถานท่ีส�าคญัต่างๆ รวมถงึอยู่ในบรเิวณแนวสถานขีนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑลท้ังในปัจจบัุน
และในอนาคต 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าส�าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมี
ความต้องการพืน้ท่ีส�าหรบัการประกอบธรุกจิและยังไม่มีความต้องการลงทุนในการก่อสร้างโรงงาน หรอืมข้ีอจ�ากดัด้านเงนิลงทุน 
รวมถงึผูป้ระกอบการท่ีต้องการความยดืหยุ่นในการใช้โรงงานเพือ่ประกอบธรุกจิหรอืจดัเกบ็สนิค้าเป็นการช่ัวคราว ในบรเิวณนคิม
อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ 

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

 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 
และโครงการจัดสรรบ้านและท่ีดิน นอกเหนือจากการพัฒนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
โครงการท่ีจะขยายโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า เพื่อการเติบโตท่ีย่ังยืนในระยะยาวและสามารถสร้างรายได้ตลอดจนผลก�าไรอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อชดเชยรายได้ในส่วนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย โดยจะพิจารณาความเป็นไป
ได้ ความต้องการ และการเติบโตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นส�าคัญ

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
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3) ก�รเปิดโอก�สท�งธุรกิจประเภทอสังห�ริมทรัพย์ที่หล�กหล�ย

 บรษัิทฯ มีวสิยัทัศน์ในการเป็นหนึง่ในผูน้�าทางด้านการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ท่ีอยู่อาศยัระดบัชัน้น�าของประเทศ มีเป้าหมาย
การเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง สร้างรายได้และความม่ังคัง่ให้กบัผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ อย่างมัน่คงและยัง่ยืน บรษัิทฯ จงึไม่มนีโยบายการ
ประกอบธุรกิจที่จ�ากัดเฉพาะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และโครงการจัดสรรบ้านและที่ดิน
เท่านั้น แต่ยังคงมุ่งเน้นและหาโอกาสในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นทั้งส่วนที่เป็นการร่วมลงทุนกับพันธมิตร
ทางธุรกิจที่มีความช�านาญและประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อต่อยอดในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่มิใช่มีเพียงคอนโดมิเนียม 
หรอืโครงการจดัสรรบ้านและท่ีดนิเท่านัน้ รวมท้ังโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในท�าเลอ่ืนท่ีอยู่นอกเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบอื่นๆ 

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

 นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากโครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาเองแล้วนั้น บริษัทฯ ยังพิจารณาโอกาสในการลงทุน
ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีผู้ประกอบการอื่นเป็นผู้พัฒนาหรืออยู่ในระหว่างการพัฒนา จากการประเมินโอกาสและ 
เลง็เห็นศกัยภาพในการเตบิโตของผลตอบแทนจากการพฒันาโครงการดงักล่าว ท้ังนี ้การลงทุนในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ที่ผู้ประกอบการอื่นเป็นผู้พัฒนายังเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงการบนที่ดินที่บริษัทฯ มีความต้องการ และลดระยะเวลา
ในการพัฒนาโครงการ ทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วอีกด้วย

 จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ก�าหนดและเผยแพร่จรรยาบรรณในการประกอบ ธุรกิจให้กับ 
ผูเ้กีย่วข้อง กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนรบัทราบ เพือ่ให้ยดึถอืและปฏบัิตโิดยเคร่งครดั อาทิเช่น แนวปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้น 
ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การดูแล
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ การจดัฝึกอบรมแก่พนกังานด้านการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ภายในและภายนอกบรษัิทฯ การต่อ
ต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ การสร้างจิตส�านึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
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ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีการประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ที่อยู่อาศัย และธุรกิจโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า 

ธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อ�ศัย
รายละเอียดโครงการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ชื่อโครงการ ชีวาทัย ราชปรารภ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 2-0-90 ไร่

พื้นที่ขาย 17,093 ตร.ม.

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

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,350 ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักอาศัย จ�านวน 325 ยูนิต

ชื่อโครงการ เดอะ สุรวงศ์
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด 

ที่ตั้งโครงการ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 0-2-40 ไร่

พื้นที่ขาย 2,774 ตร.ม.

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

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 350 ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักอาศัย จ�านวน 52 ยูนิต
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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)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,100 ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักอาศัย จ�านวน 535 ยูนิต

ชื่อโครงการ โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด 

ที่ตั้งโครงการ ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 1-3-12.5 ไร่

พื้นที่ขาย 10,353 ตร.ม.

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

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,050 ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักอาศัย จ�านวน 279 ยูนิต

ชื่อโครงการ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนปากเกรด็-แจ้งวัฒนะ 17 ต�าบลปากเกรด็ 
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่โครงการ 3-1-75 ไร่

พื้นที่ขาย 13,193 ตร.ม.

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

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 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)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,200 ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักอาศัย จ�านวน 416 ยูนิต



41บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 1-1-94.3 ไร่

พื้นที่ขาย 2,364 ตร.ม.

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

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,040 ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักอาศัย จ�านวน 172 ยูนิต

ชื่อโครงการ โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตบางแค 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 4-0-36 ไร่

พื้นที่ขาย 17,989 ตร.ม.

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

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,564 ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักอาศัย จ�านวน 652 ยูนิต

ชื่อโครงการ โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 1-2-66 ไร่

พื้นที่ขาย 9,477.65 ตร.ม

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

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 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

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 475 ล้านบาท

จ�านวนยูนิต บ้านเดี่ยวจ�านวน 15 หลัง และ บ้านแฝด 
จ�านวน 66 หลัง
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ชื่อโครงการ โครงการ ฮาร์ท สุขุมวิท 62/1
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด 

ที่ตั้งโครงการ ซอยสุขุมวิท 62/1 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 0 - 2 - 9.38 ไร่

พื้นที่ขาย 1,750 ตร.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 180 ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 9

ชื่อโครงการ โครงการ กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด

ที่ตั้งโครงการ ต�าบลกมลา อ�าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

พื้นที่โครงการ 50 - 2 - 75 ไร่

พื้นที่ขาย 26,256 ตร.ม

ชนิดของโครงการ Senior Living Village 

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 3,500 ล้านบาท

จ�านวนยูนิต อยู่ในระหว่างการพัฒนา

 
ก�รตล�ดและก�รแข่งขัน

 ลักษณะลูกค้�และกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย

 บรษัิทฯ ได้ตระหนกัถงึความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นส�าคญั บรษัิทฯ จงึไม่ได้เจาะจงหรอืมีนโยบายในการก�าหนด
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลาและจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป จะส่ง
ผลให้กลุ่มลูกค้าท่ีสนใจในอสังหาริมทรัพย์แต่ละโครงการและแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันออกไป โดยจะเริ่มพิจารณาจาก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการนั้นเป็นหลัก และความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อใช้ในการก�าหนด
รูปแบบของโครงการและก�าหนดราคาขายให้สอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

 กลยุทธ์ก�รตล�ด

 กลยุทธ์ด้�นทำ�เลที่ตั้ง

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับท�าเลที่ตั้งของโครงการเป็นล�าดับต้นๆ ซึ่งท�าเลที่ตั้ง ของโครงการต้องอยู่ในท�าเลเขตชุมชนที่มี
ศักยภาพและใกล้แหล่งคมนาคมที่ส�าคัญ จะเน้นท�าเลที่อยู่ ในแนวถนนสายหลัก ใกล้ทางด่วน หรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชน
ระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและ เขตปริมณฑลท้ังปัจจุบันและในอนาคต สภาพแวดล้อมและคุณภาพของชุมชนแวดล้อม
ของท่ีอยู่อาศัยก็เป็นปัจจัยส�าคัญอีกปัจจัยหนึ่งท่ีบริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากในการพิจารณาการพัฒนาโครงการหนึ่งๆ 
ของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้อยู่อาศัยที่ได้ตัดสินใจซื้อหรือลงทุนในโครงการของบริษัทฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและรู้สึกปลอดภัย 
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 กลยุทธ์ด้�นผลิตภัณฑ์

 บริษัทฯ จะออกแบบตามแนวคิดส�าหรับโครงการหนึ่งๆ ที่แตกต่างกันไป โดยพิจารณาจากหลายปัจจัยที่ส�าคัญ โดยเฉพาะ
ลักษณะและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการนั้นๆ โดยให้ความส�าคัญกับบรรยากาศโดยรอบของทุกโครงการ 
มกีารวางผงัโครงการให้มีพืน้ท่ีส่วนกลางท่ีผูอ้ยู่อาศยัสามารถมาใช้งานและพกัผ่อนได้จรงิ มสีิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั และ
ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีรัดกุมและเช่ือถือได้ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการทุกด้านของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วน 
นอกจากนัน้ในแต่ละโครงการ บรษัิทฯ ยงัค�านงึถึงการใช้ประโยชน์สงูสดุของพืน้ท่ีใช้สอยของห้องชุดในแต่ละโครงการ โดยทีมงาน
ออกแบบของบริษัทฯ ได้พัฒนาและออกแบบห้องชุดพกัอาศยัให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีในแต่ละห้องชดุได้อย่างสงูสดุ รวม
ถึงการใช้เครื่องตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุตกแต่งต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีแบรนด์เป็นที่รู้จักและยอมรับ

 ก�รส่งมอบง�นได้ตรงต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด

 เพื่อสร้างความเชื่อม่ันและความน่าเช่ือถือในแบรนด์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้ความสนใจกับการส่งมอบห้องชุดให้กับ
ลูกค้าได้ตรงตามระยะเวลาท่ีก�าหนด ด้วยคุณภาพของวัสดุและการออกแบบตกแต่งท่ีได้น�าเสนอและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ ให้กับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ท้ังนี้ บริษัทฯ จะมีการแจ้งข้อมูลความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการเป็นระยะ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.chewathai.com และระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น Facebook โดยผ่านทาง 
 www.facebook.com/CHEWATHAI ซ่ึงลูกค้าสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างและการตกแต่งของแต่ละ
โครงการได้ ท�าให้การพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาของบริษัทฯ สามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้

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

 เพื่อเป็นการให้บริการกับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งยังเป็นการรักษาฐานลูกค้า รวมถึงการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่จาก
การบอกต่อๆ กันไป (word of mouth) ของลูกค้าผู้ซึ่งเคยลงทุนหรือได้ซื้อโครงการของบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ ยังมีการให้
บริการกับลูกค้าท่ีนอกเหนือไปจากการให้ข้อมูลและรายละเอียดของโครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น การอ�านวยความ
สะดวกในการติดต่อด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่างๆ การบริการตรวจเช็คคุณภาพของห้องชุดโดยมีการรับประกัน
คุณภาพของห้องชุดหลังจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน ชีวา แคร์ เพื่อให้บริการงานหลังการ
ขาย มอบความสะดวกสะบายและความรวดเร็วในการแจ้งเพื่อแก้ไขปัญหาห้องชุด รวมถึงการซ่อมแซมอันเนื่องมาจากความไม่
เรียบร้อยของห้องชุด 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของลูกค้าปัจจุบันที่เคยซื้อห้องชุดกับทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะให้สิทธิพิเศษในการ
จองซ้ือโครงการท่ีบรษัิทฯ จะพัฒนาในอนาคต แก่ลกูค้าเดมิของบรษัิทฯ ก่อนการเปิดขายโครงการอย่างเป็นทางการ เพือ่เป็นการ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว และให้การพิจารณาลงทุนในโครงการของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย



รายงานประจำาปี 256044

 ธุรกิจโรงง�นสำ�เร็จรูปให้เช่� (Ready Built Factories)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร

 บริษัทฯ มีการพัฒนาโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีจ�านวนมากขึ้น ทั้งที่เป็นสัญชาติ
ไทยและรวมถึงบริษัทฯ หรือนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตหรือการลงทุนในประเทศไทยโดยไม่ต้องการถือ
กรรมสิทธิ์ในโรงงาน หรือผู้ประกอบการที่ต้องการก่อตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการ แต่ยังไม่มีความต้องการหรือไม่มีความ
พร้อมท่ีจะลงทุนในระยะยาว รวมถึงผู้ประกอบการท่ีต้องการลดต้นทุนในการด�าเนินงาน ลดระยะเวลาการลงทุน และลด
ความเสี่ยงหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนสร้างโรงงานได้ 

ร�ยละเอียดโครงก�ร โรงง�นสำ�เร็จรูปให้เช่� 
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนทางหลวงหมายเลข 
331 ต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง

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
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 ก�รตล�ดและก�รแข่งขัน

 ลักษณะลูกค้�และกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย

 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบรษัิทฯ ส�าหรบัธรุกจิโรงงานส�าเรจ็รปูให้เช่า คอืผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเบาท่ีมกีารผลติ
สินค้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมหนักที่ตั้งโรงงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง 
ท่ียังไม่พร้อมหรือยังไม่มีความต้องการหรือไม่มีความพร้อมท่ีจะลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างโรงงาน เนื่องจากต้องใช้เงิน
ลงทุนค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงเลือกที่จะเสนอทางเลือกใหม่ โดยการให้เช่าโรงงานส�าเร็จรูป เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการลงทุนและต้นทุนในการด�าเนินการ เพื่อให้สามารถน�าเงินทุนดังกล่าวไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจในด้านอื่นๆ ได้มากขึ้น

 นอกจากนี ้กลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีส�าคญัอีกกลุม่หนึง่ของบรษัิทฯ คอื กลุม่ผูป้ระกอบการต่างชาตท่ีิเข้ามาลงทุนหรอืร่วม
ลงทุนในประเทศไทยท้ังระยะช่ัวคราวหรือถาวร ซ่ึงจะเลือกการเช่าโรงงานส�าเร็จรูปแทนการลงทุนเพื่อก่อสร้างถาวร ท้ังนี้ 
เพือ่เป็นการลดความเสีย่งจากโอกาสความส�าเรจ็จากการลงทุน ความเสีย่งจากการจดัหาผูร้บัเหมาเพือ่สร้างโรงงาน หรอืข้อ
จ�ากดัด้านกฎหมายการถอืครองท่ีดนิของชาวต่างชาต ิรวมถงึความไม่แน่นอนทางเสถยีรภาพทางการเมืองของประเทศท่ีส่ง
ผลต่อการเปลีย่นแปลงนโยบายการค้าและการลงทุนหรอืมาตรการการส่งเสรมิใดๆ ของภาครฐั ซ่ึงโครงการโรงงานส�าเรจ็รปู
ให้เช่าของ บริษัทฯ สามารถสร้างความยืดหยุ่นในการลงทุน และตอบโจทย์ความเสี่ยงและข้อจ�ากัดต่างๆ เหล่านั้นได้อย่าง
ชัดเจน

 กลยุทธ์ก�รตล�ด 

 ทำ�เลที่ตั้งของโครงก�ร

 ท�าเลท่ีตัง้ของโครงการนบัเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีธรุกจิหรอืผูป้ระกอบการจะพจิารณาเป็นล�าดบัแรกในการเลอืกก่อสร้างหรอื 
เช่าโรงงาน เพื่อให้สะดวกต่อการด�าเนินธุรกิจ การคมนาคมขนส่ง รวมถึงการกระจายสินค้าและวัตถุดิบไปยังสถานที่ส�าคัญ
ต่างๆ เช่น ท่าเรอืขนส่งสนิค้า สนามบิน สถานรีถไฟ ระยะห่างจากกรงุเทพมหานคร หรอืศนูย์กระจายสนิค้าท่ีส�าคญั เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีประสบการณ์การด�าเนินธุรกิจให้เช่าโรงงานส�าเร็จรูปไม่มากนัก นอกเหนือจากองค์
ประกอบการเลือกท่ีตั้งในการด�าเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ จะเน้นการพัฒนาโครงการภายในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
นอกจากนี้ โอกาสการได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เช่า ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่บริษัทฯ ใช้ในการพิจารณาเช่นกัน 

 นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

 การก�าหนดราคาของบริษัทฯ จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ค่าเช่าโรงงานและค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ 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 สัญญาเช่าของ 
บริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่งมีระยะเวลาเช่าประมาณ 3 ปี และจะมีการเจรจาการปรับอัตราค่าเช่าเมื่อ
ท�าการต่อสัญญาอีกครั้ง

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

 บริษัทฯ จัดให้มีพนักงานบริการให้ค�าปรึกษาและแนะน�าลูกค้าอย่างใกล้ชิด เช่น บริการให้ค�าปรึกษาและประสานงาน
ด้านต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัทางราชการ อาทิเช่น การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุน เป็นต้น บริษัทฯ มีบริการให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเกี่ยวกับการต่อเติมดัดแปลงพื้นที่ใช้สอยทั้งภายนอกและภายใน
โรงงาน บรกิารให้ค�าปรกึษาและประสานงานด้านสาธารณปูโภคต่างๆ เช่น การประปา การไฟฟ้า การบ�าบัดและก�าจดัน�า้เสยี 
โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น



รายงานประจำาปี 256046

ประวัติคว�มเป็นม�
 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ากัดตามกฎหมายเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 โดยมีทุนจด
ทะเบียน 10 ล้านบาท เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด และ TEE Development Pte Ltd โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิดทีจ่ะพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยทีม่คีุณภาพ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทกุ
ระดับ 

พัฒน�ก�รที่สำ�คัญ

เดือน/ปี ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญ

ปี 2551

มีนาคม • บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด และ TEE Development Pte. Ltd. ร่วมกันก่อตั้งบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด ด้วยทุน
จดทะเบียน 10 ล้านบาท ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามล�าดับ 

พฤษภาคม • บริษัทฯ ด�าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อเป็นเงิน
ทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรกฎาคม • บรษัิทฯ เปิดตวัโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทคอนโดมิเนยีมบนพืน้ท่ีกรรมสทิธิ ์ซ่ึงเป็นโครงการอาคาร
สูงโครงการแรกของบริษัทฯ โดยใช้ชื่อว่า “โครงการชีวาทัย ราชปรารภ” ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม
สูง 26 ชั้น จ�านวน 325 ห้อง บนถนนราชปรารภ 

พฤศจิกายน • บริษัทฯ ด�าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เพื่อเป็น
เงินทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

• บริษัทฯ ด�าเนินการจัดตั้งบริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด โดยเป็นการร่วมทุนกับบริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์
เวิกส์ (สยาม) จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในสัดส่วนการถือหุ้น
เท่ากันท่ีร้อยละ 50 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
ในนาม “เดอะ สุรวงศ์”

• บริษัทฯ เปิดตัวโครงการเดอะ สุรวงศ์ ซึ่งเป็นโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมเพื่อที่อยู่อาศัย โดยเป็น
โครงการประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) สูง 8 ชั้น 

ปี 2553

พฤศจิกายน • บริษัทฯ เปิดตัวโครงการชีวาทัย รามค�าแหง เพ่ิมอีกหนึ่งโครงการ ใกล้กับทางยกระดับรามค�าแหง-
พระรามเก้า ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 33 ชั้น 

ปี 2554

มิถุนายน • ซื้อเงินลงทุนใน บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด (“GETCO”) โดยบริษัทฯ เข้าถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ประกอบธุรกิจบริหารจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสีย 

ปี 2555

สิงหาคม • บริษัทฯ เริ่มพัฒนาโครงการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories) โดยเปิดตัวโครงการแรก
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ โครงการ 1 เฟส 1 จ�านวน 5 ยูนิต

ประวัติความเป็นมา
และพัฒนาการที่สำาคัญ	



47บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

เดือน/ปี ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญ

ปี 2556

มกราคม • บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนใน บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด (“GETCO”) ที่ซื้อมา
เมื่อวันที่เดือนมิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ให้แก่บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด 
และ TEE Resources Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในราคา 240.00 ล้านบาท ทั้งนี้ 
การขายเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นการปรบัโครงสร้างของบรษัิทฯ เพือ่มุ่งเน้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ส่ง
ผลให้ GETCO เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

มิถุนายน • บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย เพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลท่ีส�าคัญของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ผ่านการอบรม สัมมนา จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ

ตุลาคม • บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการจากบริษัท โรจน์ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด พร้อมเข้าด�าเนินการพัฒนาโครงการ 
“ครอส พอยท์” ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในทันที ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นแบรนด์ใหม่ชื่อ 
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ และเปลี่ยนชื่อบริษัท โรจน์ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด เป็นบริษัท ชีวาทัย 
อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ เป็น
โครงการคอนโดมิเนียมสูง 26 ชั้น 

ธันวาคม • บริษัทฯ ด�าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท 

ปี 2557

มิถุนายน • บริษัทฯ ได้เปิดตัวโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า โครงการ 1 เฟส 2 เพ่ิมเติมอีกจ�านวน 5 ยูนิต ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ 

ตุลาคม • บริษัทฯ เปิดตัวโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคารเตี้ย (Low 
Rise) สูง 8 ชั้น 

• บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อโครงการดีซิโอ (Dzio) จากบริษัท อรดา 
จ�ากดั พร้อมเข้าด�าเนนิการพัฒนาท่ีดนิท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาต่อ และเปลีย่นช่ือเป็นโครงการฮอลล์มาร์ค 
งามวงศ์วาน ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) สูง 8 ชั้น จ�านวน 4 อาคาร 

• บริษัทฯ ได้ด�าเนินการซ้ือท่ีดินเพิ่มเติมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดระยอง จ�านวน 13 ไร่ 
เพื่อพัฒนาโครงการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า โครงการ 2 อีกจ�านวน 4 ยูนิตเพิ่มเติม

ปี 2558

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

กุมภาพันธ์ • บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าไทย-อังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์การเข้าร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่ากับสมาชิกรายอื่นๆ ของหอการค้าไทย-อังกฤษ และเป็นการ
สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

เมษายน • บรษัิทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าไทย-เยอรมัน โดยมวีตัถปุระสงค์การเข้าร่วมเพือ่เพิม่ช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์ธรุกจิโรงงานส�าเรจ็รปูให้เช่ากบัสมาชิกรายอืน่ๆ ของหอการค้าไทย-เยอรมัน และเป็นการ
สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

• บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และเปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด 
(มหาชน) เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558 โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากหุ้นละ 100 บาท 
เป็นหุ้นละ 1 บาท

• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ�านวน 240 ล้านบาท เป็นจ�านวน 580 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิม่ทุนใหม่จ�านวน 340 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นการจดัสรรให้กบัผูถ้อืหุ้น
เดิมจ�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 และ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจ�านวน 232 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่
ประชาชนเป็นครั้งแรก



รายงานประจำาปี 256048

เดือน/ปี ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญ

สิงหาคม • บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อสนับสนุนโครงการ
โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าโครงการ 1 เฟส 2 ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ บนถนนทางหลวง
หมายเลข 331 ต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กันยายน • บรษัิทฯ เปิดตวัโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมเินยีมอาคารสงู (High Rise) 
สูง 24 ชั้น 

ตุลาคม • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 232 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 580 ล้านบาท โดยการตัด
หุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายรวมจ�านวน 232 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 348 ล้านบาท

• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ�านวน 348 ล้านบาท เป็นจ�านวน 905 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิม่ทุนใหม่จ�านวน 557 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นการจดัสรรให้กบัผูถ้อืหุ้น
เดิมจ�านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด และ TEE Development Pte. Ltd. จ�านวน 240 ล้าน
หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจ�านวน 317 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

ปี 2559

กุมภาพันธ์ • บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียน จ�านวน 417 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 905 ล้านบาท โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายรวมจ�านวน 417 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 488 ล้านบาท

• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ�านวน 488 ล้านบาท เป็นจ�านวน 750 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่จ�านวน 262 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดัง
กล่าวจ�านวน 262 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

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

เมษายน • บริษัทจดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

มิถุนายน • บริษัทเข้าซื้อโครงการ AQ ARIA จากบริษัท เอคิว เอสเตท จ�ากัด(มหาชน) และเข้าด�าเนินการพัฒนา
โครงการต่อ และเปลีย่นช่ือเป็นโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมเินยีมประเภท
อาคารสูง (High Rise) สูง 29 ชั้น จ�านวน 1 อาคาร 

สิงหาคม • บริษัทฯ เปิดตัวโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง (High Rise) 
สูง 26 ชั้น 

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

พฤศจิกายน • บริษัทฯ เปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ภายใต้ชื่อโครงการชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง จ�านวน 
81 ยูนิต 

ปี 2560

พฤษภาคม • จัดตั้งบริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด โดยเป็นการร่วมทุนกับคุณขจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความ
เกีย่วข้องกนักบับรษัิทฯ ในสดัส่วนการถอืหุ้นร้อยละ 70 โดยมีวตัถปุระสงค์เริม่แรกในการพฒันาโครงการ
ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮม

กรกฎาคม • บริษัทฯ ร่วมลงทุนในบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ�ากัด โดยเป็นการร่วมทุนกับ 4 บริษัท คือ 
บริษัท นายณ์ เอสเตท จ�ากัด บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ช.การ
ช่างเรียลเอสเตท จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
25 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการพัฒนาโครงการที่อยู่ส�าหรับผู้สูงอายุ ระดับพรีเมี่ยม
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โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัทฯ

ร�ยละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ มีดังนี้

บริษัท ชีว�ทัย อินเตอร์เชนจ์ จำ�กัด

 บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด (“ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ปัจจุบัน
มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 100 ล้านบาท ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามที่ 4 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร
ชุดคอนโดมิเนียม 

 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 ปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนจ�านวน 14 ล้านบาท ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามที่ 4 แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชีวาทัย ฮัพ ซูน ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม
อาคารเตี้ย (Low Rise) 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�านวน 70,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของ
จ�านวนทุนจดทะเบียนของชีวาทัย ฮัพ ซูน

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

บริษัท ชีวาทัย 
อินเตอร์เชนจ์ จำากัด

100% 50% 70% 25%

บริษัท ชีวาทัย ฮัพซูน จำากัด บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำากัด บริษัท กมลา  
ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด
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บริษัท ชีว� ฮ�ร์ท จำ�กัด

 บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด (“ชีวา ฮาร์ท”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
จ�านวน 50 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด
กรงุเทพมหานคร ชีวา ฮาร์ท ด�าเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภททาวน์โฮม ปัจจบัุน บรษัิท ชีวา ฮาร์ท จ�ากดั มีโครงการ
ที่อยู่ระหว่างพัฒนาอยู่ 1 โครงการ คือ โครงการ ฮาร์ท สุขุมวิท 62/1

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน ชีวา ฮาร์ท จ�านวน 349,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของจ�านวน
ทุนจดทะเบียนของชีวา ฮาร์ท 

บริษัท กมล� ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด

 บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด (“กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ปัจจุบัน
มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 21/14 และ 21/16 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด ด�าเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นโครงการอินดิเพนเดนท์ 
ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง (Independent Senior Living Village) ระดับพรีเมี่ยมที่จังหวัดภูเก็ต

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�านวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของ
จ�านวนทุนจดทะเบียนของกมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
 บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนรวมท้ังสิ้น 750,000,000 บาท ช�าระ
เต็มจ�านวนคิดเป็นทุนช�าระแล้ว 750,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
(หนึ่งบาทถ้วน)

ผู้ถือหุ้น

 บรษัิทได้รวบรวมรายช่ือผูถ้อืหุ้น ณ วนัก�าหนดรายช่ือผูถ้อืหุ้น (Record Date) โดยวธิกีารปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี  29 ธนัวาคม  2560 
บริษัทมีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ดังนี้

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น % ก�รถือหุ้น

1. บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด 248,880,000 33.18%

2. TEE DEVELOPMENT PTE. LTD1 239,119,300 31.88%

3. นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ 34,210,000 4.56%

4. นายพิชญ์ เทวอักษร 7,512,400 1.00%

5. นายสุขกมล ทรัพย์ดีมงคล 6,891,000 0.92%

6. นายมนต์ชัย จรูญพันธ์เกษม 5,995,000 0.80%

7. นายปริย เลาหะนันท์ 5,200,000 0.69%

8. นายพันเลิศ สุนทรัช 4,500,000 0.60%

9. นายอภิวัฒน์ กอร์ปไพบูลย์ 4,182,800 0.56%

10. นายปฏิญญา เทวอักษร 3,311,000 0.44%

รวม 569,382,300 75.92%

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 180,617,700 24.08%

รวมทั้งหมด 750,000,000 100.00%

1. TEE Development Pte. Ltd. (“TEED”) เป็นบรษัิทท่ีจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร์ ประกอบธรุกจิลงทุนในบรษัิทอ่ืน (Holding 
Company) มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วจ�านวน 3.00 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ถือหุ้นโดย TEE Land Ltd. ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 
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ข้อจำ�กัดก�รถือหุ้นของบุคคลต่�งด้�ว

 บริษัทมีข้อจ�ากัด ในการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 11 โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท
ร้อยละ 31.88 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ก�รถือหุ้นไขว้

 บริษัทไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นเป็นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท หรือมีการถือหุ้น
ไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ จึงไม่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และไม่เกิด
กระบวนการที่เป็นการครอบง�ากิจการ

ผู้ถือหุ้นร�ยย่อย (Free Float)

 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทมีจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,827 ราย โดยมีจ�านวน 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จ�านวน 1,825 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.94 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ก�รซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)

 ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน

ก�รออกหลักทรัพย์อื่น

 ไม่มี
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การถือหุ้นของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของ	ก.ล.ต

 การถือหุ้นของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส และผู้บริหาร 4 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.33 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยในรอบปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ก�รถือหุ้น เพิ่ม / (ลด)
ระหว่�ง
รอบปี
บัญชีชื่อ - น�มสกุล ตำ�แหน่ง

ณ 31 ธันว�คม 2559 ณ 31 ธันว�คม 2560

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 0.09 625,000 0.09 ไม่มี

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

4. นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการบริหาร/กรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ/กรรมการ

บริหารความเสี่ยง

- - - - -

5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

- - - - -

6. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

- - 800,000 0.11 800,000

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

- - - - -

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

9. นายยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานก่อสร้างและสนับสนุน

- - - - -

10. นายสถาพร เสมสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงาน บริการหลังการขาย

- - - - -

11. นางสาวจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายขายและการตลาด

- - - - -

12. นางจริญา ด่านสมพงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายขายและการตลาด

13. นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานการเงินและบัญชี

- - - - -

14. นางสาวจิรสุดา สาสนัส เลขานุการบริษัท/ 
รองผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

- - - - -
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นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบรษัิทอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลประจ�าปีของบรษัิทฯ ได้ โดยจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น 
ของบรษัิทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการมอี�านาจอนมุตัิให้จ่ายเงนิปันผลได้เป็นครัง้คราวเมือ่เห็นว่า 
บริษัทฯ มีผลก�าไรสมควรพอจะท�าเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบในการประชุมคราวต่อไป

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษี และ
หลังหักเงินส�ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินส�ารองอื่นๆ (ถ้ามี) ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ�านาจในการพิจารณาการ 
จ่ายเงินปันผล โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินส�ารองเพ่ือจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืม 
แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีท่ีมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะตลาด เป็นต้น

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทย่อย

 คณะกรรมการบรษัิทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงนิปันผลประจ�าปีของบรษัิทย่อยได้ โดยจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้
เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทย่อยมีผลก�าไรสมควรพอจะท�าเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบใน
การประชุมคราวต่อไป

 บรษัิทย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัหักภาษี และ
หลงัหักเงนิส�ารองตามกฎหมาย รวมถงึเงนิส�ารองอ่ืนๆ (ถ้ามี) ท้ังนี ้คณะกรรมการบรษัิทย่อยเป็นผูมี้อ�านาจในการพจิารณาการจ่าย
เงินปันผล โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินส�ารองเพื่อจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืม แผนการ
ลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด 
เป็นต้น

ก�รจ่�ยเงินปันผลย้อนหลัง

ปี 2559 2558 2557

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 0.25 0.18

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.03 - -

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (%) 33.33 - -
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ปัจจัย
ความเสี่ยง

 ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทอย่าง
มีนัยส�าคัญ และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงสามารถสรุปได้ ดังนี้

คว�มเสี่ยงจ�กก�รที่บริษัทประกอบธุรกิจในอุตส�หกรรมที่มีก�รแข่งขันสูง

 ภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560 ยังอยู่ในสภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2557 ตามสภาวะของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ถึง
แม้ว่าเงินฝากยังล้นธนาคาร ผู้บริโภคมีก�าลังซื้อ แต่ความไม่เชื่อมั่นของผู้บริโภคถึงภาวะเศรษฐกิจ และรายได้ในอนาคต ท�าให้
เกดิการชะลอการจบัจ่าย แม้ว่าภาครฐับาลจะมีความพยายามในการกระตุน้เศรษฐกจิผ่านโครงการเมกะโปรเจกต์ ระบบโครงข่าย
คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ แล้วก็ตาม แต่โครงการต่างๆ ดังกล่าวไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ท�าให้การขับ
เคลือ่นเศรษฐกจิจงึเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป รวมถงึมีการเลือ่นและลดกจิกรรมทางการตลาดของทุกภาคส่วนตัง้แต่ต้นปีท่ีผ่านมา 
ประกอบกับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย ยังมีอุปทานท่ีรอขายอยู่ส่วนหนึ่ง จึงชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ออกไป 
ส่งผลให้โครงการท่ีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีเปิดขายใหม่ในปี 2560 นี้มีจ�านวนหน่วยเปิดตัวใหม่ไม่สูงมาก 
คิดเป็นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2559

ก�รเปลี่ยนแปลงอุปท�นที่อยู่อ�ศัย

ร�ยก�ร
มกร�คม-พฤศจิก�ยน มกร�คม-ธันว�คม

2559 2560 เปลี่ยนแปลง 2559 2560 เปลี่ยนแปลง

จ�านวนโครงการ  426 364 -15% 459 397 -13%

จ�านวนหน่วย 104,132 107,353 3% 108,562 117,112 8%

มูลค่า (ล้านบาท) 359,894 408,970 14% 365,293 446,149 22%

ราคาขาย/หน่วย 3.456 3.810 3.365 3.810

จ�านวนหน่วย/โครงการ 245 295 237 295

หมายเหตุ : ตัวเลขทั้งปี 2560 มาจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 2560 คูณด้วย 12 (ตัวเลข 11 เดือนแรก * 12/11)

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวิจัย และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

 จากข้อจ�ากัดทางปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความรุนแรง ผู้ประกอบการหลาย
รายปรับกลยุทธ์ในการดึงอุปสงค์ในตลาดเพื่อรักษารายได้และความอยู่รอดของธุรกิจภายใต้ภาวะเศรฐกิจท่ีฟื้นตัวได้ช้า อาทิ 
การใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อระบายสินค้า แต่อาจจะท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นลดลง การขยายโครงการไปยังเมืองรองรอบกรุงเทพฯ 
การใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือลดต้นทุน แต่ไม่ข้ึนราคาสินค้า หรือการขยายตลาดไปหาอุปทานในกลุ่มอ่ืนๆ เช่น 
กลุ่มอุปทานระดับบน ซึ่งกลุ่มอุปทานกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจน้อยกว่า และมีอุปสงค์จ�ากัด รวม
ถึงเริ่มปรับการท�าผลิตภัณฑ์ และการตลาดครอบคลุมในทุกๆ เซ็กเม้นต์ ท�าให้การแข่งขันยิ่งทวีความรุ่นแรงมากขึ้น

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายตั้งแต่ปี 2551 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อปี 2559 บริษัทฯ พัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งอาคารชุด และโครงการแนวราบ ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 13 โครงการมูลค่าโครงการ 
รวมกว่า 10,984 ล้านบาท บริษัทฯ มีทีมงานท่ีเช่ียวชาญในการท�าการศึกษาความเป็นไปได้ พฤติกรรมความต้องการของ 
ผูบ้รโิภค และความเป็นไปได้ของโครงการในทุกด้าน ก่อนการตดัสนิใจซ้ือท่ีดนิเพือ่ท�าการพฒันา บรษัิทฯ มีการพฒันาฟังก์ช่ันใหม่ๆ 
อย่างไม่หยุดยั่งเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและสามารถสร้างความแตกต่าง และจุดขายท่ีชัดเจนขึ้น 
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นอกจากนีย้งัให้ความส�าคญักบัการส่งมอบ การบรกิารหลงัการขาย และการดแูลความสมัพนัธ์ของลกูบ้าน ท�าให้ทุกโครงการของ 
บรษัิทฯ ได้รับการตอบรบัท่ีดจีากลกูค้ารายใหม่ และจากการบอกต่อจากลกูค้ารายเดมิเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ปัจจบัุนบรษัิทฯ มคีวามช�านาญ
ในการพัฒนาคอนโดมิเนียมในทุกระดับราคา และนอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขยายโครงการไปยังตลาดเซ็กเมนท์ใหม่ ท้ังบ้านเด่ียว 
ทาวน์เฮ้าท์ในระดับราคา 2 - 10 ล้านบาทเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมลงทุนกับบุคคลที่มีอิทธผลใน 
ธุรกิจอสังหาริมทัพย์เพื่อสร้างสินค้าเซ็กเมนท์ใหม่เข้าสู่ตลาด ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการด�าเนินงานที่ดี เติบโตอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

คว�มเสี่ยงจ�กก�รที่ผลประกอบก�รขึ้นอยู่กับคว�มสำ�เร็จของโครงก�รที่กำ�ลังพัฒน�อยู่

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและรอรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์จ�านวนทั้งสิ้น  
3,034 ล้านบาท ในปี 2560 บรษัิทฯ มีโครงการระหว่างก่อสร้างและทยอยรบัรูร้ายได้จ�านวน 3 โครงการคอื ชีวารมย์ รงัสติ-ดอนเมือง, 
ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ และ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก ซึ่งหาก 3 โครงการดังกล่าวสามารถก่อสร้างพร้อมส่งมอบได้แล้ว
เสร็จตามก�าหนดเวลา บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทก�าหนดไว้

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นอย่างดี ได้มีการวางแผนระยะยาว 2-3 ปี ในการ ซื้อที่ดิน ก่อสร้าง ส่งมอบ และรับรู้ 
รายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมวางแผนส�ารอง และปรบัเปลีย่นกลยุทธ์ไว้เสมอ ไว้รองรบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเข้ามาเพือ่ป้องกนั
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบ

คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงต�มกฎระเบียบ และกฎหม�ยซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 

 จากปี 2559 กฎหมายที่มีบทบาทส�าคัญกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2 ฉบับที่จะประกาศใช้ ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ท่ียังไม่แน่ชัด ซ่ึงน่าจะมีผลเริ่มบังคับใช้ในปี 2562 ความไม่ชัดเจน และการเข้าถึงข้อมูลกฎหมายโดยละเอียดในข้อนี้ อาจ
ท�าให้นักลงทุนชะลอการลงทุน เนื่องจากยังยืนยันไม่ได้ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ การเสียภาษีเงินได้
จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะเรียกเก็บจากราคาซ้ือขายจากเดิมคิดจากราคาประเมินท่ีดิน จะท�าให้ต้นทุนเพิ่มข้ึนและส่งผล
ให้ผลตอบแทนลดน้อยลง อาจจะมีผลกระทบให้ตลาดการลงทุนไม่คึกคัก ขณะท่ีผลตอบแทนการลงทุนลดต�่าลงเหลือประมาณ 
ร้อยละ 5 จากท่ีเคยได้ผลตอบแทนร้อยละ 6-8 เพราะราคาคอนโดมเินยีมปรบัตวัสงูข้ึนเรว็มาก ท�าให้ผลตอบแทนจากการเช่าลดลง 
การลงทุนส�าหรับนักลงทุนรายย่อยในปีนี้อาจยังไม่สดใสนัก

 ส�าหรับบริษัทฯ เองนั้น ตระหนักถึงผลกระทบทางด้านกฎหมายท่ีอาจเกิดขึ้น ทั้งแง่ของเงินลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น และการ
ชะลอตัวของยอดขาย จากความไม่แน่ชัดของกฎหมาย บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดี เพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวที่
จะเกิดขึ้น ทั้งทางด้านเงินทุน และการกระตุ้นยอดขาย

คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รปล่อยสินเชื่อของธน�ค�รพ�ณิชย์

 ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย ระบุว่า สินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2559 เติบโต 6.9% และในปี 2560 คาดว่าอัตรา
การเติบโตจะลดลงเหลือ 6.9% สะท้อนภาพของความระมัดระวังของสถาบันการเงินได้เป็นอย่างดี 

 สินเช่ืออสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มสินเช่ือท่ีสถาบันการเงินต้องการ เพราะเป็นสินเช่ือรายย่อยท่ีมีความเสี่ยงน้อยท่ีสุดเพราะ
มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน เมื่อเทียบกับสินเชื่อรายย่อยอื่นๆ เช่น สินเชื่อบุคคล หรือบัตรเครดิตที่มีความเสี่ยงมากกว่า แต่หากเกิด
หนี้เสียขึ้นมา สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์นี้จะต้องตั้งส�ารองสูงกว่า ตามวงเงินสินเชื่อที่มีขนาดใหญ่กว่า อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จะพบว่า สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์มีเอ็นพีแอลสูงกว่าสินเชื่อรายย่อยอื่นไปแล้ว เมื่อสิ้นปี 2559 
สนิเช่ือท่ีอยู่อาศยัมเีอน็พแีอล อยู่ท่ีระดบั 3% ขณะท่ีสนิเช่ือบุคคล เอ็นพแีอลอยูท่ี่ 2.9% และสนิเช่ือรถยนต์ เอ็นพแีอลอยูท่ี่ 1.7% 
จะเห็นได้ว่าผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ เริม่ออกมาส่งเสยีงถงึสถาบันการเงนิให้ผ่อนปรนความเข้มงวดในการปล่อยกู ้เพราะสาเหตุ
ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายโดยตรงอันดับ 1 มาจากลูกค้าถูกปฏิเสธสินเชื่อนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการปฏิเสธสินเชื่อ
ของสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นจาก 40% เป็นมากกว่า 50% 

 บริษัทฯ ทราบดีว่าสถานการณ์ของอสังหาริมทรัพย์ราคา 2-3 ล้านบาท ยังน่าเป็นห่วง เพราะการปฏิเสธสินเชื่อสูง แนวทาง
รองรับของบริษัทฯ นอกเหนือจากการเก็บเงินดาวน์สูงในอัตราร้อยละ 10 - 15 เพื่อคัดกรองระดับความสามารถทางการเงินของ
ลกูค้าเบ้ืองต้นแล้ว บรษัิทฯ มกีระบวนการอ�านวยความสะดวกโดยการส่งประวตัลิกูค้าให้ธนาคารพจิารณาสนิเช่ือเบ้ืองต้น คอยให้
ค�าแนะน�าในการเตรียมความพร้อมของลูกค้า และติดตามอย่างใกล้ชิด โดยพนักงานขายของบริษัทฯ ท�าหน้าที่เสมือนที่ปรึกษา
ทางการเงิน คอยแนะน�าวิธีการ ขั้นตอน พร้อมตรวจสอบเอกสาร ให้ค�าแนะน�า และอ�านวยความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร 



57บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

 ประกอบกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยจริงไม่ใช่เพื่อการลงทุน จึง
ท�าให้อัตราการปฏิเสธให้กู้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในการขายโครงการบ้าน
เดี่ยว บริษัทฯ มีการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า และก�าหนดเงื่อนไขให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติเงินกู้แก่ลูกค้าก่อนท�า
สัญญาซื้อขาย ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมจะส่งเอกสารให้ธนาคารพิจารณาก่อนการโอนประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งทุกโครงการขอ
งบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินกู้สินเช่ือบุคคลแก่ผู้ซ้ือจากหลากหลายสถาบันการเงินซ่ึงช่วยให้ลูกค้าได้รับเงื่อนไขวงเงิน
กู้ที่ดี และใช้เวลาที่รวดเร็ว ซึ่งหากผลไม่อนุมัติ บริษัทฯ ก็ยังสามารถด�าเนินการขายใหม่ได้ทันที และจากยอดโอนทั้งหมดจะมี 
30% ที่ลูกค้าช�าระด้วยเงินสด ทั้งนี้บริษัทฯ มีผลการด�าเนินงานที่ดี และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมมีสถานะทางการเงินที่
มั่นคง มีการจัดการบริหารการเงินอย่างมีวินัย โดยก�าหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของไว้ไม่เกิน 2:1 บริษัทฯ จึงได้รับ
การสนับสนุนทางการเงินอย่างดีจากสถาบันการเงินต่างๆ มาโดยตลอด 

คว�มเสี่ยงจ�กก�รจัดห�ที่ดินเพื่อพัฒน�โครงก�ร

 ในธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ ยุทธศาสตร์หลกัท่ีส�าคญัอย่างหนึง่คอื ท�าเลท่ีตัง้ของโครงการ เพือ่พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ให้ประสบความส�าเรจ็ บรษัิทฯ ตระหนกัเป็นอย่างย่ิง ถงึยุทธศาสตร์หลกัส�าคญันี ้จงึมนีโยบายในการเลอืกท�าเลท่ีตัง้ของโครงการท่ี
จะพฒันาท่ีมศีกัยภาพสงู ตดิกบัเส้นทางคมนาคมท่ีส�าคญั อยู่ในย่านธรุกจิส�าคญั ซ่ึงลกัษณะของท่ีดนิท่ีกล่าวมานัน้เป็นท่ีต้องการ
อย่างมากของตลาดอสังหาริมทรัพย์ มีระดับราคาที่สูง และเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการซื้อขายที่ดินย่านธุรกิจ
ใจกลางเมืองหรือ CBD นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อราคาที่ดิน และการจัดหาที่ดินใหม่เพื่อการพัฒนา ได้แก่ ข้อจ�ากัด
ทางด้านกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ต�าแหน่งท่ีตัง้ และสิง่อ�านวยความสะดวกบรเิวณใกล้เคยีง ดงัจะเห็นได้จาก
กรมธนารักษ์ ประกาศใช้ราคาประเมินท่ีดนิใหม่อย่างเป็นทางการส�าหรบัปี 2559 - 2562 โดยมรีาคาเพ่ิมข้ันทุกภาคเฉลีย่ 27.72% 
แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 15.78% ส่วนภูมิภาค 27.88% ซึ่งราคาที่ดินที่ขยับตัวสูงส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า
รวมทั้งส่วนต่อขยาย ย่านธุรกิจ เมืองท่องเที่ยว และจังหวัดที่มีการก่อตั้งเศรษฐกิจพิเศษ อาจส่งผลให้บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยง
จากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถหาที่ดินในลักษณะดังกล่าวมาพัฒนาโครงการได้

 บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการวางแผนการจัดหาจัดซื้อที่ดินท�าเลศักยภาพล่วงหน้า ทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาว พร้อมด�าเนนิการตามแผนการท่ีบรษัิทฯ ก�าหนดไว้ เพือ่ทยอยพฒันาโครงการเป็นรายเฟส ส่งผลให้บรษัิทสามารถขยาย
โครงการใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง รองรับการเติบโตของตลาดที่อยู่อาศัย ทั้งแนวราบและแนวสูงในช่วงระยะเวลาประมาณ 4-5 ปีข้าง
หน้า และในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้น บริษัทฯ จึงมีระยะเวลามากพอส�าหรับการด�าเนินการจัดหาที่ดินท�าเลศักยภาพแปลงใหม่ 
เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

 ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯ ตระหนักดีว่าที่ดินคือส่วนประกอบที่ส�าคัญถึง 75% ในความส�าเร็จของโครงการ 
นั้นๆ และอีก 25% คือการพัฒนา บริษัทฯ จึงมีการก�าหนดลักษณะ ขนาดของที่ดินอย่างชัดเจน และวางแผนงาน ส�าหรับการ
จัดหาที่ดินอย่างต่อเนื่อง โดยส�ารวจที่ดินที่มีศักยภาพสูง สภาพแวดล้อม สภาพสังคมที่น่าอยู่ และผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา 

 บรษัิทฯ ค�านงึถงึการจดัหาท่ีดนิเป้าหมายภายใต้ต้นทุนท่ีดนิท่ีเหมาะสม บรษัิทฯ ถงึจะด�าเนนิการศกึษาพจิารณาความเสีย่ง
ต่างๆ ในการพฒันาท่ีดนิแปลงนัน้ๆ ค�านงึถงึความสามารถในการพฒันา ความสามารถก่อสร้างได้ตามรปูแบบท่ีบรษัิทฯ ต้องการ 
ความสามารถในการขาย ตลอดถึงระยะเวลาในการส่งมอบการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนที่ดินดังกล่าว
เพื่อพัฒนาโครงการ หากที่ดินมีความเหมาะสมต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น

รองรับก�รเติบโต - ลดคว�มเสี่ยง

 ปี 2560 นี้ยังคงเป็นปีแห่งการปรับโครงสร้าง และสัดส่วนในการขยายโครงการ โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเพ่ิมสัดส่วน
โครงการแนวราบเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีเพียงร้อยละ 10 และขยายแผนการพัฒนาโครงการสู่หัวเมืองใหญ่ เพื่อรองรับการขยาย
ตัวจากเขตเมือง 

 และเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ เช่น การร่วมลงทุนกับนัก
ลงทุนไทย และต่างประเทศ ที่มีความรู้ความช�านาญเพื่อพัฒนาโครงการตามหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย อีก
ทั้งบริษัทฯ ยังคงมีการด�าเนินธุรกิจโรงงานให้เช่าเพื่อเพิ่มการรับรู้รายได้อีกทางหนึ่ง



รายงานประจำาปี 256058

ภาวะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ปี	2561

 ส�าหรับปี 2561 นี้เศรษฐกิจคาดว่าจะมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อตลาดที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ผู้ประกอบ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความเช่ือม่ัน และเปิดขายโครงการท่ีอยู่อาศัยใหม่ แต่ทิศทางการแข่งขันในตลาดท่ีอยู่อาศัยยังคง
เป็นไปอย่างรุนแรง เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

 ในขณะที่ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในปี 2561 ยังมีจ�ากัด ทั้งกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง ที่แม้ก�าลังซื้อค่อยๆ ฟื้นตัว แต่
ยังคงเผชิญข้อจ�ากัดด้านราคาที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่อยู่ในระดับสูง รวมถึงกลุ่มผู้ซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุน ที่อาจจะชะลอการ
ลงทุนในท่ีอยูอ่าศยัลง เนือ่งจากการแข่งขันในตลาดให้เช่าท่ีอยู่อาศยัเป็นไปอย่างรนุแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตลาดคอนโดมเินยีม
ให้เช่า

 นอกจากนี้ การขยายตัวของจ�านวนท่ีอยู่อาศัยคงค้าง ณ สิ้นปี 2560 ยังเป็นปัจจัยกดดันให้ผู ้ประกอบการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ตั้งเป้าหมายการขยายตัวของการเปิดขายโครงการท่ีอยู่อาศัยใหม่ในปี 2561 อย่างระมัดระวัง และอาจปรับ
แผนการเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ระหว่างปีอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป

 โดยจ�านวนที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2561 น่าจะยังคงไม่ต�่ากว่า 100,000 หน่วย โดยคาดว่า
อยู่ที่ 100,000-108,000 หน่วย ขยายตัว 0-2 % จากปี 2560 ทั้งนี้ จ�านวนที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในปี 2561 น่าจะอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับสองปีท่ีผ่านมา โดยการขยายตัวของจ�านวนท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายตัวของจ�านวน
ท่ีอยู่อาศัยกลุ่มคอนโดมิเนียม ซึ่งข้อจ�ากัดด้านพื้นท่ีส�าหรับการลงทุนพัฒนาโครงการแนวราบ ประกอบกับความคืบหน้าของ
โครงการส่วนต่อขยายสถานีรถไฟฟ้า น่าจะดึงดูดให้ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังคงเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียม
ในปี 2561 (ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกร)

 ท้ังนี้บริษัท ยังคงพัฒนาสินค้าท้ังคอนโด และบ้านอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริษัทตั้งเป้าท่ีจะขยายการลงทุนท้ังโครงการ
คอนโดมิเนียม และโครงการแนวราบให้มีสัดส่วนท่ีสมดุลกัน 
รวมถึงการขยายพื้นท่ีการเปิดโครงการใหม่ เพื่อรองรับความ
ต้องการของตลาดในทุกระดับ และคุ้มค่าต่อการลงทุน พร้อม
ท้ังยังพิจารณาท่ีจะขยายการลงทุนไปยังหัวเมืองใหญ่ๆ ของ
ประเทศไทย
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รายงานประจำาปี 256060

คณะกรรมก�รบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 ท่าน ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง
นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ

Mr. Phua Cher Chew กรรมการ 

นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการ 

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

Mr. Chung Tang Fong กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 โดยมนีางสาวจริสดุา สาสนสั ปฏบัิตหิน้าท่ีเป็นเลขานกุารบรษัิท แต่งตัง้โดยมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 6/2560 
แทนเลขานุการท่านเดิมที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

องค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัท
 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และให้มีการถ่วงดุลกันระหว่างกรรมการอิสระ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร ดงันัน้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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�าหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�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 ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

2. ก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการ
ด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการจัดท�า และก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริษัทก�าหนด

3. ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

4. ด�าเนินการให้บริษัทฯ น�าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และ
ระบบการตรวจสอบภายใน

5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงาน

6. จดัให้มนีโยบายเกีย่วกบัการก�ากับดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล และการปรบัใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสทิธภิาพ

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) และผู้บริหารระดับสูงอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็น
จ�าเป็นและสมควร

9. แต่งตัง้เลขานกุารบรษัิท เพือ่ช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษัิทในการปฏบัิตงิานต่างๆ เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

11. ส่งเสรมิให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

อำ�น�จอนุมัติของคณะกรรมก�รบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ีก�าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- การก�าหนดแผนภูมิกลยุทธ์ การก�าหนดพันธกิจและทบทวนวิสัยทัศน์
- นโยบายบริหารความเสี่ยง
- โครงสร้างองค์กร เป้าประสงค์ของบริษัทฯ 
- แผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจ�าปี
- การติดตามและประเมินการด�าเนินงานประจ�าปี และรายไตรมาส
- งบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน
- งบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น ต้นทุน รายรับ และก�าไรขั้นต้น เป็นต้น

 ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น



รายงานประจำาปี 256062

 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าท่ีในการก�ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท�ารายการเกี่ยวโยงกันการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยไตรมาสละครั้งโดยต้องมีการก�าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า และหากมีความ
จ�าเป็น อาจจัดให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ 

1. ว�ระก�รประชุม

 ในการประชุมทุกครั้ง กรรมการผู้จัดการ โดยการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณา ก�าหนด
วาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการประชุม ครั้งนั้นๆ ไปยัง
กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม เพือ่ให้กรรมการมีเวลาพจิารณาเรือ่งต่างๆ ท่ีอยู่ในวาระการประชุม 
หรือร้องขอเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ดี หากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ อาจมีการเรียกประชุมด้วยวิธีอื่นและมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าน้อยกว่าเจ็ดวันได้

2. คว�มถี่ในก�รจัดก�รประชุม

(ก) คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี

(ข) ประธานคณะกรรมการอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีพิเศษด้วยตนเอง หรือโดยได้รับการร้องขอจาก
กรรมการท่านหนึ่งท่านใดในคณะกรรมการก็ได้

3. ก�รเข้�ประชุม องค์ประชุม และก�รออกเสียง

 เพือ่ให้การประชมุคณะกรรมการบรษัิทมกีรรมการเข้าร่วมประชุมมากท่ีสดุ บรษัิทฯ จะส่งแจ้งตารางการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทของปีถัดไปให้กรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้าในช่วงเดือนมกราคมของแต่ละปี ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทอาจจะมีการ
ประชุมคร้ังพิเศษในกรณท่ีีจะต้องมกีารพจิารณาเรือ่งท่ีมีความส�าคญัเร่งด่วนในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียง
ข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมเรื่องใด กรรมการท่านนั้นไม่มีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้การเข้าร่วมประชุมและการมีกจิกรรมร่วมกนักบับรษัิทฯ ถอืว่าเป็นหน้าท่ีส�าคญัของกรรมการบรษัิท 
เพือ่รบัทราบและร่วมกนัตดัสนิใจในการด�าเนนิธรุกจิ ในการประชมุทุกครัง้ คณะกรรมการบรษัิทจะให้ความส�าคญักบัความขัดแย้ง
ทางด้านผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสีย
กับผลประโยชน์ในเรื่องท่ีมีการพิจารณากรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3- 4 ชั่วโมง 

 อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง เลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบในการจัดท�ารายงานการประชุม และน�าเสนอให้
กรรมการบริษัทและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้แก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามท่ีประชุม และเมื่อมีการ
แก้ไขแล้ว เลขานกุารบรษัิทจะน�ารายงานการประชุมดงักล่าวให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทรบัรองในครัง้ถดัไป และให้ประธาน
กรรมการบรษัิทซ่ึงท�าหน้าท่ีประธานท่ีประชุมลงลายมือช่ือรบัรองความถกูต้อง ท้ังนี ้รายงานการประชมุท่ีได้รบัการรบัรองและลง
นามแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบท้ังในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ 
เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
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3.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ซึ่งจะเป็นการประชุมที่ก�าหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเรื่องส�าคัญเร่งด่วนที่
จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดเป็นคราวๆ ไปโดย เรียกว่าการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

 ในปี 2560 คณะกรรมการบรษัิทได้มีการประชุมร่วมกนัตามท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้าจ�านวน 8 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้(ข้อมลู 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ก�รเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท

 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทส�าหรับปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ประชุม
ครั้งที่

วันเดือนปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม

1. 7 มกราคม 2560 พิจารณารายการระหว่างกันการกู้ยืมเงินกรรมการบริษัท

2. 22 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณางบการเงินประจ�าปี 2559 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล 
และก�าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

3. 11 พฤษภาคม 2560 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าไตรมาสที่ 1/2560

4. 11 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการเยี่ยมชมโครงการ ชีวารมย์ รังสิต - ดอนเมือง

5. 20 มิถุนายน 2560 พิจารณารายการระหว่างกันการกู้ยืมเงินกรรมการบริษัท

6. 11 สิงหาคม 2560 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าไตรมาสที่ 2/2560

7. 17 สิงหาคม 2560 พิจารณาเรื่องประเด็นการควบคุมภายใน

8. 8 พฤศจิกายน 2560 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าไตรมาสที่ 3/2560

 โดยมีคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง
จำ�นวนครั้ง
ในก�รเข้�

ร่วมประชุม

อัตร�ก�รเข�้
ร่วมประชุม 

(%)
นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 8/8 100%

นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ 7/8 87.5%

Mr. Phua Cher Chew กรรมการ 4/8  50%

นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการ 8/8 100%

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8 100%

นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 8/8 100%

Mr. Chung Tang Fong กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 6/8  75%

 หมายเหตุ ไม่รวมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560



รายงานประจำาปี 256064

ก�รสรรห� แต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมก�รบริษัท

 คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทนมหีน้าท่ีสรรหาบุคคลเพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท โดยการสรรหาบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความช�านาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม และ
จริยธรรม มีประวัติการท�างานท่ีโปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน จะน�าเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะน�า
เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง และในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออก
ตามวาระ คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน จะท�าหน้าท่ีในการพจิารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในต�าแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

ผู้บริห�ร

 บริษัทฯ มีผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรกรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการ รวมตลอดถึงผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินรวม 
7 คนดังมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง
นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานอุตสาหกรรม (รักษาการ) 

/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ (รักษาการ) / 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร (รักษาการ)

นายยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างและสนับสนุน

นางสาวจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

นายสถาพร เสมสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างและสนับสนุน

นางจริญา ด่านสมพงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

นางสาวปาลิดา อมรศิริสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ คือ การด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ในแต่ละปี รวมตลอดถึงยังต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การด�าเนินงานตามแผนธุรกิจ และบริหารงบประมาณตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ ผู้บริหารระดับสูงของ 
บรษัิทฯ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 23/2551 เรือ่งก�าหนดบทนยิามผูบ้รหิารเพือ่การปฏบัิตติาม
หมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง 7 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

 1. ไม่มีประวัติการกระท�าผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 

 อนึง่ กรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ คณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.8/2553 เรื่องการก�าหนดลักษณะความน่าไว้วางใจ ของกรรมการและผู้บริหารของ 
บริษัทฯ 

เลข�นุก�รบริษัท

 คณะกรรมการบรษัิทได้ตระหนักถงึความส�าคญัของบทบาทและหน้าท่ีของเลขานกุารบรษัิท ซ่ึงมส่ีวนช่วยสนบัสนนุการด�าเนนิ
งานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกจิการท่ีด ีปฏบัิตถิกูต้องตามหลกัเกณฑ์และข้อบังคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 คณะกรรมการบรษัิทมีมตแิต่งตัง้ นางสาวจริสดุา สาสนสั รองผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุาร
บริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 และได้รับการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) รุ่น
ท่ี 69/2016 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อท�าหน้าท่ีประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่าย
จัดการดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่
ด ีพร้อมปฏบัิตติามข้อบังคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบ
การจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก�าหนด โดยได้มีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการไว้ในแบบ 56-1 และ
รายงานประจ�าปี

ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�ร

 ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อย

 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่า
ตอบแทน จะเป็นผูเ้สนอหลกัเกณฑ์และแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชุดย่อย 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมท้ังพจิารณาอัตราการขยายตวัทางธรุกจิและการเตบิโตของบรษัิทฯ ควบคูก่นัไป 
ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะน�าเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้มีผลนับตั้งแต่
วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจ�าปี 2560 ท่ีได้รับตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ 
ค่าพาหนะ ค่ารับรอง ค่าเบ้ียเลีย้ง ค่าเบ้ียประชุม และค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็น (ข้อบังคบับรษัิทฯ หมวดท่ี 5 ว่าด้วยคณะกรรมการข้อ 22) 
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนเป็นเงิน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ค่�ตอบแทนกรรมก�ร

 1. ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้

ตำ�แหน่งกรรมก�ร
ค่�ตอบแทนกรรมก�ร (บ�ท)

ค่�เบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่�ตอบแทนร�ยเดือน

ประธานกรรมการ 60,000 60,000

กรรมการ 40,000 10,000

กรรมการอิสระ 20,000 10,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 -

กรรมการตรวจสอบ 20,000 -

ประธานกรรมการบริหาร 70,000 -

กรรมการบริหาร 60,000 -
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ตำ�แหน่งกรรมก�ร
ค่�ตอบแทนกรรมก�ร (บ�ท)

ค่�เบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่�ตอบแทนร�ยเดือน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 40,000 -

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 -

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 10,000 -

กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 5,000 -

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 -

กรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 -

  หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือน

 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังนี้ 

ร�ยชื่อกรรมก�ร
ปี 2559
(บ�ท)

 ปี 2560
(บ�ท)

นายชาติชาย พานิชชีวะ 1,300,000 1,260,000

นางสมหะทัย พานิชชีวะ 320,000 480,000

Mr. Phua Cher Chew 320,000 320,000

นายบุญ ชุน เกียรติ 560,000 500,000

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี 420,000 575,000

นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร 340,000 465,000

Mr. Chung Tang Fong 380,000 400,000

Mr. Phua Chian Kin 320,000 40,000

รวม 3,960,000 4,040,000

 2. ค่�ตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือค่�สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

  ไม่มี และบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายใดๆ เกี่ยวกับ ESOP และ EJIP

ค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริห�ร

 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรหิารและโบนสักรรมการบรหิารและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนมุตั ิโดยพจิารณาจากผลการด�าเนนิ
งานทางธรุกจิของบรษัิทฯ การด�าเนนิการตามนโยบายท่ีได้รบัจากคณะกรรมการบรษัิท ประกอบกบัสภาวการณ์ของเศรษฐกจิและ
สังคมโดยรวม โดยจะน�าข้อมูลท้ังปีปัจจุบัน และเปรียบเทียบย้อนหลังไปใช้ในการพิจารณา รวมตลอดถึงความสามารถในการ
พัฒนาธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นในแต่ละปี

 1. ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจ�านวน 3 คน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ค่�ตอบแทนรวม ปี 2559 ค่�ตอบแทนรวม ปี 25601

1. Mr. Phua Chian Kin 280,000 บาท 40,000 บาท

2. นายชาติชาย พานิชชีวะ 240,000 บาท -

3. นายบุญ ชุน เกียรติ 240,000 บาท -

รวม 760,000 บาท 40,000 บาท

 หมายเหตุ 1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารในปี 2560 เป็นการจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุมเท่านั้น
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 2. ค่�ตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือค่�สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

  ไม่มี และบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายใดๆ เกี่ยวกับ ESOP และ EJIP

ค่�ตอบแทนของผู้บริห�ร

 1. ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1. ในปี 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารเพิ่มขึ้น/ลาออก จ�านวน 3 รายได้แก่ 

- นายสมโชค เหลืองศุภรพงศ์ ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างและสนับสนุน 
ระดับ 1 ได้ลาออกจากการท�างานกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 

- นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท 
ได้ลาออกจากการท�างานกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

- นายยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ์ ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้างและสนับสนุน ได้ลาออก
จากการท�างานกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560

- ผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากการปรับต�าแหน่งประจ�าปี และผู้บริหารเข้าใหม่ระหว่างปี จ�านวน 6 ราย
ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�านวนทั้งสิ้น 10 ราย

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าหรับปี 2560 ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารทุกท่าน ทั้งผู้บริหารท่านที่ได้ลาออกแล้วใน
ระหว่างปี 2560 และผู้บริหารที่ยังด�ารงต�าแหน่งอยู่ในปัจจุบัน 

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร
ปี 2559 ปี 2560

จำ�นวน (ร�ย) ค่�ตอบแทน (บ�ท) จำ�นวน (ร�ย) ค่�ตอบแทน (บ�ท)

เงินเดือนและโบนัส
61 9,475,484.00

101 15,776,084.00

อื่นๆ 439,683.00 1,691,124.00

รวม 6 9,915,167.00 17,467,208.00

 หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่นับรวมผู้บริหารสูงสุดจ�านวน 1 ราย

 2. ค่�ตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงินหรือค่�สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

  ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน จะอยู่ในรูปของการประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจ�าปี 

ผู้บริห�รระดับสูง

 นโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของผู้บริห�รระดับสูง (CEO,MD)

 คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และน�าเสนอค่าตอบแทนต่อคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามนโยบายของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนผู้บริหารจะ
รวมถงึค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงจะพจิารณาจากการด�าเนนิงานตามท่ีได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน
ทั้งในระยะสั้น คือ จากผลก�าไรของบริษัทฯ ในแต่ละปี ซึ่งเป็นความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทฯ เนื่องจากในฐานะของ
ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้น�านโยบายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผลักดันลงไปยังพนักงานทุกระดับ และในระยะยาว คือ ใช้
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ (KPIs) พร้อมด้วยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency) และ
ก�าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

 ในปี 2560 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ในที่นี้หมายถึง นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานบริษัทฯ มิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
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ค่�ตอบแทนผู้บริห�รระดับสูง

 1) ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ในปี 2560 บรษัิทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิให้แก่ผูบ้รหิารระดบัสงู ได้แก่ เงนิเดอืน และเงนิตอบแทนการปฏบัิติ
งานประจ�าปี (โบนัส) ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เงินสะสม และสมทบกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ และเงินสะสม และสมทบประกันสังคม และเงินได้อื่นๆ เป็นจ�านวน 7,598,000 บาท

 2) ค่�ตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน 

 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน จะอยู่ในรูปของการประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจ�าปี เงินสมทบกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม

บุคล�กร

 โครงสร้างการบริหารด้านบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นแบบรวมศูนย์ เพ่ือให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันภายใต้การก�ากับดูแลของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท้ังนี้ บุคคลของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยสามารถถ่ายโอนภาระความรับผิดชอบเพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ตลอดเวลา

นโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนพนักง�นของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน บริษัทฯ พิจารณาจากข้อมูลเงินเฟ้อ (Inflation) ตลอดถึงข้อมูลอ้างอิงจาก
รายงานการส�ารวจในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกับบริษัทฯ รวมตลอดถึงผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบของเงินเดือน โดยค่าตอบแทนโดยรวมจะต้อง
สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นคือจากผลก�าไรของบริษัทฯ ในแต่ละปี ซึ่งเป็นความสามารถในการท�า
ก�าไรของบริษัทฯ และความร่วมมือร่วมใจของพนกังานทุกคนในองค์กร และในระยะยาวการก�าหนดค่าตอบแทนของพนกังานโดย
ภาพรวมจะใช้วิธีการประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการจากหลักการของ การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (PMS Performance Management System) ได้น�าแนวคิด ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส�าเร็จของงาน (Key 
Performance Indicator, KPIs) และ สมรรถนะในการท�างาน (Competency Model) มาเป็นปัจจัยวัดผลงาน แต่จะเน้นน�้าหนัก
ที่แตกต่างกัน หรือ การวัดผลงานในรูปแบบผสมผสาน (Mixed Model) จะเห็นว่า KPIs เป็นการวัดเชิงตัวเลข ท�าให้เห็นผลงาน
ที่ชัดเจน แต่ Competency เป็นการประเมินที่พฤติกรรม โดยก�าหนด Corporate KPIs เพื่อเป็นกลไกในการชี้วัดการปฏิบัติงาน 
และก�าหนด KPIs ของแต่ละสายงาน เพือ่เป็นการตดิตามการปฎบิตังิานให้เป็นไปตามแผนธรุกจิ และจะมกีารประชมุสรปุผลงาน
ของแต่ละสายงานเพื่อจะทบทวนแผนงานได้ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้พนักงานแต่ละคนจะถูกก�าหนดตัวช้ีวัดราย
บุคคล (Individual KPIs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลงานของพนักงานรายบุคคลตามขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยหัวหน้า
งานและพนักงานจะร่วมกันในการประเมินผลงานเพื่อน�าไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้น ทั้งนี้ การติดตามผล
การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นความสอดคล้องของผลการปฏิบัติงานของบุคคลให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับเป้าหมายรวมขององค์กร และจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้งทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลงาน บริษัทฯ จะน�าข้อมูล
เหล่านั้นมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่นๆ เช่น การพิจารณาโบนัส การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง การ
ปรับอัตราค่าตอบแทน และการพัฒนาพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีขวัญก�าลังใจในการท�างาน และจะท�าให้บริษัทฯ มีพนักงานที่
พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาอยู่ในต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้า
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จำ�นวนพนักง�นทั้งหมด 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีจ�านวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) จ�านวนท้ังสิ้น 99 คน ตามล�าดับ โดยแบ่งตามสายงาน 
มีรายละเอียดดังนี้

ส�ยง�น
จำ�นวนพนักง�น (คน)

ช�ย หญิง รวม
สายงานคอนโดและบ้าน 12 24 36

สายงานก่อสร้างและสนับสนุน 4 3 7

สายงานพัฒนาธุรกิจ 11 14 25

สายงานการเงินและบัญชี 4 7 11

สายงานบริหารองค์กร 8 11 19

สายงานเลขานุการ - 1 1

รวม 39 60 99

ค่�ตอบแทน และสวัสดิก�รพนักง�น

 1) ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส 
เงนิสะสม และสมทบกองทุนส�ารองเลีย้งชีพ เงนิสะสมและสมทบประกนัสงัคม และเงนิได้อืน่ๆ มรีายละเอียด ดงัตาราง
ดังต่อไปนี้

ค่�ตอบแทนพนักง�น (บ�ท) จำ�นวนเงิน (บ�ท)
เงินเดือน 41,324,733.00

โบนัส 2,709,363.00

เงินสะสม และสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 3,218,210.00

เงินสะสม และสมทบประกันสังคม 1,654,696.00

เงินได้อื่นๆ 471,248.00

รวม 49,378,250.00

 อนึ่งในช่วงปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่
ส�าคัญ

 2) ค่�ตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน 

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

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในปี 2554 ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 2530 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการออมทรัพย์ และสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน รวมทั้งพนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี



รายงานประจำาปี 256070

ข้อพิพ�ทด้�นแรงง�น

 -ไม่มี-

นโยบ�ยในก�รพัฒน�บุคล�กร 

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อท่ีจะเสริมสร้างความรู้ความ
สามารถให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การฝึกอบรมพนักงานต้องมีการจัดท�าเป็นแผนการฝึกอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริษัทฯ 

2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นหน้าที่ที่จะท�าร่วมกันดังนี้

• บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งม่ันท่ีจะฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้
ด�าเนินการ และก�าหนดเป็นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝึกอบรมจ�านวนเท่าใดต่อปี

• ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างสม�่าเสมอโดยพิจารณา
จากแผนการฝึกอบรม

• พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนาให้ทันกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง

3. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึกอบรมเกี่ยว
กับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้ก�าหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจ�าเป็น

4. บรษัิทฯ ได้จดัให้มีการฝึกอบรมเพือ่เป็นการสนบัสนนุการพฒันาความสามารถและเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานของ
พนักงานโดยหน่วยงานด�าเนินการเองและโดยสถาบันภายนอกองค์กร 

 บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหนือทรัพยากรทางการบริหาร “ธ�ารงรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความ
สามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง / Invest continuously in its human capital” ดังนั้น พนักงานทุก
คนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ทั้งด้านความรู้ ทักษะและระบบปฏิบัติงานภายใน ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency Based Development) ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถในการท�างานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการฝึกอบรมในทุก
ระดับชั้นอาทิเช่น บริษัทฯ ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบ
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ดังกล่าวมีทั้งที่กระท�าเป็นการภายในบริษัทฯ และ
ใช้บริการของสถาบันภายนอก เช่น 

หลักสูตร วัตถุประสงค์

National Research Alliance Dialogue on 
Corporate Governance 2017

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
การก�ากับดูแลกิจการธรรมาภิบาล/(Corporate Governance)

 หลักสูตรการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ ในลักษณะของการฝึกอบรมในงาน (on the job training) และ/หรือ การสอน
แนะน�าในงาน (Coaching) โดยผู้บังคับบัญชามีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น 

 การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมในบริษัทฯ 

หลักสูตร วัตถุประสงค์

สุดยอดคุณภาพทีมบริการ ก่อน + หลังการขาย เป็นโครงการท่ีให้ความรู้แก่พนักงานท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรง
กับคุณภาพของสินค้าและบริการ มุ่งให้พนักงานเข้าใจในระบบการ
ควบคุมดูแลและตรวจสอบในแต่ละข้ันตอนการท�างาน และเสริม
สร้างให้เกิดความใส่ใจในรายละเอียด เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าสินค้าและ
บริการต่างๆ จะได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอน
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หลักสูตร วัตถุประสงค์

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความส�าเร็จ รุ่นที่ 1 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานในองค์กร และ 
มุ่งให้พนักงานน�าไปปรับใช้ได้จริงในการท�างาน

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร โครงการให้ความรู้ แนวทาง เพื่อน�าไปปฏิบัติใช้ในการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น และเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการ
เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 การส่งพนักงานอบรมโดยสถาบันอบรมต่างๆภายนอกบริษัทฯ 

หลักสูตร วัตถุประสงค์

เจาะลึกการวางแผนภาษีธุรกิจขาย
อสังหาริมทรัพย์

เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และระบบบัญชี
ภาษีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการแนะน�าการบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ยอดขายรุ่งต้องไม่ร่วงเรื่องภาษีธุรกิจขายบ้าน 
อาคารชุด อสังหาริมทรัพย์

เพ่ือ Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีได้เพ่ิมขึ้นตามหลักเกณฑ์
ของสรรพากร การวางแผนภาษีและวิธีการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และ Update นโยบายการตรวจสอบภาษี
ของสรรพากร รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และการเฉลี่ย
ภาษีซื้อ

Finance for Non-financial Executive เพื่อให้ความรู้เรื่องการเงินการบัญชี ส�าหรับผู้บริหารท่ีไม่มีพื้นฐาน
ด้านการเงิน การบัญชี

Work System Design (การออกแบบระบบงาน) เพื่อวางแผนระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถน�ามา
ปรับใช้กับองค์กรได้

Problem Solving and Decision Making 
Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)

เพื่อทราบแนวคิด และความส�าคัญของ 3Q กับการท�างาน และ
ด�ารงชีวิต การวิเคราะห์ลักษณะของตนเองจากแบบทดสอบ และ
แนวทางการปรับได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง และทราบเทคนิคการ
พัฒนาตนเองตามแนวทาง 3Q และปรับใช้ในการท�างานและชีวิตได้

Assignment & Controlling Tricks and Tips 
(เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติให้รู้จักและเข้าใจตัวเอง สามารถ
ประเมินจุดเด่นจุดด้อย และก�าหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองได้ 
รวมถึงให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่าน
เครือ่งมือและวิธกีารต่างๆ อย่างเป็นระบบ และสามารถบรหิารจดัการ 
และวางแผนตนเองให้มุ่งสู่ความส�าเร็จอย่างมีแบบแผน

สัมมนา: ส�าหรับผู้บริหารที่อยู่อาศัยไตรมาส 
1/2560

เพื่อประเมินสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ไตรมาส 1/2560 และ
ทิศทางในอนาคต โดยเป็นการน�าเสนอข้อมูลล่าสดุ เพือ่การวางแผน
การตลาดในยุคที่ต้องใช้ข้อมูลอย่างมากที่สุด 

ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผู้แทน
นิติบุคคล

เพื่อให้ทราบถึงความรับผิดทางอาญาของกรรมการ และผู้แทน
นิติบุคคล และค�าแนะน�าส�าหรับกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล

SD Talk “Growing Towards Corporate 
Sustainability

เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความย่ังยืนใน
อนาคต
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หลักสูตร วัตถุประสงค์

ภาษีทั้งระบบ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

เพื่อให้ update ข้อมูลภาษีทั้งในอุตสาหกรรมและน�ามาปฏิบัติใช้ได้
อย่างถูกต้อง

BRAVIS BRANDING SEMINAR 2017 การสัมมนาด้านการสร้างแบรนด์ ยังมีหัวข้อในเรื่องของการอัพเดท
เทรนด์ และแนวคิดการสร้างสรรค์การออกแบบจากประเทศญี่ปุ่น

Thailand’s Big Strategic Move conference เพ่ือให้ผู้ลงทุนเห็นภาพรวมนโยบายและความคืบหน้าอย่างเป็นรูป
ธรรมในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ มาตรการต่าง ๆ  ท่ีจะช่วยสนบัสนนุ
การลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีบทบาทส�าคัญ
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการส่งเสริมธุรกิจ 
startups ในประเทศไทย ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 

 เพือ่เพิม่ศกัยภาพ ความรูค้วามสามารถของพนกังานในการพฒันาองค์กรให้ดข้ึีน ไปสูค่วามส�าเรจ็อย่างย่ังยืน ในปี 2560 
บริษัทฯ มีการฝึกอบรมของพนักงาน คิดเป็นจ�านวนช่ัวโมงเฉลี่ย 10 ช่ัวโมง/คน/ปี ซ่ึงเกินกว่าตามท่ีมาตรฐานกรม
พัฒนาฝีมือแรงงานก�าหนดที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี 

ก�รปฐมนิเทศพนักง�นใหม่

 ทางบริษัทฯ ก�าหนดให้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังกระบวนการสรรหาว่าจ้าง เพื่อให้พนักงานใหม่เกิดการปรับตัว โดยผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การแนะน�าให้พนักงานใหม่รู้จักและคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆ ในองค์กร (ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงาน, 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน, นโยบาย, วัตถุประสงค์, กฎระเบียบ และสวัสดิการต่างๆ ฯ ลฯ ) ซึ่งจะก่อให้เกิดความประทับ
ใจแรก เกิดความรักความผูกพัน และความเชื่อมั่นต่อองค์กร และมีจ�านวนผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 98 ของหัวข้อที่จัดปฐมนิเทศ
ทั้งหมด โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้

ลำ�ดับ เรื่อง ส�ระสำ�คัญ

1. ฝ่าย ทุนมนุษย์ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน, นโยบาย, วัตถุประสงค์, กฎระเบียบ และสวัสดิการ
ต่างๆ

2. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ข้ันตอนการคัดเลือกท�าเลท่ีตั้งและการคัดเลือกท่ีดิน ,กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ท่ี
พนักงานควรทราบ

3. ฝ่ายพัฒนาสินค้า ข้ันตอนการท�างานของทีมพฒันาสนิค้า กฎหมายอสงัหารมิทรพัย์ท่ีเกีย่วข้อง เช่นการ
ขอใบอนุญาติผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA

4. ฝ่ายกฎหมาย ขั้นตอนการท�างานของทีมกฎหมาย กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งหมด

5. ฝ่ายการตลาด ขั้นตอนการท�างานของทีมการตลาด Brand Positioning , Brand Personality, Brand 
Character

6. ฝ่ายออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการท�า Marketing online

7. ฝ่ายก่อสร้าง ข้ันตอนการท�างานของทีมก่อสร้าง มาตรฐานวัสดุงานก่อสร้าง คุณสมบัติ ของวัสดุ
มาตรฐานที่ควรทราบในการขาย

8. ฝ่ายขาย ขั้นตอนการท�างานของทีมขาย มาตรฐานการบริการงานขาย

9. ฝ่ายบริการลูกค้า มาตรฐานการบริการลูกค้าของฝ่ายสนับสนุนงานขาย ความรู้ด้านสินเช่ือ และการ 
ค�านวนเบื้องต้น



73บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

ลำ�ดับ เรื่อง ส�ระสำ�คัญ

10. ฝ่ายบริการหลังงานขาย ขั้นตอนการท�างานของทีมบริการหลังงานขาย มาตรฐานการบริการหลังงานขาย

11. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ขั้นตอนการท�างานของทีมลูกค้าสัมพันธ์ การท�า Corporate Branding

12. ฝ่ายจัดซื้อ ข้ันตอนการท�างานของทีมจัดซ้ือ มาตรฐานราคาสินค้าท่ีควรทราบเบ้ืองต้น รวมถึง
มาตรฐานการจัดหาผู้รับเหมา

13. ฝ่ายบัญชี ข้ันตอนการท�างานของทีมบัญชี เอกสารและมาตรฐานในการ สนับสนุนรายได้ ค่า
ใช้จ่าย

14. ฝ่ายควบคุมงบประมาณ ขั้นตอนการท�างานของทีมควบคุมงบประมาณ และ Policy ที่เกี่ยวข้องกับทีมควบคุม
งบประมาณ

15. ฝ่ายไอที ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับโปรแกรมที่จ�าเป็นในการใช้งาน ERP, SAP Policy ที่เกี่ยวข้อง
กับทีม IT

 

 นโยบ�ยในก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รทุจริตคอรัปชั่น

 บริษัทฯ มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ยังได้ก�าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการให้และรับของก�านัล การห้ามเรียก รับหรือ
ยินยอมจะรบัเงนิ สิง่ของหรอืประโยชน์อืน่ใดจากผูท่ี้เกีย่วข้องทางธรุกจิ โดยบรรจไุว้ในจรรยาบรรณทางธรุกจิซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ
คูมื่อพนกังานซ่ึงถอืว่าเป็นส่วนหนึง่ของการปฐมนเิทศพนกังานใหม่ทุกครัง้ ในปี 2560 บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการให้ความรูแ้ก่พนกังาน
เกีย่วกบัการทุจรติคอรปัชัน่ในการเชิญวทิยากรมาให้ความรูแ้ก่พนกังาน รวมท้ังเป็นส่วนหนึง่ของหลกัสตูรปฐมนเิทศพนกังานใหม่
โดยการอบรมและทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน เป็นแนวทางการปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่ดีเพื่อผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตาม โดยได้จัดท�าเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือพนักงาน ซึ่ง
จะอธบิายถงึจรรยาบรรณของพนกังานในการปฏบัิตหิน้าท่ีและความรบัผดิชอบของพนกังาน ท้ังต่อบรษัิทฯ ต่อลกูค้า ต่อผูถ้อืหุ้น 
ต่อผูบั้งคับบัญชาและเพือ่นร่วมงาน รวมถงึหน้าท่ีต่อตนเอง ความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การใช้ข้อมลูของ 
บริษัทฯ รวมถึงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ แนวปฏิบัติในการท�างานร่วมกัน รวมถึง
วินัยและโทษทางวินัย เพื่อแสดงถึงพันธะสัญญาในการน้อมรับหลักปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทางด�าเนินงาน เปรียบเสมือนวินัยที่ทุกคน 
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

นโยบ�ยก�รดูแลเรื่องคว�มปลอดภัย และสุขอน�มัย กิจกรรม 5 ส

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ และมีนโยบายท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยสุขอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ จิตส�านึก ด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานโดย
มีการจัดอบรม 5 ส ให้ความรู้ในแต่ละแผนก ยอกจากนั้นยังมีการตั้งคณะกรรมการ 5 ส เพื่อคอยสอดส่องดูแลการปฎิบัติตาม 
ดังนี้

 ด้�นคว�มปลอดภัย

1) บริษัทฯ จัดให้การเข้าส�านักงานมีระบบสแกนนิ้วมือเข้า-ออกเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น

2) ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย และการป้องกันอุบัติภัยโดยส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรม ซ้อมหนีไฟตามมาตรการฝึก
อบรมของอาคารส�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
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 ด้�นสุขอน�มัย

1) เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงานทุกคน ปีละ 1 ครั้ง

2) พนักงานจะได้รับบัตรประกันสุขภาพจากบริษัทประกันสุขภาพที่บริษัทฯ ก�าหนด และสามารถเข้ารับการรักษาได้ตาม
โรงพยาบาลในโครงการที่ก�าหนด โดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน

3) จัดกิจกรรม Sports Day ให้กับพนักงาน เพื่อออกก�าลังกาย และคลายเครียดจากการท�างาน โดยมุ่งให้พนักงานทุกคน
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

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

 สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วย จากการท�างาน และขาด งาน ประจ�าปี 2560

ร�ยละเอียด ปี 2560
อัตราพนักงานที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (คน) -

อัตราการหยุดงานเจ็บป่วยจากการท�างาน (วัน) -

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน (คน) -

อัตราวันขาดงาน (วัน) -

อัตราพนักงานที่ขาดงาน (คน) -
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การกำากับ
ดูแลกิจการ

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการสร้างเสริมให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผู้ถอืหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ทีเ่กี่ยวข้องทกุฝา่ยดว้ยการบรหิารงานอย่าง
มปีระสทิธภิาพและโปร่งใส จงึได้มีการก�าหนดนโยบายสนบัสนนุการก�ากบัดแูลกจิการ โดยครอบคลมุหลกัการส�าคญัตามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยการปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบผลการด�าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าท�ารายการที่เกี่ยว
โยงกนัอย่างถกูต้องครบถ้วนตามความเป็นจรงิผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของบรษัิท คอื www.chewathai.com ท้ังภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ หรอืเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คอื www.set.or.th ผูถ้อืหุ้นสามารถม่ันใจได้ว่าสทิธดิงักล่าวได้รบัการ
คุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

2. ในการก�าหนดวันประชุมผูถ้อืหุ้น บรษัิทจะไม่ก�าหนดการประชุมในวนัหยดุนกัขัตฤกษ์ วนัหยุดท�าการของธนาคารพาณชิย์ 
โดยจะก�าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสม คอื ระหว่างเวลา 08.30 -17.00 น. และสถานท่ีประชุมจะอยู่ในเขตกรงุเทพมหานคร 
ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 10.30 น. 

3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน 
4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

4. บริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ามา
ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นในภายหลงัท่ีได้เริม่การประชุมแล้ว โดยมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีอยู่ระหว่างการพจิารณา
และยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. (แบบท่ีก�าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอยีด
ชัดเจน ตายตัว) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท�าหนังสือมอบฉันทะตามแบบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบ 
ข. และแบบ ค.ที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
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5. มีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่
เดนิทางสะดวกโดยจะแนบแผนท่ีจดัประชุมผูถ้อืหุ้นไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ รวมถงึเลอืกวนัเวลาท่ีเหมาะสมและจดัสรร
เวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

6. ก่อนเริม่การประชุมผูถ้อืหุ้น บรษัิทฯ จะแถลงให้แก่ผูถ้อืหุ้นทราบถงึวธิกีารใช้สทิธลิงคะแนนและสทิธิในการแสดงความ
เห็นรวมทั้งการตั้งค�าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งค�าถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการ
จะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และกรรมการและผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามในท่ี
ประชุมด้วย 

7. ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดเผยข่าวสารต่างๆ และราย
ละเอียดไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วนและมีเวลาในการศึกษา
ข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัทฯ 

8. การจดบันทึกรายงานการประชุมให้บันทึกให้ครบถ้วน ถกูต้อง รวดเรว็ โปร่งใส และบันทึกประเดน็ซักถามและข้อคดิเห็นท่ี
ส�าคญัไว้ในรายงานการประชุมเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ให้บรษัิทฯ น�ารายงานการประชุมผูถ้อืหุ้น
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษัิทฯ เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นได้พจิารณา รวมถงึส่งรายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น 

9. เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุ้นให้ได้รบัเงนิปันผลตรงเวลา ป้องกนัปัญหาเรือ่งเชค็ช�ารดุ สญูหายหรอืส่งถงึผูถ้อืหุ้นล่าช้า

10. บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการด�าเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่าง
สม�่าเสมอและทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท
ยังได้น�าข้อมูลที่ส�าคัญรวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.chewathai.com

11. บริษัทมนีโยบายเชิญผูถ้อืหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมท่ีสมควรได้รบัการพจิารณาจากท่ีประชมุสามญัผูถ้อื
หุ้นเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - 15 มกราคม 2561 โดยประกาศผ่านระบบการเผยแพร่
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.chewathai.com ในหมวดนักลงทุน
สัมพันธ์ ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561

หมวดที่ 2 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน 
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความส�าคัญและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็น
เจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่า สิทธิของตนจะได้
รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิดังกล่าวดังนี้

1. บรษิทัเปิดเผยข้อมลูให้ผูถ้ือหุน้ทราบอย่างเพยีงพอ ทนัเวลา และทัว่ถึง เกีย่วกบัผลการด�าเนินงาน นโยบายการบรหิาร
งาน ข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ จ�าเป็นต่อการตัดสินใจของ
ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัทคือ www.
chewathai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

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

3. ในการประชุมผูถ้อืหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสยีงตามวาระท่ีก�าหนดโดยไม่เปลีย่นแปลงข้อมูลส�าคญั หรอืเพิม่วาระ
การประชุมท่ีไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะในวาระส�าคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจ
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4. ให้เพ่ิมการอ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึง่หรอืให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชมุและลงมตแิทนได้ และแจ้งรายชือ่กรรมการ
อิสระดังกล่าวไว้ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุ้น โดยบรษัิทจะจดัส่งหนงัสอืมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณชิย์ก�าหนด 
ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น
ชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ 

5. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง
และในวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 

6. มกีารก�าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรและได้แจ้งแนวทางดงักล่าว
ให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติและได้ก�าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

7. บรษัิทก�าหนดให้สทิธอิอกเสยีงในท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นไปตามจ�านวนหุ้นท่ีผูถ้อืหุ้นถอือยู ่โดยหนึง่หุ้นมีสทิธเิท่ากบัหนึง่
เสียง

8. บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส�าคัญของ
บริษัทและ บริษัทย่อย ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน รวมถึงการซ้ือขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

9. ในกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารคนใดท�าการซ้ือขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้งภายใน 3 วันท�าการนับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
และแจ้งให้เลขานุการบริษัทได้รับทราบ

10. บรษัิทมีแนวทางปฏบัิตท่ีิชัดเจนในการดแูลและขจดัปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ
ซ่ึงมีหน้าท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้เป็น
ไปตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหากที่ประชุมมีมติท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยง
กนั บรษัิทจะท�าการเปิดเผยมูลค่ารายการช่ือคูส่ญัญาและบุคคลท่ีเกีย่วโยงกนั เหตผุลความจ�าเป็น และรายละเอียดอ่ืนๆ 
ท่ีเกีย่วข้องในการเข้าท�ารายการดงักล่าวอย่างถกูต้องครบถ้วนท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัทคือ www.chewathai.com

หมวดที่ 3 ก�รคำ�นึงถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นพนักงานและ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่อง
จากบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้บริษัทฯ ซึ่งถือว่า
เป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

 1. ก�รปฏิบัติและคว�มรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงก�าหนด
ให้พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

• ปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ ตลอดจนตดัสนิใจด�าเนนิการใดๆ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

• ก�ากับดูแลการด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานที่ดีและมีการน�าเสนอ
รายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม�่าเสมอ
และครบถ้วนตามความเป็นจริง
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• รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ่ื้นโดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบรษัิทฯ ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรอืด�าเนนิ
การใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

• บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

 2. ก�รปฏิบัติและคว�มรับผิดชอบที่มีต่อภ�ครัฐ

 ในการด�าเนนิธรุกจิ บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัในการปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัท้ังในส่วนงานของภาครฐัโดย
เฉพาะในการกระท�าธรุกรรม บรษัิทฯ หลกีเลีย่งการกระท�าท่ีอาจจงูใจให้รฐั หรอืพนกังานของรฐัด�าเนนิการท่ีไม่ถกูต้องเหมาะ
สม แต่จะสร้างความสมัพนัธ์อันดรีะหว่างกนัในขอบเขตท่ีเหมาะสมสามารถท�าได้ เช่น การพบปะพดูคยุในท่ีสาธารณะต่างๆ 
การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ด�าเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ

• ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ข้ันตอน หรือ 
วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบริษัทฯ พึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 3. ก�รปฏิบัติและคว�มรับผิดชอบที่มีต่อพนักง�น

 บรษัิทฯ ตระหนกัอยูเ่สมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรพัยากรท่ีทรงคณุค่าท่ีสดุของบรษัิทฯ เป็นปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของ
การบรรลเุป้าหมายของบรษัิทฯ บรษัิทฯ จงึก�าหนดนโยบายให้มกีารปฏบัิตท่ีิเป็นธรรมท้ังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ 
โยกย้ายตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล

• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

• การแต่งตัง้และโยกย้าย รวมถงึการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท�าด้วยความสจุรติใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐาน 
ของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

• ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอ อาทิ 
การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน

• ก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน 
ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

• หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

• เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรอืร้องทุกข์เกีย่วกบัการท�างาน และก�าหนดวธิกีารแก้ไข เพือ่เกดิประโยชน์แก่ทุก
ฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

 4. ก�รปฏิบัติและคว�มรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้�

 บริษัทฯ มุ่งด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ท่ีจะให้มีการสร้างสรรค์ น�าเสนอ และบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการด�าเนินงานดังนี้

• มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

• ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

• ให้ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และการบรกิารท่ีถกูต้อง เพยีงพอเพือ่ให้ลกูค้ามีข้อมูลในการตดัสนิใจโดยไม่มีการกล่าว
เกนิความเป็นจรงิท้ังในการโฆษณาหรอืในการสือ่สารช่องทางอ่ืนๆ กบัลกูค้าอันเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกดิความเข้าใจผดิ
เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
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• จัดให้มีกระบวนการท่ีสามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือท่ีบริษัทฯ จะได้ป้องกัน
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ดังกล่าวต่อไป

• รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

 5. ก�รปฏิบัติและคว�มรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้�และคู่สัญญ�

 บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความส�าเร็จทางธุรกิจท่ีส�าคัญประการ
หนึ่งด้วยความเสมอภาค และค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

• บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
- จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้ม่ันใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และ

ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน

• บริษัทฯ มุ่งหมายท่ีจะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาท่ีมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่อง
คุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

• ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อม

• ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

 6. ก�รปฏิบัติและคว�มรับผิดชอบที่มีต่อเจ้�หนี้

 บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัยเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลัก
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

• หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

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

 บรษัิทฯ มุง่ด�าเนนิธรุกจิโดยประสงค์ท่ีจะประสบความส�าเรจ็อย่างย่ังยนืและเป็นบรษัิทช้ันน�าในธรุกจิภายใต้การแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

• ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ใน
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

• ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท�าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

• ไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
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 8. ก�รปฏิบัติและคว�มรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยความตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมท่ีจะ
ร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

• มนีโยบายในการประกอบธุรกจิโดยค�านงึถงึสภาพสิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั ปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบังคบัเกีย่วกบั
สิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

• มีนโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

• ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

• เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

• ด�าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอเพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษัทฯ ตั้งอยู่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

• ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

• ตอบสนองอย่างรวดเรว็และมีประสทิธภิาพต่อเหตกุารณ์ท่ีมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ชมุชน ชีวติและทรพัย์สนิ อนั
เนือ่งมาจากการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเตม็ท่ีกบัเจ้าหน้าท่ีภาครฐัและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

 ช่องท�งก�รติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย

 คณะกรรมการบรษัิทได้ให้ความส�าคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยีในการเสรมิสร้างผลการด�าเนนิงานของบรษัิท 
เพ่ือสร้างความม่ันคงย่ังยืนให้แก่บริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
ทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส 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

 โดยในส่วนพนักงาน บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือรายงานการกระท�าท่ีไม่ถูก
ต้องผ่านช่องทาง Whistleblower ของบริษัท 

 ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ โดยให้ความส�าคัญกับ
การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน เจ้าหนี้ ซึ่งในปี 2560 
บรษัิทไม่มกีรณขีองการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้า รวมตลอดถงึบรษัิทไม่มกีรณขีองการถกู
ด�าเนินการใดๆ จากหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่ก�ากับดูแลกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ อันเนื่องมาจากการที่บริษัท
ไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์ส�าคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยราชการต้องการให้บริษัทต้องด�าเนินการ
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หมวดที่ 4 ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
 บริษัทมีนโยบายในการให้ข้อมูลเปิดเผยแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือพนักงาน เป็นต้น โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ผู้ถือหุ้น

 บริษัทมนีโยบายในการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลทางการเงนิ ข้อมูลท่ัวไปท่ีส�าคญัเกีย่วกบัธรุกจิและผล
ประกอบการของบริษัทที่ตรงกับความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�่าเสมอ ทันเวลาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยได้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ในการให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)
- เว็บไซต์ของบริษัทคือ www.chewathai.com
 นอกจากนัน้ ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ ได้ประสานงานกบัหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ภายนอก ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน

ช่องทางต่างๆ อาทิ
- สื่อมวลชนต่างๆ ทั้งด้านหนังสือพิมพ์และวารสารธุรกิจ โทรทัศน์

 ท้ังนีผู้ถ้อืหุ้นรายย่อย นกัลงทุนท่ัวไป และนกัวเิคราะห์ท่ีต้องการข้อมลูท่ีเกีย่วกบับรษัิทสามารถตดิต่อกบัฝ่ายนกัลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัทได้โดยตรง ซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะตั้งม่ันอยู่บนพื้น
ฐานของการเปิดเผยข้อมูลท่ีเท่าเทียมกันบริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดท�ารายงานทางการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีท่ี
รบัรองท่ัวไป รวมท้ังการเปิดเผยสารสนเทศส�าคญัท่ีมผีลกระทบ หรอือาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงในราคาหลกัทรพัย์
ของบริษัทต่อการตัดสินใจลงทุน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์มีความทันสมัย และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นใน
การด�าเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

 อนึ่ง ในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินการเพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสื่อมวลชน
อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น และบุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ดังนี้

1) ผูบ้รหิารของบรษัิทได้ให้ข้อมลูในภาพรวมของการด�าเนนิงาน และตอบข้อซักถามแก่นกัวเิคราะห์และนกัลงทุน อาทิ 
การพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Company Visit) การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) การประชุมนัก
วิเคราะห์เพื่อแถลงข้อมูลผลการด�าเนินงานรายไตรมาสให้แก่นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การเข้าร่วมพบปะ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) การเยี่ยมชมกิจการ 
(Site Visit) 

2) การให้ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทต่อสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัท ผลการด�าเนินงานของบริษัท รวมตลอดถึงการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วย
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัท 

3) การเข้าร่วมกิจกรรม MAI Forum 2016 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ เซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของ
บริษัท
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4 การให้ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ แบบ 56 - 1 งบการเงินของบริษัท รายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาส และอื่นๆ 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลและซักถามข้อสงสัยต่างๆ โดยติดต่อ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวจิรสุดา สาสนัส

E-mail Address: ir@chewathai.com โทรศัพท์: (02) 679 8870 - 4 หรือ call center: 1260 

 2. ลูกค้�

 บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.
chewathai.com , www.facebook.com/CHEWATHAI/ และช่องทาง Call center : 1260 

 3. พนักง�น

 พนักงานของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่ประจ�าที่ส�านักงานใหญ่หรือตามโครงการต่างๆ จะได้รับการดูแลและได้รับ
ข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ การติดประกาศที่บอร์ดของบริษัทและที่โครงการต่างๆ การ
สื่อสารผ่านกลุ่มของฝ่ายต่างๆ ในรูปแบบ Chewathai club Intranet, Whatsapp และ Line ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับสูงอยู่ด้วย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ดังนี้

- ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
- ข่าวหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ
- ข่าวเก่ียวกับพนกังานในเรือ่งต่างๆ เช่น การเลือ่นต�าแหน่ง การปรบัต�าแหน่ง พนกังานเข้าใหม่ หรอื พนกังานลาออก 

และอื่นๆ เป็นต้น
- ข่าวที่เป็นความรู้แก่พนักงาน เช่น ข่าวเกี่ยวกับภาษี ข่าวเกี่ยวกับประกันสังคม เป็นต้น

หมวดที่ 5 คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร 
 คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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 1. โครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น 
วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคลดังกล่าวนี้
มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการด�าเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
ตลอดจนก�าหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล 
ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้อย่างเป็นอิสระ

 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจ�านวน 6 คณะ ดังนี้
 1. คณะกรรมการบริษัท
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 3. คณะกรรมการบริหาร
 4. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 5. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 บรษัิทมีการก�าหนดและแยกอ�านาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพจิารณาตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญั
จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซ่ึงมหีน้าท่ีเฉพาะเรือ่งและเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการบรษัิทพจิารณา
หรือรับทราบ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 2. ก�รแต่งตั้งและว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รบริษัท

  2.1 หลักเกณฑ์ก�รเลือกตั้ง ก�รแต่งตั้งกรรมก�รบริษัท

 กรรมการบรษัิทมีคณุสมบัตแิละประสบการณ์ตามท่ีบรษัิทต้องการและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง 
โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ อุทิศความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้

 1.) กรรมการทุกคนต้องมีคณุสมบัตติามท่ีก�าหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมคีณุสมบัตติามท่ีก�าหนดไว้
ในข้อบังคับของบริษัท

 2.) ต้องส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้

 3.) เป็นผูมี้ความรูใ้นกจิการของบรษัิทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพยีงพอ ตลอดจนใช้ความรูค้วามสามารถ
ที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท

 4.) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง

 5.) กรรมการต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่าห้า (5) บริษัท ในกรณีที่
กรรมการคนใดคนหนึง่มตี�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทท่ีจดทะเบียนอืน่ๆ เกนิกว่าห้า (5) บรษัิท คณะกรรมการ
จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงานเหตุผลในการแต่งตั้ง
กรรมการดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงปรากฏตามแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

 6.) กรรมการบรษัิทได้รบัการแต่งตัง้ เลอืกตัง้ และถอดถอนโดยท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตาม
ข้อบังคบัของบรษัิทและเม่ือครบวาระแล้วอาจได้รบัการเลอืกตัง้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณี
ท่ีต�าแหน่งกรรมการบรษัิทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 
จะท�าหน้าท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
กรรมการในต�าแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท
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 7.) ในการประชุมสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุ้นทุกครัง้ ให้กรรมการจ�านวนหนึง่ในสามของกรรมการท้ังหมดออกจาก
ต�าแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจ�านวนกรรมการทั้งหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมีจ�านวน
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้

 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
1) เสียชีวิต
2) ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับจดหมายลาออก)
3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของ กฎหมาย หรือ

ตามข้อบังคับบริษัท
4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5) ศาลมีค�าสั่งให้ออก

 8.) การเสนอช่ือบุคคลให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก�าหนดออกตามวาระ 
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อน
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือก

 9.) ในการเลอืกตัง้กรรมการ ให้ใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล และผูถ้อืหุ้นมีสทิธเิลอืก
ตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

 10.) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ี
จะเลือกตั้งในครั้งนั้นโดยกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

 11.) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 ในปี 2560 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก�าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระจ�านวน 2 คน คือ

 1. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร  กรรมการอิสระ
 2. Mr. Chung Tang Fong  กรรมการอิสระ

 ท้ังนี ้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2560 ได้มมีตด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผูถ้อืหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงให้ทั้ง 2 คนกลับมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

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

 บริษัทก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการคราวละ 3 ปี แต่อย่างไรก็ตามบริษัทเช่ือว่าอายุหรือระยะเวลา
ด�ารงต�าแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าท่ีแต่ละคน
มีและพร้อมที่จะน�ามาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
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 3. จำ�นวนบริษัทที่กรรมก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

 บรษัิทได้ก�าหนดนโยบายในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทในบรษัิทจดทะเบียนได้คนละไม่เกนิ 5 แห่ง แต่มิได้ก�าหนด
นโยบายการจ�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 กรรมการอิสระ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)

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

7. Mr. Chung Tang Fong ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

 ท้ังนี ้บรษัิทได้เปิดเผยรายละเอยีดข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืนของกรรมการแต่ละคนไว้อย่างละเอียด
ในแบบ 56-1 และในรายงานประจ�าปี (56-2) ซ่ึงบรษัิทม่ันใจว่า จะไม่ก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่มผีลกระ
ทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการ
บริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้รับค�าปรึกษา ค�าแนะน�า และข้อเสนอแนะที่
มีประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

 คณะกรรมก�รชุดย่อย

 โครงสร้างในส่วนคณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ชุดย่อยจ�านวน 5 คณะ ได้แก่ 

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ
 2. คณะกรรมการบริหาร
 3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
 4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมก�รตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก�าหนด โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
และมีบทบาทการปฏิบัติงานในฐานะท่ีเป็นองค์กรอิสระท่ีให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแลก�ากับกิจการให้
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอต่อ
สาธารณชนและผู้ถือหุ้น สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบ
บัญชีของบริษัท

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวน 3 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

  1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน)
  2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการผู้มีความรู้ทางกฎหมาย)
  3. Mr. Chung Tang Fong (กรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ)



รายงานประจำาปี 256086

 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกนัอย่างสม�า่เสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท โดย ในปี 2560 
มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชุมครั้งที่ วันเดือนปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม
1/2560 7 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาให้ความเห็นชอบการท�ารายการระหว่างกัน

2/2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจ�าปี 2559

3/2560 11 พฤษภาคม 2560 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2560

4/2560 11 สิงหาคม 2560 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 2/2560

5/2560 8 พฤศจิกายน 2560 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 3/2560

 ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ
สอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง

5. พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

• ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

• รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถ้อืหุ้นและผูล้งทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบท้ังนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหน้าที่ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย
ให้ ในขณะที่ความรับผิดชอบส�าหรับกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกนั้นยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งคณะ
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 คณะกรรมก�รบริห�ร

 คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งขึน้โดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารจ�านวน 2 คน 
และผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการจ�านวน 1 คน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะงานการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีหน้าท่ีในการดูแลบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

 1. Mr. Phua Chian Kin ประธานกรรมการบริหาร
 2. นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการบริหาร
 3. นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการบริหาร

 ในปี 2560 คณะกรรมการบรหิารมเีพยีงการประชุมผ่านทาง Conference call และช่องทาง Online เท่านัน้ โดยแต่ละครัง้ 
สาระส�าคัญของการประชุม คือ

- พิจารณาอนุมัติทางด้านนิติกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ก�ากบั ดแูล และก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิการในเรือ่งต่างๆ ตามแผนธรุกจิประจ�าปีท่ี คณะกรรมการบรษัิทอนมัุติ
- ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการพร้อมให้ค�าแนะน�าและแนวทางในการบริหารจัดการ

 หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร

1. ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจดัการ และแผนการด�าเนนิงานประจ�าปี และงบประมาณของบรษัิทฯ

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

3. ตรวจสอบผลการด�าเนนิงาน และการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทในกลุม่ และรายงานให้คณะกรรมการบรษัิทรบั
ทราบทุกเดือน

4. เสาะหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5. ตรวจสอบ และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัท

6. ตรวจสอบ และอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ การจัดการทรัพยากร
บุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้
ขอบเขตอ�านาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก�าหนดไว้

7. พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ

8. คณะกรรมการบรหิารอาจมอบอ�านาจช่วงให้ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน ปฏบัิตงิานเฉพาะอย่างแทนได้ตามความเหมาะสม 
โดยท่ีคณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรหิารจะต้องไม่กระท�าการหรอือนมัุตริายการใดๆ ท่ีตน
หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งกบัตน อาจมสีว่นไดเ้สีย หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับรษัิทฯ (ตามท่ีนยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน หรอืประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับนโยบาย และหลักการต่างๆ ที่ก�าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

9. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือค�าแนะน�า ตามความจ�าเป็น

10. ร้องขอให้ผู้บริหารหรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการอภิปรายกัน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

11. รายงานให้คณะกรรมการบรษัิททราบถงึกจิการท่ีคณะกรรมการบรหิารด�าเนนิการภายใต้อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริหารอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ�าเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
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12. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจ�าทุกปี

13. ตรวจสอบและประเมินความเพยีงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบรหิาร และเสนอให้คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้

14. ด�าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งหมด 3 คน 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 3 คนเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล โดยมีหน้า
ที่ส�าคัญเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีรายนามดังต่อไปนี้

1. Mr. Chung Tang Fong   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี   กรรมการอิสระ
3. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร  กรรมการอิสระ

 โดยในปี 2560 มีการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ประชุมครั้งที่ วันเดือนปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม

1/2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาผลการประเมิน
ของคณะกรรมการบริษัท

2/2560 7 พฤศจิกายน 2560 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงาน(KPI) ของผู้บริหารระดับสูง ปี 2561
พิจารณาผลตอบแทนพิเศษ (Bonus) 

 

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

1. พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลท่ีมคีณุสมบัตเิหมาะสม เพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท กรรมการ
ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ รวมท้ังคดัเลอืกบุคคลและเสนอชือ่บุคคลท่ีมคีณุสมบัตเิหมาะสมเพือ่น�าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้
บริหารระดับสูงของบริษัท

2. พจิารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบรษัิท กรรมการ
ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของ 
บริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ส�าหรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

 ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งหมด 3 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 2 คน และกรรมการบริหารจ�านวน 1 คน มีรายนาม ดังต่อไปนี้

1. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ และ กรรมการอิสระ
2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี  กรรมการอิสระ
3. นายบุญ ชุน เกียรติ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
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โดยในปี 2560 มีการประชุมของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการรวมทั้งหมด 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชุมครั้งที่ วันเดือนปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม

1/2560 7 พฤศจิกายน 2560 รายงานผลการด�าเนินงานการก�ากับดูแลกิจการ

 หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ

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

2. พิจารณาก�าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อก�าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง 

3. ก�ากับดูแลให้ค�าปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ 
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับ ระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล 

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

 ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งหมด 3 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 2 คน และกรรมการบริหารจ�านวน 1 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ  
3. นายบุญ ชุน เกียรติ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 โดยในปี 2560 มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชุมครั้งที่ วันเดือนปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม

1/2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาจัดตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยง และขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ

2/2560 8 สิงหาคม 2560 รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยง

3/2560 7 พฤศจิกายน 2560 รับทราบและพิจารณาความคืบหน้าของการด�าเนินการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง

 หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ

1. พิจารณาก�าหนดนโยบาย แผนการจัดการบริหาร และก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

2. พจิารณาและทบทวนแนวทางและเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งให้มีประสทิธภิาพ และเหมาะสมกบั ลกัษณะความ
เสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทด�าเนินการ 

3. ติดตามและให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายงานผล
การด�าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท 

4.  ให้ข้อเสนอแนะในด้านท่ีต้องด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขต่อคณะกรรมการบรษัิท เพือ่ให้สอดคล้องกบั นโยบายและกลยุทธ์
ของบริษัท
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 ร�ยง�นก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รสำ�หรับคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ 

 ในปี 2560 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 5 ครั้ง ซ่ึงเป็นการประชุมท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้า โดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้งในก�รประชุม
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5

2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการตรวจสอบ 5/5

3. Mr. Chung Tang Fong กรรมการตรวจสอบ 4/5

2. คณะกรรมการบริหาร

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมกันเฉพาะทาง Conference call และช่องทางสื่อสารทางออนไลน์เท่านั้น 

3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่ก�าหนดไว้
ล่วงหน้าโดยมีคณะกรรมการสรรหา 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 2/2

4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

 ในปี 2560 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เข้าร่วม
ประชุมดังต่อไปนี้

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

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง หลังจากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้งในก�รประชุม
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3

2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ 3/3

3. นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3/3
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 ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง

กรรมการอิสระ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน จากจ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมดจ�านวน 7 คน โดย
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ได้แก่
 1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
 2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
 3. Mr. Chung Tang Fong

 บริษัทได้ก�าหนดนิยามของบุคคลท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฏหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะ
กรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จ�านวนกรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อยหนึ่งใน
สามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีรายละเอียดดังนี้

1. ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมสีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืของผูมี้อ�านาจควบคมุ
ของบรษัิทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คูส่มรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคมุของบรษัิทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตนรวมท้ังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้น 
ที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ 
คูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ท่ีมีตวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาท 
ข้ึนไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ท้ังนี ้การค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค�านวณมูลค่าของรายการท่ีเกีย่วโยง 
กันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของส�านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถงึการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมนียัในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงนิเดอืนประจ�า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบ

 การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียด
ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

2. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถ 
ท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

 คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้

1. เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามค�านิยามของกรรมการอิสระท่ีก�าหนดโดยประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ 
บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุ้นใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ ของบรษัิทฯ

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

 ท้ังนี ้วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะมกี�าหนด 3 ปี นบัจากวนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ เมือ่สิน้สดุวาระการ
ด�ารงต�าแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รบัการแต่งตัง้ให้เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่อกีได้ตามท่ีคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ อาจเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก 

 ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงสุด

1. การสรรหากรรมการบริษัท

 การสรรหาคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และน�าเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิารณาอนมัุต ิซ่ึงองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตัง้คณะ
กรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ

 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนดไว้
ในข้อบังคับของบริษัท

2. ต้องส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
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3. เป็นผูมี้ความรูใ้นกจิการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพยีงพอ ตลอดจนใช้ความรูค้วามสามารถ
ที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 

4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง
5. กรรมการต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทท่ีจดทะเบียนอ่ืนๆ เกนิกว่า 5 บรษัิท ในกรณท่ีีกรรมการ

คนใดคนหนึง่มตี�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทท่ีจดทะเบียนอ่ืนๆ เกนิกว่า 5 บรษัิท คณะกรรมการจะพจิารณา
ถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงานเหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการ
ดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

 ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของกรรมการท้ังหมดออกจาก
ต�าแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจ�านวนกรรมการท้ังหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการท่ีออกมีจ�านวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้ นอกจากการพ้น
ต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

• เสียชีวิต
• ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก)
• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความของกฏหมายหรือตามข้อ

บังคับบริษัท
• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
• ศาลมีค�าสั่งให้ออก

2. การสรรหากรรมการบริหาร 

 การสรรหากรรมการบริหารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และน�าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง ซ่ึงคณะกรรมการบริหารท�าหน้าท่ีในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณา กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการ ตลอด
จนติดตามการด�าเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

 การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูได้แก่ กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
จะเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. การสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและน�าเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนด
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5. ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย รวมถึงเป็นผู้ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไป
ตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ อันก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุเพือ่เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิให้แก่บรษัิทและผูถ้อืหุ้น 
โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย มีความเป็นอิสระในการแสดงความคดิเห็น และการตดัสนิใจไม่แสวงหาผล
ประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่ผูห้นึง่ผูใ้ดไม่ด�าเนนิการใดๆ ท่ีเป็นการขัดแย้ง หรอืเป็นการแข่งขันกบัผลประโยชน์ของบรษัิทหรอื
บริษัทย่อยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกลไกในการก�ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานและ
การควบคุมฝ่ายบริหารในช่วงเวลาที่จ�าเป็นและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อรายงานทางการเงินที่ต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงผลการด�าเนินงานอย่างแท้จริง มีการประเมิน ก�าหนดและวางมาตรฐานในการบริหาร ป้องกัน และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักการถ่วงดุลอ�านาจ และสามารถตรวจ
สอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจของบริษัท มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

6. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

 บริษัทมีการก�าหนดและแยกอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดย 
ในการพจิารณาและตดัสนิใจในเรือ่งท่ีส�าคญัๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อย 
เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

7. การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

 บรษัิทมนีโยบายในการแบ่งแยกหน้าท่ีความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษัิท และกรรมการผูจ้ดัการ โดยจะต้องเป็น
บุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์และคณุสมบัตท่ีิเหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนัเพือ่ให้มกีารถ่วงดลุ 
อ�านาจโดยการแยกหน้าที่การก�ากับดูแลและบริหารงานออกจากกัน

 ประธานกรรมการบรษัิท : ไม่เป็นผูบ้รหิาร รวมท้ังไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการผูจ้ดัการ โดยประธานกรรมการบรษัิท
มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�าออก
จากกนัอย่างชดัเจน ประธานกรรมการบรษัิท มีหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท ซ่ึงเป็นผูก้�าหนดวสิยัทัศน์ 
พันธกิจ และนโยบายท่ีส�าคัญให้ฝ่ายบริหารน�าไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการ
ประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องท่ีอาจขัด
แย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

 กรรมการผู้จัดการ : ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนของฝ่าย
จัดการ โดยท�าหน้าที่ในการด�าเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจ�าวันของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร ก�าหนด พิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัท

8. แผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมการบรษัิทได้ให้ความส�าคญักบัการสบืทอดต�าแหน่งในระดบัผูบ้รหิารระดบัสงูทุกต�าแหน่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ต�าแหน่งที่เป็นผู้น�าองค์กร คือ กรรมการผู้จัดการในบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร 
ตลอดจนพนักงานว่าการด�าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ท�าหน้าที่พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดต�าแหน่ง

 ดังนั้น คณะกรรมการบริหารได้ร่วมกันก�าหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดต�าแหน่ง โดยก�าหนดนโยบายเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรและก�าหนดแนวทางการพัฒนา รวมทั้งจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเป็นการวาง Succession 
Plan ส�าหรับเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
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9. การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

 ประธานกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยมีวัตถปุระสงค์ในการน�าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรงุการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการบรษัิท 
และคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่า
ตอบแทน เป็นผู้ด�าเนินการให้มีการประเมิน 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 2560 ผลประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

9.1 การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ

 - ความเหมาะสมของโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - ความสามารถในการจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ในภาพรวมเห็นว่าประสิทธิภาพในการท�างานอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 85.24

ประเภทที ่2 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ เพือ่ใช้ประเมนิการท�างานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ

 - ความเหมาะสมของโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - ความสามารถในการจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ในภาพรวมเห็นว่าประสิทธิภาพในการท�างาน
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมิน ร้อยละ 92.75
 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมิน ร้อยละ 83.20
 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมิน ร้อยละ 86.25
 4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ผลการประเมิน ร้อยละ 88.50

ประเภทที่ 3 การประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ

 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - การประชุมคณะกรรมการ

 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ในภาพรวมเห็นว่าประสิทธิภาพใน
การท�างานอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.59

 ทั้งนี้ ขั้นตอนการประเมินเริ่มต้นประมาณเดือนธันวาคม โดยมีเลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่จัดส่งแบบประเมินให้
กรรมการแต่ละคนประเมินตนเองโดยอิสระ หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทท�าการรวบรวมแบบประเมินผล เพื่อจัดท�า
รายงานสรุป ประมวลผลการประเมิน และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

 อนึ่ง ผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 ได้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 1/2561 ในปี 2561
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9.2 การประเมินกรรมการผู้จัดการ 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ให้คณะกรรมการบริษัทท�าการประเมินกรรมการผู้จัดการ
โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ ความเป็นผู้น�า การก�าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผน และผลปฏิบัติ
ทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
การสืบทอดต�าแหน่งความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ คุณลักษณะส่วนตัว โดยเป็นการปรับปรุงจากตัวอย่างแบบ
ประเมินผลงานของ CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ท้ังนี้ ในการประเมินกรรมการผู้จัดการนั้น ผลการประเมินจะเป็นส่วนหนึ่งของการก�าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการในแต่ละปีด้วย

10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ 
หรือเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษา/การอบรมว่า 
จะเป็นการพัฒนากรรมการให้ได้ความรู้ท่ีทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจท่ีมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้บริหาร โดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก�าหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification 
Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรท่ีก�าหนดแล้ว กรรมการบริษัทยังให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมรับการอบรมหลัก
สูตรอื่นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Company Secretary ของสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้น�าที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อน�าไปสู่การก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

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. นางสาวจิรสุดา สาสนัส Company Secretary Program (CSP) 69/2016
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 ทั้งนี้ ในปี 2560 กรรมการได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ หลักสูตร

1. นายบุญ ชุน เกียรติ SD Talk “Growing Towards Corporate Sustainability
Thailand’s Big Strategic Move conference
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร

2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2017

3. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2017

4. นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย IR Preparation for Roadshows
SD Talk “Growing Towards Corporate Sustainability
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร”
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร

5. นางสาวจิรสุดา สาสนัส Finance for Non-financial Executive
SD Talk “Growing Towards Corporate Sustainability
Sustainability Strategy : Key Blueprint for Business Growth
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความส�าเร็จ รุ่นที่ 2
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร

 ท้ังนี ้ในส่วนของการพฒันาผูบ้รหิารซ่ึงมีฐานะเป็นพนกังานของบรษัิทนัน้ รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ “นโยบาย
ในการพัฒนาพนักงาน”

11. ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

 ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ
บริษัท เพื่อให้กรรมการเข้ารับต�าแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ 
ดังนี้

1. ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท 
โครงสร้างองค์กรจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

2. จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของ
บริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

 ทั้งนี้ ในปี 2560 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จึงไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่

12. ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

 ในช่วงรอบปีท่ีผ่านมาและในปี 2560 บริษัทไม่มีกรณีของการกระท�าท่ีเป็นการขัดต่อกฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน หรอืกฎหมายต่างๆ 
อาทิ การท่ีบรษัิทไม่ส่งงบการเงนิตามก�าหนด ไม่มีรายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บรษัิทอืน่ท่ีไม่ใช่บรษัิท
ย่อย บริษัทไม่มีชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีท่ีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 
นอกจากนี้ บริษัทไม่มีกรณีที่มีการกระท�าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
ทางการค้า หรือถูกด�าเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์ส�าคัญภายในระยะเวลา
ที่หน่วยงานของราชการก�าหนด
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 อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่มีการกระท�าที่เป็นการขัดต่อกฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายตามพระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์พระราชบัญญตับิรษัิทมหาชน หรอืกฎหมายต่างๆ ท้ังทางแพ่ง 
และทางอาญา รวมท้ังไม่มีการกระท�าท่ีก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้กรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารของ
บริษัท ไม่มีการกระท�าดังต่อไปนี้
 1. ไม่มีการกระท�าที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
 2. ไม่มีการกระท�าผิดด้านการทุจริตหรือการกระท�าผิดด้านจริยธรรม

13. การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลัก
ทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่ซื้อ 
ขาย โอนหรอืรบัโอนต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมท้ังห้ามการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนนอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายว่า ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส และผู้บริหาร 4 ราย
แรก นับต่อจากกรรมการผู้จัดการ โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

14. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

 เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 และประกาศ
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 เรือ่งการรายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ ผูบ้รหิารและบุคคลท่ีเกีย่วข้อง 
ซ่ึงก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานให้บรษัิททราบถงึการมีส่วนได้เสยีของตน หรอืของบุคคลท่ีมคีวามเกีย่วข้องซ่ึง
เป็นส่วนได้เสยีของตน หรอืของบุคคลท่ีมีความเกีย่วข้อง บรษัิทจงึได้ปฏบัิตติามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมส่ีวนได้เสยี 

1. ด้านการรายงาน
 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

และผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้
ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน 
รายงานให้บริษัทได้รับทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. วิธีการรายงาน
 จัดท�ารายงานและส่งให้เลขานุการบริษัท รวมตลอดถึงในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้จัดท�ารายงานส่งให้

เลขานุการบริษัททุกครั้งภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้รายงานไป

3. การรายงานคณะกรรมการบริษัท
 เลขานุการบริษัทจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประจ�าไตรมาส 

15. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

 บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยบริษัทเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท
ในการพัฒนาองค์กร ท้ังนี้บริษัทได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาปฏิบัติ 

 นโยบ�ยท�งด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�

 บริษัทมีนโยบายชัดเจนท่ีจะไม่กระท�าการใดๆ ท่ีจะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า โดยบริษัทมีแนวทางในการด�าเนินการที่ชัดเจน เช่น ทางด้านลิขสิทธิ์ บริษัทมีการก�าหนด
นโยบายในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษัิทโดยมกีารตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการ
ท�างานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท�างาน เป็นต้น
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 นโยบ�ยท�งด้�นสิทธิมนุษยชน

 บรษัิทตระหนกัและให้ความเคารพในศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์และความเท่าเทียมกนัของบุคคล โดยไม่เลอืกปฏบัิตต่ิอ
พนกังานของบรษัิทบรษัิทย่อย และบรษัิทคูค้่าทุกคนด้วยความเหมอืนหรอืความแตกต่าง เนือ่งจากเช้ือชาต ิศาสนา สญัชาติ 
เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือภาวะทางร่างกายและจิตใจ รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งโดยทาง
ตรงและทางอ้อม ท้ังนี ้พนักงานของบรษัิทต้องปฏบัิตต่ิอกนัและปฏบัิตต่ิอบุคคลอืน่ด้วยความเคารพและให้เกยีรตซ่ึิงกนัและ
กนั รวมท้ังปฏบัิตตินอย่างเหมาะสมกบัหน้าท่ีการงานตามระเบียบข้อบังคบัของบรษัิทและขนบธรรมเนยีมประเพณท่ีีด ีโดย
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

 ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน 

 บรษัิทฯ มีนโยบายและวิธกีารดแูลมิให้กรรมการและผูบ้รหิารน�าข้อมลูภายในของบรษัิทฯ ซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าท่ีท่ีต้องจัดท�าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
มาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า จัดท�าและน�าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ มายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนน�าส่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดท�าและน�าส่งภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการและ/หรือผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่
มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น รวมถึงการจัดท�าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�านวนหลักทรัพย์ 
ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อน�าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงประสงค์ที่จะซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัท
ได้ก�าหนดให้บุคคลดังกล่าวด�าเนินการแจ้งความประสงค์ว่าจะด�าเนินการดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 
วันก่อนด�าเนินการดังกล่าว

3. บรษัิทก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบัญชหีรอืการเงนิท่ีเป็นระดบัรอง
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการหรอืเทียบเท่า และผูป้ฏบัิตงิานท่ีเกีย่วข้อง ท่ีได้รบัทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส�าคญั ซ่ึง
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผย
แพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
หรือการเงินที่เป็นระดับรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และห้ามท�าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4. บริษัทฯ ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซ่ึงเริ่มตั้งแต่การตัก
เตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานช่ัวคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซ่ึงการลงโทษจะพิจารณา 
จากเจตนาของการกระท�าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

 ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด�าเนินการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ภายในแต่อย่างใด



รายงานประจำาปี 2560100

 ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดบัญชีปี 2560 ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท ส�านักงาน อีวาย 
จ�ากัด มีรายละเอียดดังนี้

ค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชี 2560 2559
ค่าตอบแทน (บาท) 1,500,000 1,360,000

 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2560

 ทั้งนี้ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด และผู้สอบบัญชีไม่เป็นกรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง หรือด�ารงต�าแหน่งหน้า
ที่ใดๆ ของบริษัท ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไม่มี
ความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดย
ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น บริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 อนึ่ง ในท�านองเดียวกัน กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนหรือมีความเกี่ยวข้อง
ใดๆ ในบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

 ค่�บริก�รอื่น (Non - Audit Fee)

- ไม่มี -
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อก�าหนดนโยบาย
และแนวทางในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บริษัทอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บริษัทฯ มีการ
เติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทดังต่อไปนี้

1. สทิธมินษุยชน บรษัิทฯตระหนกัถงึความส�าคญัของสทิธมินษุยชนข้ันพ้ืนฐาน เพือ่ส่งเสรมิการเคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพ
ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติโดยส่งเสริมความเสมอภาคไม่แบ่งแยกชนชั้นและเพศ และ บริษัทยังสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อต่อ
ต้านในการใช้แรงงานเด็ก

2. แนวปฏบัิตด้ิานแรงงาน บรษัิทฯมีการพฒันาความรูแ้ละทักษะให้แก่พนกังานอย่างสม�า่เสมอ รวมถงึเปิดโอกาสให้บุคคล
ท่ีมีความสามารถซ่ึงมคีณุสมบัตแิละประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเข้าร่วมงานกบับรษัิทฯ และให้ความส�าคญัในการพฒันาระบบ
การจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีการก�ากับดูแลระบบเงินเดือนและค่าจ้างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการจัดระเบียบภายในองค์กรนั้นจะด�าเนินการโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายไทย

3. สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะให้ความส�าคัญในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
รวมไปถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการด�าเนินธุรกิจทุกขั้น
ตอน รวมไปถึงส่งเสริมและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง 
ตลอดจนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในชุมชน

4. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรมในการ
ปฎิบัติและเคารพภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการด�าเนินการซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และมุ่งม่ันท่ี
จะสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการ ให้อยู่เหนือความพึงพอใจขอลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อ
บกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ

6. การต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และ
แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัจจัยส�าคัญ บริษัทได้จัดให้
มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัท เรื่องต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งมีทั้งผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมด้วย เพื่อให้
พนกังานของบรษัิทได้มีแนวทางการต่อต้านคอร์รปัชัน่ให้เข้าใจ และน�าไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัการท�างานของแต่ละแผนก 
ท้ังนี ้บรษัิทได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รปัช่ัน เพือ่ใช้เป็นแนวทางให้ผูท่ี้เกีย่วข้องทุกระดบัต้องถอืปฏบัิต ิโดยมสีาระส�าคญั
ดังนี้

ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัในการป้องกนัมิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเกดิการหาผลประโยชน์ในหน้าท่ีโดยมชิอบ
ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้



รายงานประจำาปี 2560102

สินบนและสิ่งจูงใจ

ห้ามให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ท้ังสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทน
ตนเอง

ของขวัญและผลประโยชน์

ห้ามให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
หรืออาจท�าให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
ไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน

การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม

กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ห้ามน�าเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมือง หรือ
พรรคการเมืองใด เพือ่การรณรงค์ทางการเมืองหรอืการด�าเนนิกจิกรรมทางการเมือง ยกเว้นการให้ความสนบัสนนุนัน้
ได้รับอนญุาตตามกฎหมาย และสนบัสนนุประชาธปิไตยโดยรวม โดยต้องได้รบัอนมัุตจิากบรษัิทฯ ก่อนการด�าเนนิการ

บรษัิทมกีารสอบทานระบบการควบคมุภายในเพือ่ให้มัน่ใจว่ามปีระสทิธผิลในการต่อต้านการให้สนิบนและการคอร์รปัชัน่ 
จดัให้มีระบบการตดิตามเพือ่ให้ม่ันใจว่านโยบายและข้ันตอนปฏบัิตนิัน้มีประสทิธผิลและได้สือ่สารนโยบายต่อต้านการ
ให้สินบนและการคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถป้องกัน
หรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยก�าหนดให้มีการระบุ การประเมิน การควบคุมและติดตาม และการรายงาน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าท่ีโดยมิชอบตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ 
ก�าหนด พร้อมท้ังจัดช่องทางแจ้งเบาะแสการรายงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือ
สงสยัว่ามีการให้สนิบนหรอืคอร์รปัช่ันเกดิข้ึน ก�าหนดข้ันตอนการลงโทษต่อผูท่ี้เกีย่วข้องกบัการให้สนิบนและคอร์รปัช่ัน 
รวมถึงกระบวนการขั้นตอนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยความสุจริต

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีการก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการประเมินความเสี่ยงท่ีมีนัยส�าคัญ ก�าหนดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิผลและแบ่งแยกหน้าที่การท�างานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียง
พอน่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ
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7. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมุ่งเน้นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง รวมถึงจะจัดสรร
ประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการด�าเนิน
การด้วยความโปร่งใส เช่ือถือได้ โดยยึดถือแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
พนักงาน คู่ค้า ชุมชน สังคม สื่อ ลูกค้า ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และ
นกัลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยการเปิดเผยข้อมูลท่ีถกูต้องและเพยีงพอผ่านช่องทางท่ีเข้าถงึง่าย อย่างเท่าเทียมกนั 
ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแล กิจการท่ีดีจึงได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีขึ้น
และได้มีการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เสมอมา ทั้งนี้ส่งผลให้บริษัทฯได้รับผลการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2560 ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) โดยส�ารวจจากการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่ได้
รับเข้าร่วมการประเมินทั้งหมด จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

8. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนมาโดยตลอด ท้ังนี้จะ
พิจารณาความต้องการของชุมชนโดยบริษัทฯจะมีส่วนในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ จึงจัดให้มีโครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชมสังคมอย่างต่อเนื่อง

ก�รคัดเลือกประเด็นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัทฯได้มีการจัดการในการคัดเลือกกิจกรรมหรือประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค�านึงถึง ปัจจัยพื้นฐานของการ
ด�ารงชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ซึ่งที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญ อย่างไร
ก็ดี บริษัทฯ ยังคงค�านึงถึงปัจจัยด้านอ่ืนท่ีส�าคัญ ไม่เพียงแต่เฉพาะการท�าธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว เพื่อให้
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าในใจของผู้
บริโภค ด้วยการไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการ ให้อยู่เหนือแก่ความพึงพอใจขอลูกค้า” โดย
ยึดมั่นในพันธกิจ คือ

1. ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต

2. ธ�ารงรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

4. ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
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 นอกจากนี้ บริษัทได้เสริมสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรของบริษัทฯ 
ท้ังนี ้จะพจิารณาแนวทางการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมท่ีเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ สถานะทางการ
เงินและผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อก�าหนดงบประมาณและรูปแบบในการด�าเนินกิจกรรมส�าหรับในแต่ละปี

 ดังนั้นบริษัทฯจึงมีการคัดสรร และแบ่งแยกได้เป็น โครงการใหญ่ๆ ดังนี้

 1. โครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผู้มีส่วนได้เสีย (CSR in Process)

 2. โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR after Process)

 บริษัทได้มกีารวางนโยบายและมีการจดักจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อมท่ีมผีลต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีขององค์กร ดงัต่อไปนี้

 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล

 การบริหารทรัพยากรบุคคลจะมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ดังนี้

• การสรรหาและคัดเลือก
 การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งท่ีบริษัทให้ความส�าคัญและด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมี
คุณภาพบริษัทจึงมีโครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การเข้าร่วมสร้าง Network กับสถาบันการศึกษา โดยการรับ
นกัศกึษาฝึกงาน มาช่วยงาน ท้ังนี ้เพือ่สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดขีองบรษัิทต่อสถาบันและมหาวทิยาลยัช้ันน�าต่างๆ เนือ่งจาก
บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อาศัยและธุรกิจโรงงาน ส�าเร็จรูปให้เช่า ดังนั้นบริษัทมักจะจ้าง
พนักงานที่มีประสบการณ์ตรงสายงานมาร่วมงานเท่านั้นท�าให้ได้พนักงานมาร่วมงานค่อนข้างช้า อย่างไรก็ตามก็ถือ
เป็นโอกาสดี บริษัทได้มีการพิจารณาพนักงานจากโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มเติม และประเมินผลการท�างาน หากพบ
ว่านักศึกษามีความสามารถสูง นักศึกษาดังกล่าวอาจสามารถบรรจุเป็นพนักงานประจ�าได้ต่อไป

• การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 บรษัิทมนีโยบายการประเมินผลการปฏบัิตบัิตงิานพนกังานอย่างเป็นธรรม รวมท้ังเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์
ของทุกสายธุรกิจ โดยน�าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ร่วมกับ ก�าหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
(Competency Based Development) ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนธุรกิจและน�ามาประยุกต์ใช้ทั้งองค์กร

• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 บริษัทมีการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ลดต้นทุน ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน�าไปใช้ในการบริหาร
พนักงาน การวิเคราะห์ก�าลังและการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนาการบริหารสวัสดิการและการบริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทยังน�ามาใช้ในการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย เช่น การสมัครงานออนไลน์ 
การจัดการข้อมูลความรู้ รวมทั้งใช้ในการประเมินขีดความสามารถ และการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล นอกจากนั้น
บรษัิทได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้ไปใช้สนบัสนนุการตดัสนิใจและการก�าหนดนโยบายการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลให้
องค์กรประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

• สวัสดิการและผลตอบแทน
 บริษัทมีการก�าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามต�าแหน่ง ความรับผิดชอบ และความ
สามารถของพนกังานในทุกระดบัภายในองค์กร โดยมกีารประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มคีวามเป็นปัจจบัุนเหมาะสม
กบัระดบัหน้าท่ีความรบัผดิชอบให้สอดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทและสภาวะเศรษฐกจิ และด�าเนนิการควบคู่
กับการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับผลตอบแทน 
สทิธปิระโยชน์และสวัสดกิารท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้กบับรษัิทช้ันน�าอืน่ๆ สวสัดกิารท่ีพนกังานจะได้รบัได้แก่ 
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ฯลฯ 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานทุกคน เม่ือพนักงานผ่านการทดลองท�างาน และมีอายุ
การท�างาน 6 เดือนเป็นต้นไป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงานมีมูลค่า 
9,421,424.62 บาท และเมื่อพนักงานลาออกจะได้รับเงินสมทบพร้อมกับผลประโยชน์บางส่วนจากบริษัทเมื่อ
มีอายุสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และได้รับทั้งหมดเมื่ออายุสมาชิกมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี
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ประกันอุบัติเหตุ
บริษัทได้จัดให้มีการท�าประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกท่าน ที่ท�างานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

ประกันสุขภาพ
ในกรณีท่ีพนักงานเจ็บป่วย พนักงานทุกคนสามารถใช้บัตรประกันสุขภาพท่ีทางบริษัทได้จัดท�าไว้ให้เพื่อไปรับ
การรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจสุขภาพ
บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีส�าหรับพนักงานทุกคน เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและ
เป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี

กิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560
 ชื่อโครงก�ร: Outing Trip 2017 Activity
 ตามท่ีผู้บริหารได้มีแนวคิดในการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรและระหว่างบุคลากรในหน่วยงานต่างๆท้ังภายในและ
ภายนอก รวมไปถึงการส่งเสริมการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ จึงได้ด�าริให้มีการจัดกิจกรรมท่องเทีย่วประจ�าปี 2560 และจัดการ
แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานข้ึน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรจากบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น
กิจกรรมท่องเที่ยวประจ�าปีและกีฬาสานสัมพันธ์ ประจ�าปี 2560 จึงเป็นกิจกรรมที่จะให้บุคลากรได้มีโอกาส พบปะสังสรรค์และ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น อีกท้ังยังเป็นการส่งเสรมิการเล่นกฬีาเพือ่สขุภาพ เป็นประโยชน์สงูสดุในการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคลากรภายใน และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างองค์กรอีกด้วย

 มูลค่าของความยั่งยืน

1. บุคลากรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร
3. สร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างหน่วยงาน ต่อไปในอนาคต

ผลลัพธ์จากการด�าเนินงาน

1. พนักงานมีความสามัคคีกันมากขึ้น
2. พนักงานมีน�้าใจช่วยเหลือและเห็นเป้าหมายของบริษัทเป็นส�าคัญ
3. จากแบบประเมินผลกิจกรรมพนักงานสนุกสนานและอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกในทุกๆปี

 การขยายกิจกรรมในอนาคต

 ในปี 2561 จะต้องจดัตัง้คณะกรรมการเข้ามาเพ่ือด�าเนนิการและประสานงานเพือ่จดักจิกรรมท่องเท่ียวประจ�าปีและกฬีาสาน
สัมพันธ์แบบนี้อีก
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 ชื่อโครงก�ร: Go For Goal ชีว�ทัย พิชิต 2,000 กิโลเมตร

 บริษัทฯ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีความตื่นตัวและมองเห็นจุดมุ่งหมายของบริษัท โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตาม
มา เช่น เพือ่ให้บุคลากรภายในองค์กร มคีวามเช่ือม่ันและเป็นพลงัขบัเคลือ่นให้เกดิการพัฒนาสูค่วามส�าเรจ็และสร้างความสามัคคี
ปรองดองอันด ีให้เกดิภายในองค์กร เพ่ือสร้างแรงกระตุน้ในการท�างานให้บุคลากร และตระหนกัถงึคณุค่ากนัและกนัในการท�างาน

 บริษัทได้เชิญชวนกรรมการบริษัท รวมไปถึงพนักงานทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 เวลา 
06.00 - 12.00 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยมีบุคลากรเข้าร่วมจ�านวนทั้งสิ้น 100 คน ท�าให้พิชิต 2,000 กิโลเมตร 
ได้ตามเป้าหมายด้วยความปลื้มปิติและยินดีของบุคลากร 

 มูลค่าของความยั่งยืน

 บุคลากรเป็นองค์ประกอบส�าคญัในการขับเคลือ่นองค์กรไปสูวิ่สยัทัศน์และการพฒันาองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็และความยัง่ยนื 
ดังนั้นการสร้างเป้าหมายและการท�างานที่ชัดเจนตามที่องค์กรต้องการ พนักงานจะต้องอาศัย Teamwork รวมพลังให้เกียรติทุก
ความเห็น, Service minded ให้บริการด้วยใจ, Innovation พัฒนาไม่หยุดยั้ง, Integrity ยึดมั่นผลประโยชน์ในองค์กร, Safety and 
Security เป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ผลลัพธ์จากการด�าเนินงาน

1. บุคลากรมีความเชื่อมั่นและพัฒนาตนเองเพื่อองค์กรได้

2. บุคลากรสามารถสร้างสัมพันธไมตรีภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น

3. บุคลากรมีแรงกระตุ้นในการท�างานให้กับองค์กร

4. บุคลากรตระหนักว่าตนมีส่วนที่ท�าให้องค์กรพัฒนาไปสู่ความส�าเร็จ
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คว�มรับผิดชอบต่อลูกบ้�น (ลูกค้�) 

 นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักจริยธรรมทาง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ดังนี้

1. มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี เพื่อให้ผลิตภัณท์จากบริษัท 
มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม

2. ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

3. มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา และส่งเสริมการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

4. มุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า ทั้งกิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมความมีส่วนร่วมของชุมชน

แนวปฏิบัติที่ดี :

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

• เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จ
จริง

• ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาท่ีเหมาะสม มีระบบการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ และด�าเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

• ไม่ค้าก�าไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และไม่ก�าหนด
เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

• รกัษาความลบัของลกูค้าอย่างจรงิจงัและสม�า่เสมอ รวมถงึไม่น�าข้อมูลของลกูค้ามาใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเองและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 กิจกรรมต่อลูกบ้�น (ลูกค้�) ของบริษัท ในปีที่ผ่�นม�

1. จากกรณีพบแผ่นโฟม ในผนังของอาคารชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้รีบเข้าด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาดงักล่าวทันที โดยท�าการตรวจสอบท้ังตกึด้วยทีมงานผูเ้ชียวชาญเฉพาะทางอีกครัง้ซ่ึงไม่พบกรณดีงักล่าวอีก นอกจาก
นั้น ชีวาทัยยังรับรองว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น ไม่มีผลกับโครงสร้างอาคารโดยรวม และทางชีวาทัยขอท�าการรับผิดชอบ
โครงสร้างทั้งหมด ตลอดอายุการใช้งานของอาคาร เพื่อให้ลูกบ้านทุกท่านได้มั่นใจว่า ชีวาทัยจะรับผิดชอบชีวิตและดูแลลูก
บ้านด้วยความใส่ใจอย่างแท้จริง

2. กรณีพบน�้ารั่วซึมจากรอยร้าวผนังชั้นดาดฟ้า ที่โครงการชีวาทัย ราชปรารภ แม้โครงการมีอายุมากกว่า 9 ปีแล้ว แต่
ทางชวีาทัยไม่ได้นิง่นอนใจในความปลอดภยัของลกูค้า เมือ่ทางนติบุิคคลและลกูบ้านขอความอนเุคราะห์ให้ช่วยเข้ามาดแูล
และให้ค�าปรึกษา ชีวาทัยมีความยินดีเข้าช่วยเหลือปัญหานี้ทันที โดยได้จัดจ้างทีมงานเข้ามาดูแลปัญหานี้ รวมถึงช่วยดูแล
ค่าใช่จ่ายในการซ่อมแซมของโครงการนีอี้กด้วย ถอืเป็นการเห็นถงึประโยชน์และความปลอดภยัของลกูบ้านเป็นส�าคญัอย่าง
แท้จริง จนได้รับเสียงชื่นชมและขอบคุณจากลูกบ้านเป็นจ�านวนมาก
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3. กรณีเสียงและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากปั้มเติมอากาศในโครงการ ฮอลมาร์ค งามวงศ์วาน จากเสียงปั้มเติมอากาศใน
บ่อบ�าบัดน�า้เสยีใต้อาคาร ท�าให้เกิดมลภาวะทางเสยีง กระทบกบัห้องลกูบ้านในบรเิวณใกล้เคยีง สาเหตมุาจาก การออกแบบ 
ระบบป้ัมเตมิอากาศ จากผูพั้ฒนาโครงการเดมิ ท่ีได้ท�าการย่ืน EIA ผ่าน และขออนญุาตก่ิอสร้างกบัหน่วยงานราชการนนทบุรี
เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมีการก่อสร้างไปแล้วกว่า 70% ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เข้าซื้อโครงการมาพัฒนาต่อ และด�าเนินการ
ก่อสร้างต่อตามแบบที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีการส่งมอบห้องชุดให้กับทางลูกบ้านไปใน
ระยะหนึ่ง จึงทราบผลกระทบท่ีเกิดจากเสียงและแรงสั่นสะเทือนของเครื่องปั้มเติมอากาศ ทางบริษัท ไม่ได้นิ่งนอนใจกับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน จึงหาแนวทางแก้ไขโดยเริ่มจากการท�าบุผนังซับเสียงตามค�าแนะน�าของเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถ
ช่วยได้ แต่ผลปรากฎว่า เสียงและแรงสั่นสะเทือนลดลงได้เพียงบางส่วนเท่านั้น จึงท�าให้ทางชีวาทัยต้องหาแนวทางในการ
แก้ไขใหม่ โดยใช้วิธีติดตั้งเครื่องเติมอากาศใต้น�้าใหม่ เป็นระบบ Submersible Aerator ให้ทั้ง 4 ตึก รวม 7 เครื่อง ซึ่งวิธีนี้
ได้ผลลพัธ์ออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ และได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานทางการ และผูท่ี้เกีย่วข้องเป็นอย่างด ี ซ่ึงทางชีวาทัย 
เองก็มีความยินดีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างความสุขให้กับลูกบ้านถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด

 ชื่อโครงก�ร: Chewathai society

 จดัท�าข้ึน เพือ่วัตถปุระสงค์ในการสร้างทัศนคตท่ีิดขีองลกูค้า ท่ีมต่ีอบรษัิท เพือ่ภาพลกัษณ์ท่ีดต่ีอบรษัิทและสนิค้าหรอืบรกิาร
ของบริษัทในระยะยาว เพราะบริษัทมีสินค้าจ�าหน่ายหลายสายผลิตภัณฑ์ (เช่น บ้าน คอนโด โรงงานให้เช่า อาคารพาณิชย์) การ
ท่ีลกูค้าซ้ือสนิค้าของบรษัิทในสายผลติภณัฑ์หนึง่แล้วรูส้กึประทับใจในทางบวก โอกาสท่ีบรษัิทจะเสนอขายสนิค้าในสายผลติภณัฑ์
อื่น (Cross Selling) หรือท�าให้ลูกค้าซื้อซ�้าได้ส�าเร็จก็จะมีมากขึ้น, เพื่อให้ลูกค้าแนะน�าโครงการของชีวาทยัต่อไปยังผู้อื่น เกิดการ
พูดแบบปากต่อปากในทางบวกเกีย่วกบัสนิค้า ซ่ึงมีความน่าเช่ือถอืมากกว่าค�ากล่าวอ้างในโฆษณา และส่งเสรมิการรบัรูถ้งึชีวาทัย 
ไปยังร้านค้า หรือผลิตภัณท์ที่เป็นพันธมิตรของชีวาทัย เป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้ของโครงการของชีวาทัยได้อีกทางหนึ่ง

 กิจกรรมพิเศษส�าหรับลูกค้า

1. จัดกิจกรรมที่ให้ลูกบ้าน (ลูกค้า) มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อลูกบ้าน อย่างเช่นการจัด
กิจกรรม Movie Day ในเดือนธันวาคม 2560 ที่โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด สาขารัชดา และกิจกรรม Once Concert ที่
ร่วมกับคลื่นวิทยุ 103.5 FM One ที่โรงภาพยนตร์สกาลา ในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งทั้งสองกิจกรรมจัดให้ลูกบ้านได้มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว และยังได้รับผลตอบรับที่ดีอีกด้วย

2. การจัดกิจกรรมอื่นๆ บนหน้า Facebook Timeline ให้ลูกบ้านเข้ามาร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์บนหน้า Facebook มีการ
ตอบค�าถามลุ้นรับของรางวัลต่างๆ เพื่อให้ลูกบ้านได้มีส่วนร่วม และ รู้สึกดีต่อชีวาทัย สร้างการรับรู้ใหม่ๆ รวมถึงการรับ
ข่าวสารต่างๆ ของชีวาทัยได้ทาง Page Facebook Chewathai Society ได้ตลอดเวลา

3. มีการจัดงานตามเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลวันส�าคัญทางศาสนาต่างๆ ที่โครงการ ให้ลูกบ้านสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย และทั่วถึง โดยประชาสัมพันธ์งานล่วงหน้าถึงลูกค้า 

4. จัดกิจกรรม CSR เพื่อให้ลูกบ้านได้มีส่วนร่วมกับการท�ากิจกรรมนี้ โดยการให้ลูกบ้านที่มีจิตอาสาลงทะเบียนผ่านทาง
เว็บไซต์ของ Chewathai Society และไปร่วมกิจกรรมร่วมกัน

 มูลค่าของความยั่งยืน

 มูลค่าของ “ความย่ังยืน” ในโครงการชีวาทัย นอกจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคท่ีสร้างตามหลักการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน (คอืเป็นมติรกบัผูค้นและสิง่แวดล้อม)  ท่ีสร้างมลูค่าเพิม่ให้โครงการแล้ว ชวีาทัย ยังเพิม่มลูค่าด้วยความพเิศษ
ยิ่งกว่าให้ครอบครัวของชีวาทัย ทั้ง “ชีวาทัย โซไซตี้” และ“ชีวาทัย โซไซตี้ วีซ่า การ์ด” ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์
และประสบการณ์ที่พิเศษกว่าของลูกบ้านโดยเฉพาะ ภายใต้คอนเซปต์ “More living More lively” หรือ “ความพิเศษ และสิ่งดีๆ 
เพื่อลูกบ้านชีวาทัยเท่านั้น” พร้อมสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย ถือเป็นการสร้างความแปลกใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ของ
เมืองไทย 
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 การประเมิน
 จดัให้มกีารประเมินหลงัจากกจิกรรมผ่านไปแล้วภายใน 3 วนั หลงัจากกจิกรรม โดยประเมินจากลกูบ้านท่ีได้มาร่วมกจิกรรม
กับ Chewathai Society โดยการประเมินสามารถเลือกแบบประเมินได้ 2 แบบเพื่อง่ายต่อการเก็บข้อมูล

แบบที่ 1 : ท�าแบบประเมินในรูปแบบเอกสาร การประเมินแบบนี้ จะให้ลูกบ้านประเมินหลังจากจบกิจกรรมเพราะได้ผลดี
เนื่องจากลูกบ้านจะยังคงจ�าความรู้สึกในการร่วมกิจกรรมได้ดี โดยผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม
อยู่ที่ร้อยละ 74.2

แบบท่ี 2 : การท�าแบบประเมนิออนไลน์ การท�าแบบประเมินแบบนี ้จะง่ายในการท�าของลกูบ้าน เพราะสามารถท�าตอนไหน
กไ็ด้ และทางแผนก CRM สามารถเกบ็ข้อมูลได้สะดวกด้วยเช่นกนั บรษัิทได้ส่งแบบประเมนิให้กบัลกูบ้านทาง SMS 
ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกบ้านได้มาลงทะเบียนไว้ ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 74

 การขยายกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต
 ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ CRM มีแนวโน้มจะจัดกิจกรรมเพื่อลูกบ้าน (ลูกค้า) ทุกเดือน ซึ่งจะใช้ช่วงเทศกาล หรือ 
วันส�าคัญต่างๆ ในการเริ่มจัดกิจกรรมกับลูกบ้าน โดยมีการประสานงานกับทางนิติบุคคลโครงการต่างๆ ในอนาคตอาจจะมีการ
ท�าแอพพลิเคชั่นของ CRM เพื่อให้ลูกบ้านได้รับความสะดวกมากย่ิงขึ้น และสามารถเก็บข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ง่าย ลูกบ้าน
สามารถอัพเดทข้อมูลปัจจุบันของตัวเองได้ทันที รวมถึงตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสิทธิพิเศษต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ทั้งส่วนลดร้านค้า
ต่างๆ กจิกรรมพเิศษ roadshow หรอืกจิกรรมท่ีให้ลกูบ้านมีส่วนร่วม ท้ังหมดนี ้จะท�าให้ลกูค้าเกดิความผกูพนักบับรษัิทฯ มากขึน้

 ผลลัพธ์จากการด�าเนินงาน
 การท�ากิจกรรมกับลูกบ้าน (ลูกค้า) หากเราท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ จะท�าให้ลูกบ้านรู้สึกผูกพันธ์กับองค์กร และ
มีการบอกต่อในทางที่ดี ยิ่งหากลูกบ้านได้รับการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ ด้วยแล้ว ก็ยิ่งจะท�าให้รู้สึกประทับใจมากยิ่งขึ้น เพราะ
การดูแลลูกค้า คือหัวใจหลักของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นั่นเอง

 โครงก�รมุ่งเน้นก�รพัฒน�ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR after Process)

 บริษัทจะมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาแหล่งชุมชนและโรงเรียนในพื้นท่ีห่างไกล รวมไปถึงช่วยสนับสนุนมอบสิ่งของต่างๆ ท้ัง
อาหารและปัจจัยสี่อื่นๆ ให้แก่สมาคมหรือมูลนิธิผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 ชื่อโครงก�ร: โครงก�รพัฒน�ชุมชน กลุ่มโรงเรียนบ้�นป่�เล� อำ�เภอแม่ท� จังหวัดลำ�พูน

 วัตถุประสงค์
 เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียน และชุมชนบนพื้นที่ห่างไกลที่ห่างจากโอกาส มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และน�าสิ่ง
ที่ทางบริษัทได้ส่งเสริมให้กับเยาวชน มาพัฒนาชุมชนให้เกิดส�านึกในการบ�ารุงรักษาทรัพยากรในพื้นที่ และศิลปะวัฒนธรรมของ
ชนเผ่าให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 วิธีการด�าเนินการ
กิจกรรมครั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของเยาวชนท่ีจะเติบโตและมีอนาคตท่ีดี ในปีนี้ทางบริษัทได้มุมมองท่ีแตกต่าง
จากทุกคร้ังท่ีผ่านมา โดยยังคงยึดถอืนโยบายท่ีจะเข้าถงึความส�าคญัและปัญหาท่ีแท้จรงิจากการได้ลงส�ารวจพืน้ท่ีก่อนท่ีจะด�าเนนิ
การต่างๆ ท�าให้เห็นว่าการสร้างอนาคตท่ีดีนั้นต้องมององค์ประกอบท่ีส�าคัญหลายส่วน ในการขับเคลื่อนให้ชุมชนและสังคมใด้
พัฒนาอย่างยั่งยืน
 ทางบริษัทฯ ท�าการคัดเลือกจนได้โรงเรียนและชุมชนบ้านป่าเลา เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นโรงเรียนบนพื้นท่ีห่างไกล  
กลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลาประกอบไปด้วย 4 โรงเรียนดังนี้

1. โรงเรียนบ้านป่าเลา (โรงเรียนแม่)
2. โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขา ผาด่าน
3. โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขา แม่สะแงะ
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4. โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขา โปงผาง

 เนือ่งด้วยการตดิต่อสือ่สารท่ียากจะเข้าถงึ บรษัิทจงึได้ส่งมอบวทิยุสือ่สารท่ีจะช่วยให้การตดิต่อสือ่สารได้ง่ายมากข้ึนจากเดมิท่ี
ต้องใช้การเดนิทางในการตดิต่อสือ่สาร เนือ่งจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่มีสญัญาณโทรศพัท์ พร้อมท้ังได้จดัท�าระบบกรองน�า้ใหม่ให้กบัทาง
โรงเรียนและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะบริษัทเล็งเห็นว่า การสื่อสารและระบบสาธารณูปโภคที่ดี จะช่วยสร้างคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความสุขยิ่งขึ้น การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของคนในชุมชนจะใช้โรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางใน
ทุกๆ ด้าน อีกท้ังยังส่งมอบอุปกรณ์ทางการศกึษา ทุนอาหารกลางวนัและอปุกรณ์ประกอบอาหารส�าหรบัน้องๆ รวมไปถงึ อปุกรณ์
กีฬา เพื่อสนับสนุนด้านการกีฬาและสันทนาการให้แก่นักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน อีกทั้งยังสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลของโรงเรียน ซึ่ง
มีการแข่งขันระหว่างโรงเรียนชาวเขาทั่วประเทศ

 มูลค่าของความยั่งยืน
 เนื่องจากบริษัทฯ ยังใหม่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก�าลังค้นหาตัวตนที่ชัดเจนขึ้นในการด�าเนินธุรกิจ โครงการนี้จึงถือ
เป็นการสร้างช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ท่ีดสี�าหรบับรษัิทฯ  ว่าเป็นองค์กรท่ี ตระหนกั และห่วงใยถงึปัญหาของสงัคมและสิง่แวดล้อม 
ท�าให้ลูกค้าเกิดความตระหนักรับรู้ในด้านที่ดีขององค์กร ดังนั้น โครงการนี้ จึงถือเป็นการลงทุนที่อาจไม่ก่อผลทางตรงในระยะสั้น 
แต่เป็นการสร้างฐานความมั่นคงในระยะยาวส�าหรับชีวาทัยที่มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนเพื่อสังคม

 ผลลัพธ์จากการด�าเนินงาน
 ในการท�ากิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯมองเห็นถึงความย่ังยืนท่ีสามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชนหลายๆ ด้าน 
เช่น ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุขภาพอนามัยที่ดีของคนในชุมชน การสนับสนุนอาชีพให้เกิดมูลค่าฯ สิ่งที่บริษัทได้ด�าเนินการนั้น ไม่
ได้คาดหวงัว่าจะเห็นผลลพัธ์ในทันที แต่จะค่อยเป็นค่อยไปในระยะยาว เพือ่ไม่ให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนในแง่ลบ และเพือ่ให้เกดิ
การยอมรับ และความร่วมมือร่วมใจที่ดีของบุคคลในชุมชน 

 การขยายกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต
 ในระยะยาว บรษัิทได้ตัง้เป้าท่ีจะพฒันาอย่างต่อเนือ่งท้ังโรงเรยีน และชมุชนบ้านป่าเลา ในกจิกรรมครัง้นี ้บรษัิทฯได้เลง็เห็น
ถึงสิ่งที่ยังต้องส่งเสริมและมีความส�าคัญต่อเด็กๆและชุมชน อาทิ ห้องสมุด โรงอาหาร อาคารเรียน ศูนย์อนามัยและการเรียน
รู้ของชุมชน อีกท้ังยังส่งเสริมวิชาชีพให้กับคนในชุมชนด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการทอผ้า โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีความ
คิดและทัศนคติที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการส�านึกต่อบ้านเกิด เป็นแรงพลักดันให้ทุกคนมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนในอนาคต รวม
ไปถึงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ด้านการศึกษา และการสนับสนุนน้องๆ ท่ีเรียนดีระยะยาว 
เพือ่ท่ีจะได้น�าความรูจ้ากการสนบัสนนุของบรษัิทฯ กลบัมาพฒันาโรงเรยีน ชุมชน และสงัคมในอนาคต ซ่ึงทางบรษัิทยังหวงัว่าการ
ท�ากิจกรรมเล็กๆ ในครั้งนี้และกิจกรรมต่อๆไป จะเป็นประโยชน์มากที่สุด ต่อโรงเรียนและชุมชนบ้านป่าเลา และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวมซึ่งแผนการด�าเนินงานในครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นในปี 2561 ซึ่งมีดังนี้

 ระยะที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
- ปรับปรุงห้องเรียน และจัดท�าห้องสมุดให้กับโรงเรียน สาขาแม่สะแงะ
- โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
- ติดตามผลงานในปีที่ผ่าน

 ระยะที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
 - ปรับปรุงห้องเรียน และห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาใหญ่ และโรงเรียนสาขาผาด่าน
 - โครงการพัฒนาความยั่งยืน
 - ติดตามผลงานในโครงการระยะที่ 1
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 โครงก�รมุ่งเน้นก�รพัฒน�ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

 นอกจากโครงการข้างต้นการท�าประโยชน์กับชุมชนและสังคม บริษัทฯได้ตระหนักถึงการสนับสนุนและช่วยเหลือ ผู้ด้อย
โอกาสทางท�าสังคม โดยมีกิจกรรมในปี 2560 ที่ผ่านมา มีดังนี้

 ชื่อโครงก�ร: “ทำ�เพื่อน้อง ส�นต่อคว�มดีสู่สังคม” ณ “สถ�นสงเคร�ะห์คนไข้โรคจิตทุเล�บ้�นกึ่งวิถีช�ย” 

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้เดินทางไปที่ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย คลองหก ธัญญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมท�ากิจกรรมสันทนาการต่างๆ  มอบของรางวัลและของที่ระลึก รวมไปถึงเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่ 
ผู้ป่วยทุกคน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯยังได้อุดหนุน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตขึ้นโดยผู้ป่วยที่สถานสงเคราะห์ฯ

 ชื่อโครงก�ร: “เริ่มต้นจ�กก�รให้ สร้�งคว�มสุขที่ยั่งยืน” ณ “บ้�นร�ช�วดีหญิง”

 บริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย แด่น้องๆ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี (หญิง) จ.นนทบุรี 
โดย บริษัทฯ ได้น�าชุดขนม จ�านวน 200 ชุด รวมไปถึง ของใช้ในชีวิตประจ�าวันต่างๆ เช่น ผงซักฟอก น�้ายาล้างจาน สบู ่
ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป ฯลฯ 

 บริษัทไม่ได้คาดหวงัว่ากจิกรรมครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ท่ีย่ิงใหญ่มากนกั แต่บรษัิทฯภมิูใจท่ีเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมไทยในการ
ให้ความช่วยเหลือเพื่อมูลนิธิได้เดินหน้าในการท�างานต่อไปในภายภาคหน้า และบริษัทฯได้เรียนรู้ว่าผู้ป่วยในมูลนิธิทั้งสองที่ ยัง
ต้องการที่จะได้รับโอกาส จากสังคมภายนอกในการใช้ชีวิตร่วมกันกับบุคคลทั่วไป

 การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน
คณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี เพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ โดยจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี หรือจัดท�าเป็นรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ทุกปีภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิด ความยัง่ยนื โดยในปี 
2560 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรับผิดชอบในท�างานและบริการ โดย
ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและคุณค่าเพิ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการให้อยู่เหนือกว่าความพึงพอใจของ
ของลูกค้า เช่น ให้ความใส่ใจในทุกความต้องการของลูกค้า ให้บริการแบบครบวงจร มาตรฐาน มีความรับผิดชอบและมาตรฐาน 
ถกูต้อง ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด นอกจากนี ้บรษัิทฯยังคงมุง่เน้นท่ีจะปลกูฝัง พนกังานให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และปฏบัิติ
งานโดยตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการท�างานและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ

 การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ในปี 2560 บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใดๆ อันเนื่องมาจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสังคม 
และไม่เคยตรวจสอบหรือถูกกล่าวหาจากองค์กรหรือหน่วยงานใดว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด(มหาชน) ได้ให้ความส�าคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับผู้บริหารและในระดับปฏิบัติ
การให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยได้มีการว่าจ้าง บรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจ�ากดั ซ่ึงเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจ
สอบระบบ 

 บริษัทฯ ได้น�าข้อสงัเกตท่ีทางผูต้รวจสอบภายในได้ประเมินไว้ รวมท้ังคณะกรรมการบรษัิทได้จดัให้มกีารบรหิารจดัการความ
เสีย่งท่ีครอบคลมุทุกด้าน ท้ังความเสีย่งขององค์กรในภาพรวม ความเสีย่งทางนโยบายหรอืกลยทุธ์ ความเสีย่งทางการปฏบัิตงิาน 
ความเสี่ยงทางการรายงาน ความเสี่ยงทางกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาประเมินและติดตามการด�าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมย์และความ
มุง่มัน่ในการต่อต้านคอร์รปัช่ันทุกรปูแบบท่ีอาจเกดิข้ึนต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทด้วย โดยจดัให้มกีลไกการตรวจสอบท่ีถ่วงดลุ
และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ โดยมีการก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็น
ไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

 1) ก�รควบคุมภ�ยในองค์กร (Control Environment) 

1.1 บริษัทก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
และพนักงาน ทุกระดับ และก�าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย 

1.2 บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม และปรับปรุงเม่ือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือรองรับการ
เติบโตของธุรกิจและมีการก�าหนดอ�านาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละล�าดับขั้น ท�าให้การปฏิบัติ
งานมีความคล่องตัว เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ

1.3 บริษัทก�าหนดจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
รวมท้ังการจัดอบรมให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจและรับทราบ และฝ่ายบริหารก�าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม 

1.4 บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตและคอรัปช่ัน (Anti-Corruption) และมีการปรับปรุง
การจัดวางการควบคุมภายในให้เป็นไปตามข้อก�าหนด และแนวทางปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ 
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

1.5 บริษัทก�าหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก การฝึกอบรม
และการเลือ่นต�าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น โดยมนีโยบายในการพฒันา ความรู ้ความสามารถของ
บุคลากรอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้มีศกัยภาพสอดคล้องกบัความจ�าเป็นทางธรุกจิ และรองรบัแผนการขยายงานในอนาคต

1.6 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน และมีการส�ารวจความต้องการใน
การพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงานแต่ละต�าแหน่งงาน โดยมีการจัดท�าแผนการฝึกอบรมประจ�าปี พร้อมกับจัดท�า
รายงานเปรียบเทียบการฝึกอบรมตามแผน

1.7 บริษัทสรรหาผู้สืบทอดต�าาแหน่ง (succession plan) ที่ส�าคัญไว้ระหว่างปี 2560-2562
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 2) ก�รประเมินคว�มเสี่ยง (Risk Assessment) 

2.1 โครงสร้างขององค์กรปัจจุบัน มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการ
ฝ่ายบริหาร ซ่ึงได้ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังให้ข้อเสนอ
แนะแนวทางในการบรหิารความเสีย่งท่ีสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การด�าเนนิงานและแผนธรุกจิ พร้อมกบัการก�ากบั
ดแูลตดิตามและสอบทานการรายงานการบรหิารความเสีย่งท่ีส�าคญั โดยมหีน่วยงานบรหิารความเสีย่งด�าเนนิการตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยง 

2.2 บรษัิทได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ เพือ่น�าไปปฏบัิติในปี 2561 และก�าหนด
นโยบายและมาตรการที่ด�าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

 3) ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น (Control Activities) 

3.1 บรษัิทก�าหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายอ�านาจหน้าท่ีให้กบัผูบ้รหิารตามสายงานต่างๆ ให้มีการควบคมุภายใน
ท่ีเหมาะสมรวมถงึมีคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจ้าง เป็นต้น เพือ่
ให้เกิดความสมดุลในการปฏิบัติงาน 

3.2 บริษัทก�าหนดให้มีนโยบาย คู่มืออ�านาจด�าเนินการ (Table of Authority) ตามแต่ละล�าดับขั้น ระเบียบ ขั้นตอน
และวิธีปฏิบัตงิานเป็นลายลกัษณ์อักษร ให้สามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเตบิโตของบรษัิท และเพือ่ตรวจ
สอบซึ่งกันและกัน รวมถึงการควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายองค์กร 

3.3 บริษัทก�าหนดมาตรการควบคุมให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพ
แวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด�าเนนิงาน รวมถงึการจดัท�าคูม่อืการปฏบัิตงิาน (Operating 
Manual) ของทุกส่วนงานเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกัน แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่ส�าคัญออก
จากกันชัดเจน เช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการ การประมวลผลข้อมูล การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
สอบทานรายการซึ่งกันและกันได้ตามของการตรวจสอบและถ่วงดุลใช้อ�านาจ (Check and Balance) 

3.4 บริษัทก�าหนดให้มีการควบคุมภายในขององค์กรทั้งระดับบริษัท ฝ่ายงาน และกระบวนการ โดยก�าหนดให้มีการ
ควบคมุภายในอย่างเหมาะสม ท้ังแบบไม่ใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์ (Manual) และ แบบใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์ (Automated) 
ดังนี้ การจัดท�าทะเบียนคุมการตรวจสอบเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การก�าหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบโปรแกรม
ต่างๆ และการควบคุมงบประมาณในระบบ Systems Applications and Products in Data Processing (SAP)

3.5 คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการระหว่างกัน และท่ีเกี่ยวโยงให้ปฏิบัติตามเกณฑท์ท่ีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีการรวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่
เกี่ยวข้องไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและสอบทานรายการระหว่างกันหน่วยงานบัญชีรับผิดชอบในการท�ารายการที่เกี่ยว
โยง และ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

3.6 บริษัทก�าหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารทุกระดับการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด

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

4.1 บริษัทจัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet, Email, Facebook, Line และ Website ท�าให้พนักงาน
ทุกคนได้รับข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายองค์กร นโยบาย ระเบียบ ของบริษัท เพื่อน�าไปปฏิบัติงาน และ
ท�าให้ผูบ้รหิารตดิตามผลการขายของโครงการลงทุนต่างๆ เปรยีบเทียบเป้าหมายประจ�าวนัและจดัให้มีรายงานการขาย 
การโอน (รอโอน) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย รายงานผู้บริหารระดับสูงทราบประจ�าทุกสัปดาห์ และทุกเดือน

4.2 บริษัทมีระบบสารสนเทศ จากโปรแกรม SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing) 
โปรแกรม ERP (Softpro) มาใช้กับบริษัทเพื่อจัดการและน�าเสนอข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร 

4.3 บริษัทจัดเก็บเอกสารข้อมูลประกอบการจัดเก็บเอกสารประกอบการจัดท�ารายงานการเงิน การบันทึกบัญชี และ
เอกสารส�าคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
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4.4 บริษัทก�าหนดวิธีการการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (whistle-blower hotline) โดย
บริษัทได้สือ่สารให้พนกังานทุกคนทราบว่า กรณพีบเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติภายในบรษัิท ขอให้แจ้งไปยัง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทาง Email หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยตรง

4.5 การจัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมที่มีข้อมูลที่จ�าเป็นและเพียงพอ ก่อนการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะมีการบันทึกรายงาน
การประชุมเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงหรือเพื่อการตรวจสอบ

4.6 คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมระหว่างกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร เพื่อทบทวนการจัดท�าบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

4.7 บรษัิทมกีารเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบรษัิทมีช่องทางสือ่สาร
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูมี้ส่วนได้เสยีภายนอกองค์กรสามารถตดิต่อสอบถามผ่านระบบ Call Center 1260 และสามารถตดิตาม
ข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.chewathai.com ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลกับบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
สามารถรับข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพียงพอต่อการตัดสินใจ

 5) ระบบก�รติดต�ม (Monitoring Activities)

5.1 บริษัทมีการตรวจติดตามโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ�าปี 2560 โดยบริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด ซึ่งมี
ความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ท�าหน้าที่ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท และสอบทานระบบการควบคมุภายในทางด้านบัญชีและการเงิน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท

5.2 บริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในปี 2560 โดยใช้แบบประเมินท่ีจัดท�าข้ึนตามแนวทางของ 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการบริษัท
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ทรัพย์สินที่ใช้
ในการดำาเนินธุรกิจ

 สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วยที่ดินและต้นทุน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

ร�ยก�ร
มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560
(ล้�นบ�ท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภ�ระผูกพันธ์

ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2,998.46 เป็นเจ้าของ จดจ�านองเป็นหลักประกันเงินกู ้
ยืมกับสถาบันการเงินจ�านวน 8 
โครงการ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 257.18 เป็นเจ้าของ จดจ�านองเป็นหลกัประกนัเงนิกูยื้ม
กับสถาบันการเงิน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9.53 เป็นเจ้าของ ไม่มี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.34 เป็นเจ้าของ ไม่มี

รวม 3,269.51  

 ที่ดินและต้นทุนก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
 ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 
31 ธนัวาคม 2560 ท่ีดนิและต้นทุนการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์มมูีลค่าสทุธติามบัญชีในงบการเงนิรวมจ�านวน 2,998.46 ล้านบาท 
มีรายละเอียดดังนี้
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อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ได้แก่ ท่ีดินและโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมจ�านวน 257.18 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

ร�ยก�ร
พื้นที่

(ตร.ม.)

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 

2560
(ล้�นบ�ท)

ร�ค�ประเมิน
(ล้�นบ�ท)

เจ้�ของ
กรรมสิทธิ์

ภ�ระผูกพันธ์

โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า 
โครงการ 1 

16,820.00 218.48 360.05 บริษัทฯ จดจ�านองเป็นหลักประกัน 
เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน 
ในวงเงินจ�านวน 230.00 ล้านบาท

ที่ดิน โครงการ 2 21,312.00 38.70 47.95 บริษัทฯ จดจ�านองเป็นหลักประกัน 
เงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย

รวม 257.18  

หมายเหตุ 1. มูลค่าทรัพย์สินประเมินโดยวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) และวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด (Market Approach) ซ่ึง

ประเมินเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. และผู้ประเมินหลักคือ นางอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ และนายนที ตั้งติดธรรม

ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ 
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 
และส�านักงานขายและห้องตัวอย่าง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการ
เงินรวมจ�านวน 9.53 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

ร�ยก�ร
มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560
(ล้�นบ�ท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภ�ระผูกพันธ์

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2.18 เป็นเจ้าของ ไม่มี

เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 3.25 เป็นเจ้าของ ไม่มี

ส�านักงานขายและห้องตัวอย่าง 4.10 เป็นเจ้าของ ไม่มี

รวม 9.53   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้แก่คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีในงบการเงินรวมจ�านวน 4.34 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ซึ่งไม่มีภาระผูกพันธ์
ใดๆ 



119บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

ก�รลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒน�โครงก�รใหม่
 ในปี 2560 บริษัทได้ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่จ�านวน 2 แปลง คิดเป็นเนื้อที่รวม 23,651 ตารางวา มีมูลค่ารวม 456 
ล้านบาท ดังนี้

ประเภท โครงก�ร วันที่โอนกรรมสิทธิ์ มูลค่�รวม
ที่ดินเปล่า ชีวาวัลย์ พุทธมลฑลสาย 1 7 มี.ค.60 และ 21 ก.ค. 60 328,724,683.80

ที่ดินเปล่า ชีวาโฮม คลองสี่ 27 ต.ค. 60 125,837,500.00

รวมปี 2560 456,192,138.80

 บริษัทมีนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงจากข้อก�าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนที่บริษัทจะซื้อที่ดิน บริษัทมีหน่วยงาน 
และกระบวนการในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ โดยเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและมีความเป็นไปได้
ในการพัฒนาโครงการตามแนวทางและกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทจึงจะด�าเนินการซ้ือท่ีดิน ท้ังนี้ บริษัทมีนโยบายไม่สะสมท่ีดิน 
เพื่อโอกาสในการพัฒนาในระยะยาว โดยที่ดินทุกแปลงที่บริษัทจัดซื้อมีความเหมาะสมตามกลยุทธ์ของบริษัททั้งขนาด ราคาและ
ท�าเลที่ตั้ง (Strategic Location)

ก�รประเมินทรัพย์สิน
 การประเมินทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินเพื่อการลงทุน ทรัพย์สินส�านักงาน ทรัพย์สินเพื่อ
ขายและทรัพย์สินเพื่อการพัฒนา ในปี 2560 บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีราย
ชื่อที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ได้แก่ บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จ�ากัด 
และบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จ�ากัด

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและก�รร่วมค้�
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจ�านวน 1 บริษัท คือ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด บริษัทร่วมค้า
จ�านวน 2 บริษัท คือ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด และ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด และบริษัทร่วมจ�านวน 1 บริษัท คือ บริษัท 
กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าดังกล่าวตามงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ โดยวิธีราคาทุน รวมทั้งสิ้น 110.84 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท
ทุนจดทะเบียน 

(ล้�นบ�ท)
ทุนที่ชำ�ระแล้ว 

(ล้�นบ�ท)
สัดส่วนก�ร

ลงทุน (ร้อยละ)
มูลค่�เงินลงทุน 

(ล้�นบ�ท)
บริษัทย่อย

บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด 100.00 100.00 100.00 68.59

บริษัทร่วมค้า

บริษัท ชีวาทัย ฮัพซูน จ�ากัด

บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด

14.00

50.00

14.00

50.00

50.00

70.00

7.00

35.00

บริษัทร่วม

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด 1.00 1.00 25.00 0.25
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สิทธิและประโยชน์จ�กก�รได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุน
 บรษัิทฯ ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบัญญัตส่ิงเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
มีรายละเอียดดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1251(2)/2557

วันที่ให้การส่งเสริม 25 กุมภาพันธ์ 2557

ประเภทที่ได้รับการส่งเสริม ประเภท 7.8 กิจการพัฒนาส�าหรับกิจการอุตสาหกรรม 

สินค้าที่ได้รับการส่งเสริม อาคารส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมจ�านวน 5 หน่วย พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 8,410 ตารางเมตร

สิทธิและประโยชน์ • ได้รับอนุญาตน�าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลท้ังสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาให้อยู่ใน 
ราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

• ให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้�านาญการท่ีได้รบัอนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรได้ท�างานเฉพาะ
หน้าที่การท�างานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก�าหนดเวลา 8 ป ี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

• ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการท่ีได้รบัการส่งเสรมิซ่ึงได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นติบุิคคลไป
รวมค�านวณเพือ่เสยีภาษีเงนิได้ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นติบุิคคล

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติมีก�าหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�าหนดระยะ

• ได้รบัอนญุาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี 
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

• ได้รบัอนญุาตให้หักเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกร้อยละ  25 ของเงนิลงทุน 
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

• ได้รับอนุญาตให้น�าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ • จะต้องเปิดด�าเนินการภายในก�าหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม

• จะต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท รวมกับทุนจดทะเบียนเดิมเป็นไม่น้อยกว่า 
240 ล้านบาท โดยจะต้องช�าระเต็มมูลค่าก่อนวันเปิดด�าเนินการ

• บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

• จะต้องด�าเนินการตามสาระส�าคัญของโครงการได้รับการส่งเสริมในเรื่องชนิดการให้บริการ 
ขนาดของกิจการ แบบแปลนแผนผัง การปลูกสร้างอาคารโรงงาน 

• จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

• จะต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและรายงานผลภายใน 120 วัน

• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 20,965,000 บาท ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนตาม
จ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดด�าเนินการ

• จะต้องด�าเนินการให้ได้ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดด�าเนินการ

• จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดด�าเนินการ

• จะต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปีนับแต่
วันที่เปิดด�าเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้
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บัตรส่งเสริมเลขที่ 58-2088-0-00-1-0

วันที่ให้การส่งเสริม 25 สิงหาคม 2558

ประเภทที่ได้รับการส่งเสริม ประเภท 7.8 กิจการพัฒนาส�าหรับกิจการอุตสาหกรรม 

สินค้าที่ได้รับการส่งเสริม อาคารส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมจ�านวน 5 หน่วย พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 8,710 ตารางเมตร

สิทธิและประโยชน์ • ได้รับอนุญาตน�าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลท้ังสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาให้อยู่ใน 
ราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

• ให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้�านาญการท่ีได้รบัอนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรได้ท�างานเฉพาะ
หน้าที่การท�างานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีก�าหนดเวลา 8 ปี นับ
แต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

• ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการท่ีได้รบัการส่งเสรมิซ่ึงได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นติบุิคคลไป
รวมค�านวณเพือ่เสยีภาษีเงนิได้ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นติบุิคคล

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติมีก�าหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�าหนดระยะ

• ได้รบัอนญุาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี 
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

• ได้รบัอนญุาตให้หักเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงนิลงทุน 
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

• ได้รับอนุญาตให้น�าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ • จะต้องเปิดด�าเนินการภายในก�าหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม

• จะต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 240 ล้านบาท 

• บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

• จะต้องด�าเนินการตามสาระส�าคัญของโครงการได้รับการส่งเสริมในเรื่องชนิดการให้บริการขนาด 
ของกิจการ แบบแปลนแผนผัง การปลูกสร้างอาคารโรงงาน 

• จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

• จะต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและรายงานผลภายใน 120 วัน

• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 21,350,000 บาท ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนตาม
จ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดด�าเนินการ

• จะต้องด�าเนินการให้ได้ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดด�าเนินการ

• จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดด�าเนินการ

• จะต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปีนับแต่
วันที่เปิดด�าเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้
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นโยบ�ยก�รลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และก�รร่วมค้�

• ธุรกิจหลัก หมายถึง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจ
เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจนิติบุคคลอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ
สปอร์ตคลับท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมท้ังธุรกิจประเภทโรงงานส�าเร็จรูปและโกดังสินค้าให้เช่า หรือธุรกิจอ่ืน
ใดทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หากจะพิจารณาว่าธุรกิจใดเป็นธุรกิจหลักหรือไม่นั้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริษัท

• บรษัิทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบรษัิทร่วมของบรษัิทฯ โดยมนีโยบายท่ีจะลงทุนในกจิการท่ีสอดคล้อง
กับการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

• บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว จ�านวนตัวแทนที่ส่งเข้าเป็น
กรรมการ จะเป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุ้น หรอืหากไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุ้น จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โดยมีเหตุผลอันสมควร

• การลงทุนในบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทร่วมจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน เรือ่งหลกัเกณฑ์ใน
การท�ารายการท่ีมนียัส�าคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซ่ึงสนิทรพัย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยข้อมูลและการปฏบัิตกิารของบรษัิทจดทะเบียนในการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซ่ึงสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547
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 บริษัทฯ และบรษัิทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับรษัิท/บุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั โดยรายการระหว่างกนัเป็นไปตามลกัษณะธรุกจิ
การค้าปกติ และเป็นการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รายการดังกล่าวเป็น
รายการที่มีความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความ
เหมาะสมของราคาและต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบรษัิทฯ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะร�ยก�ร

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

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

2560
ม.ค. -  ธ.ค. 

2559

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด
(บริษัทร่วม)

รายได้จากการให้บริการ 
  บริหารส�านักงาน
ลูกหนี้-เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้-ค่าหุ้น
เจ้าหนี้-เงินทดรองจ่าย

-

0.07
10.00
0.05

0.13

-

การท�ารายการดังกล่าวเกิดข้ึนเพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวยีนและเป็นการเสรมิสภาพคล่อง ซ่ึง
เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
การเข้าท�ารายการนี้จึงสมเหตุสมผลและไม่ได้
ท�าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด

เงินกู้ยืมจากบริษัท 
  ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

-

-
-

-

0.02
-

การท�ารายการดังกล่าวเกิดข้ึนเพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวยีนและเป็นการเสรมิสภาพคล่อง ซ่ึง
เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ�าของธนาคารพาณิชย์ในช่วงเวลานั้น จึง
เห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ 

บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด
(บริษัทร่วมค้า)

เงินให้กู้ยืมจากบริษัท 
  ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้-เงินทดรองจ่าย

16.00

0.21
0.21
0.20

-

-
-
-

การท�ารายการดังกล่าวเกิดข้ึนเพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่อง 
ซ่ึงเป ็นประโยชน์ ในการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ท้ังนี้ อัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทฯ ได้รับ
เป็นอัตราดอกเบ้ียท่ีอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ีย
ของธนาคารพาณิชย์ในช่วงเวลานั้น จึงเห็นว่า
มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ

รายการ
ระหว่างกัน
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บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะร�ยก�ร

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

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

2560
ม.ค. -  ธ.ค. 

2559

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง 
จ�ากัด
(บริษัทร่วม)

เงินให้กู้ยืมจากบริษัท 
  ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ

86.00

0.72
0.72

-

-
-

การท�ารายการดังกล่าวเกิดข้ึนเพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่อง 
ซ่ึงเป ็นประโยชน์ ในการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ท้ังนี้ อัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทฯ ได้รับ
เป็นอัตราดอกเบ้ียท่ีอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ีย
ของธนาคารพาณิชย์ในช่วงเวลานั้น จึงเห็นว่า
มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอน
เมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด
(มีกรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ)

รายได้จากการให้บริการ 
  บริหารส�านักงาน

0.84 1.74 การท�ารายการดังกล่าวเป็นการให้บริการ
บริหารส�านักงานแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีการ
คิดค่าบริการอ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของ
พนักงานท่ี ต้องมีเพื่อปฏิบัติงาน จึงเห็นว่ามี
ความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล 
อินโดไชน่า จ�ากัด
(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 
ถึงเดือนพฤษภาคม 2560)

ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน
ค่าเช่าพืน้ท่ีส�านกังาน-ค้างจ่าย

0.12
-

0.8
0.12

การท�ารายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของ บริษัทฯ และราคาค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน
รวมถงึค่าบรกิารต่างๆ เกดิจากการปันส่วนตาม
พืน้ท่ีใช้สอยในกลุม่บรษัิทซ่ึงเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่าย
ท่ีเกดิข้ึนตามจรงิ ดังนัน้ การเข้าท�ารายการนีจ้งึ
สมเหตุสมผลและเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจ
ปกติเสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก

รายได้จากค่าเช่าส�านักงาน 0.09 0.21 การท�ารายการดังกล่าวเป็นไปเป็นการให้เช่า
พืน้ท่ีส�านกังาน และราคาค่าเช่าพืน้ท่ีส�านกังาน
รวมถงึค่าบรกิารต่างๆ เกดิจากการปันส่วนตาม
พืน้ท่ีใช้สอยบรษัิทฯ ซ่ึงเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิ
ขึ้นตามจริง ดังนั้น การเข้าท�ารายการนี้จึงสม
เหตสุมผลและไม่ได้ท�าให้บรษัิทฯ เสยีประโยชน์
แต่อย่างใด

รายได้จากการให้บริการ 
  บริหารส�านักงาน

0.26 0.65 การท�ารายการดังกล่าวเป็นการให้บริการ
บริหารส�านักงานแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีการ
คิดค่าบริการอ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของ
พนักงานท่ี ต้องมีเพื่อปฏิบัติงาน จึงเห็นว่ามี
ความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ



125บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะร�ยก�ร

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

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

2560
ม.ค. -  ธ.ค. 

2559

บริษัท ออสก้า เอสเตท  
เมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 
ถึงเดือนพฤษภาคม 2560)

ค่าเช่าห้องชุด
เงินมัดจ�า

0.06
-

0.14
20,000 บาท

การท�ารายการดังกล่าวเป็นการใช้เช่าห้องชุด
เป็นสถานท่ีเก็บเอกสาร และราคาค่าเช่าเป็น
ราคาท่ีใกล้เคียงกับราคาตลาด และสามารถ
เทียบเคียงกับราคาเช่าห้องชุดในบริเวณใกล้
เคียง ดังนั้น การท�ารายการดังกล่าวจึงมีความ
สมเหตุสมผล

ค่าเช่ารถยนต์ 0.25 0.60 การท�ารายการดงักล่าวเป็นการเช่ารถยนต์เพ่ือ
ให้ในบรษัิทฯ และราคาค่าเช่ารถยนต์เป็นราคา
ท่ีใกล้เคียงกับราคาตลาดส�าหรับรถยนต์ยี่ห้อ
และรุ่นเดียวกัน ดังนั้น การท�ารายการนี้จึงสม
เหตสุมผลและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ

รายได้จากการให้บริการ 
  บริหารส�านักงาน

0.44 1.09 การท�ารายการดังกล่าวเป็นการให้บริการ
บริหารส�านักงานแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีการ
คิดค่าบริการอ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของ
พนักงานท่ี ต้องมีเพื่อปฏิบัติงาน จึงเห็นว่ามี
ความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ 
เดคคอเรชั่น จ�ากัด 
(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 
ถึงเดือนพฤษภาคม 2560)

รายได้จากการให้บริการ 
  บริหารส�านักงาน

0.07 0.18 การท�ารายการดังกล่าวเป็นการให้บริการ
บริหารส�านักงานแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีการ
คิดค่าบริการอ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของ
พนักงานท่ี ต้องมีเพื่อปฏิบัติงาน จึงเห็นว่ามี
ความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัท ไทยศรีประกันภัย 
จ�ากัด (มหาชน)
(มีกรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ)

ค่าเบี้ยประกัน
ค่าเบี้ยประกัน-เจ้าหนี้อื่น

1.33
0.13

1.56
0.08

การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจของบริษัท และราคาค่าเบ้ียประกันเป็น
ราคาใกล้เคียงกับราคาที่ไทยศรีประกันภัยให้
กับลูกค้ารายอื่น ดังนั้น การท�ารายการนี้จึงสม
เหตสุมผลและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด 
(บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการของบริษัทฯ)

ค่าสาธารณูปโภคใน 
  นิคมอมตะซิตี้
ค่าสาธารณูปโภค-เจ้าหนี้อื่น

0.11

5,660 บาท

0.09

4,548 บาท

การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน
ธรุกจิของบรษัิทฯ และการคดิค่าสาธารณปูโภค
เป็นรูปแบบเดียวกันกับที่ อมตะ วอเตอร์ คิด
กับบคุคลอื่นทีอ่ยู่ในนคิมอตุสาหกรรมเดียวกัน 
ดงันัน้ การท�ารายการนีจ้งึสมเหตสุมผลและเป็น
ไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ 
เซอร์วิส จ�ากัด
(บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการของบริษัทฯ)

ค่าส่วนกลางในนิคมอมตะซิตี้
ค่าส่วนกลางในนิคมอมตะซิตี้-
เจ้าหนี้อื่น

0.43
0.15

0.55
-

การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจของบรษิทัฯ และการคดิคา่ส่วนกลางเป็น
รูปแบบเดียวกันกับท่ี อมตะ ฟาซิลิตี้ คิดกับ
บุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในนคิมอตุสาหกรรมเดยีวกนั ดงั
นัน้ การท�ารายการนีจ้งึสมเหตสุมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ



รายงานประจำาปี 2560126

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะร�ยก�ร

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

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

2560
ม.ค. -  ธ.ค. 

2559

บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล 
จ�ากัด
(มีกรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ)

ค่าเช่ารถยนต์
ค่าเช่ารถยนต์-เจ้าหนี้อื่น

0.33
0.12

0.33
0.05

การท�ารายการดงักล่าวเป็นการเช่ารถยนต์เพ่ือ
ให้ในบรษัิทฯ และราคาค่าเช่ารถยนต์เป็นราคา
ท่ีใกล้เคียงกับราคาตลาดส�าหรับรถยนต์ยี่ห้อ
และรุ่นเดียวกัน ดังนั้น การท�ารายการนี้จึงสม
เหตสุมผลและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ

TEE Land Ltd.
(มีกรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ)

ลูกหนี้อื่น-ทดรองจ่ายใช้จ่าย 
  เบ็ดเตล็ด

- 0.52 การทดรองจ่ายของบริษัทฯ เป็นรายการที่เกิด
ข้ึนเพ่ือความคล่องตัวในการด�าเนินการของ
กลุ่มบริษัทฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดรายการทดรอง
จ่ายเช่นนี้ในอนาคต บริษัทฯ ควรเร่งด�าเนิน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนี้โดยทันที ดังนั้น การ
ท�ารายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล

เงินกู้ยืมจากบริษัท 
  ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

52.32

2.09
1.40

52.32

3.48
1.81

การท�ารายการดังกล่าวเกิดข้ึนเพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องซ่ึง
เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบ้ียการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 
จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ

TEE Development Pte. Ltd.
(มีกรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ)

ลูกหนี้อื่น-ทดรองจ่ายใช้จ่าย 
  เบ็ดเตล็ด

0.93 0.85 การทดรองจ่ายของบริษัทฯ เป็นรายการที่เกิด
ข้ึนเพ่ือความคล่องตัวในการด�าเนินการของ
กลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดรายการ
ทดรองจ่ายเช่นนี้ในอนาคต บริษัทฯ ควรเร่ง
ด�าเนนิการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายนี้โดยทันที ดงันัน้ 
การท�ารายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เจ้าหนี้อื่น-ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร

 3,956
0.74

0.45
0.74

การทดรองจ่ายของบริษัทฯ เป็นรายการที่เกิด
ข้ึนเพ่ือความคล่องตัวในการด�าเนินการของ
กลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดรายการ
ทดรองจ่ายเช่นนี้ในอนาคต บริษัทฯ ควรเร่ง
ด�าเนินการช�าระเงินคืนโดยทันที ดังนั้น การ
ท�ารายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล

เงินกู้ยืมจากบริษัท 
  ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

-

-
4.97

-

0.73
5.98

การท�ารายการดังกล่าวเกิดข้ึนเพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องซ่ึง
เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบ้ียการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 
จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ

TEE Resources Pte. Ltd.
(บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการของบริษัทฯ)

ดอกเบี้ยค้างรับ 1.00 1.00 เป็นดอกเบ้ียค้างรับจากการท�ารายการให้
เงินกู ้ ยืมแก ่บริ ษัทท่ีเกี่ยวข ้องกัน “TEE 
Resources”จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต



127บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะร�ยก�ร

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

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

2560
ม.ค. -  ธ.ค. 

2559

นายชาติชาย พานิชชีวะ 
(ประธานกรรมการบริษัท)

เงินกู้ยืมจากบุคคล 
  ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

200

8.76
0.72

-

-
-

การท�ารายการดังกล่าวเกิดข้ึนเพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องซ่ึง
เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบ้ียการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 
จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ

 รายการระหว่างกนักบับรษัิท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากดั ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อย ส�าหรบังวดบัญชีปี 2560 และงวดบัญชีปี 2559 
รายละเอียดดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน ลักษณะร�ยก�ร

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ม.ค. -  ธ.ค. 
2560

ม.ค. -  ธ.ค. 
2559

บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด
(มีกรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ)

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

-
-
-

-
1.31
-

การท�ารายการดังกล่าวเกิดข้ึนเพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องซ่ึง
เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยอัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทฯ ได้รับใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบ้ียการกู ้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 
จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ

TEE Land Ltd.
(มีกรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ)

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

18.51

0.74
0.50

18.51

1.15
3.32

การท�ารายการดังกล่าวเกิดข้ึนเพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องซ่ึง
เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยอัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทฯ ได้รับใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบ้ียการกู ้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 
จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ

TEE Development Pte. 
Ltd.
(มีกรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ)

ลูกหนี้อื่น-ทดรองจ่ายใช้จ่าย 
  เบ็ดเตล็ด

0.38 1.10 การทดรองจ่ายของบริษัทฯ เป็นรายการท่ีเกิด
ข้ึนเพือ่ความคล่องตวัในการด�าเนนิการของกลุม่
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดรายการทดรอง
จ่ายเช่นนี้ในอนาคต บริษัทฯ ควรเร่งด�าเนิน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนี้โดยทันที ดังนั้น การท�า
รายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล

บริษัท ไทยศรีประกันภัย 
จ�ากัด (มหาชน)
(มีกรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ)

ค่าเบี้ยประกัน
เจ้าหนี้อื่น-ค่าเบี้ยประกัน

0.18
0.05

0.23
-

การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจของบริษัท และราคาค่าเบ้ียประกันเป็น
ราคาใกล้เคียงกับราคาท่ีไทยศรีประกันภัยให้
กับลูกค้ารายอื่น ดังนั้น การท�ารายการนี้จึงสม
เหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
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คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผลของร�ยก�รระหว่�งกัน
 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาข้อมูล
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ให้ 
ความเห็นว่าการท�ารายการระหว่างกันเป็นความจ�าเป็นในการประกอบธรุกจิท่ัวไป เงือ่นไขต่างๆ ของรายการระหว่างกนักบับุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและมีความสมเหตุสมผล 

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�าสั่งหรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในการท�า
รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และ
การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

ก�รทำ�ร�ยก�รที่เป็นข้อตกลงท�งก�รค้�ที่มีเงื่อนไขก�รค้�โดยทั่วไป   
 การท�ารายการธรุกจิปกตแิละรายการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงือ่นไขการค้าและราคาท่ีเป็นธรรม 
สามารถเทียบเคียงได้กับการท�ารายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทั่วไป หรือการท�ารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบุคคลท่ัวไป หรือการท�ารายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอ่ืนในธุรกิจ โดยได้อนุมัติในหลักการ
ให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมตักิารท�าธรุกรรมดงักลา่วได ้หากธรุกรรมนั้นมข้ีอตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึ
กระท�ากบัคูส่ญัญาท่ัวไปในสถานการณ์เดยีวกนัด้วยอ�านาจต่อรองท่ีปราศจากอทิธพิลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถด�าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีผ่านมา เพื่อรายงานในท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน

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 
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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

- การขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง จะเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับท่ีบริษัทฯ ให้แก่
ลูกค้ารายอื่น รวมถึงสิทธิในการได้รับส่วนลดจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

- การกู้ยืมเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยจากการ
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์

- การเข้าท�ารายการอื่นๆ ซึ่งมีราคาหรือค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การท�ารายการที่ไม่ได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ 
จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ารายการนั้นก่อนการเข้าท�า
รายการระหว่างกันทุกครั้ง
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ภาพรวมและภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยปี	2560

 ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ในปี 2560 มีการขยายตวัเลก็น้อย โดยผูป้ระกอบการเห็นว่า กลุม่ท่ีอยู่อาศยัแนวราบขยายตวัในเกอืบทุก
ภมูภิาคโดยเฉพาะท่ีอยู่อาศยัระดบักลาง ถงึระดบับน ตามความต้องการท่ีอยู่อาศยัของผูบ้รโิภคและการขยายตวัของเมอืง ยกเว้น
ในภาคเหนือตอนล่างที่ก�าลังซื้อยังไม่เข้มแข็งพอ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการขายนานขึ้น มากกว่าในช่วงที่ผ่านมา โดยที่
พักอาศัยแนวสูงยังคงขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง และยังพบภาวะอุปทานส่วนเกินในบางพื้นที่ เช่น พื้นที่ในต่างจังหวัด และแนว
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ยกเว้นกลุ่มตลาดคอนโดมิเนียมระดับบน บริเวณใจกลางกรุงเทพฯ ที่ยังเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
จากลกูค้าชาวจนีและ ไต้หวนั อย่างไรกด็ ีผูป้ระกอบการเห็นว่าสญัญาณการเกง็ก�าไรจากกลุม่ลกูค้าดงักล่าวยังไม่มากเท่าปีท่ีผ่าน
มา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ขยายตัวเต็มที่  และ ผู้ประกอบการเห็นว่าสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังการ
ให้สินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น (Pre - finance) จึงท�าให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นบางรายต้องเลือกกู้ยืมจากบริษัทลิสซิ่ง
แทนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post - finance) โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าระดับกลาง - ล่าง จะส่งผลกระทบให้การระบายสต๊อกที่อยู่
อาศยัได้ช้าลงกว่าในอดตี รวมถงึการชะลอโครงการลงทุนใหม่ๆออกไป ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ประเมนิว่าธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ยัง
คงเผชิญความเสีย่งจากภาวะการแข่งขันท่ีรนุแรง ก�าลงัซ้ือท่ียังไม่เข้มแข็ง และความระมัดระวังในการให้สนิเช่ือของสถาบันการเงนิ 
และต้นทุนค่าแรงงานที่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้น และยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาษีที่ดินที่ยังไม่ชัดเจนด้วย ผู้ประกอบการหลายราย 
จงึปรบัตวัในหลากหลายรปูแบบ เช่น การไม่สะสมท่ีดนิ การพัฒนาโครงการขนาดเลก็ลง การเรยีกเกบ็เงนิดาวน์ในสดัส่วนท่ีสงูข้ึน 
การประเมินสินเชื่อก่อนการเข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขาย (Pre - approve) เพื่อคัดกรองลูกค้าก่อนยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
การเพ่ิมมูลค่าท่ีพกัด้วยการตกแต่งเฟอร์นเิจอร์เพือ่ปรบัราคาขายขึน้ รวมถงึการเน้นหารายได้อย่างต่อเนือ่ง (Recurring income) 
เช่น การให้ร้านสะดวกซื้อมาเปิดในโครงการ ฯลฯ

  ในช่วงปลายปี 2560 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่คาดว่าตลาดอสงัหารมิทรพัย์จะปรบัดข้ึีนตามแนวโน้มเศรษฐกจิ และความเช่ือมัน่ 
ของประชาชน รวมถงึความคาดหวงัท่ีจะได้รบัผลดจีากการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครฐัท่ีชัดเจนข้ึน ร่วมถงึการขยายสาขา
ของร้านค้าปลกีสมัยใหม่ (Modern trade) ซ่ึงจะช่วยเร่งขยายตวัเมือง ซึง่ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์ ยังเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษีที่ดิน) ใหม่ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่ถือครองที่ดินเพื่อการเก็งก�าไรบางส่วนมีการทยอยขายที่ดินออก
มาบ้าง ซึ่งอาจจะส่งผลดีให้เกิดการพัฒนาที่ดินให้เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ดี ยังคงมีความกังวลต่อร่างภาษีที่ดินอยู่บ้างเพราะม ี
บางประเด็นที่ยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ เช่น การเริ่มนับระยะเวลาผ่อนปรนทางภาษี 3 ปี การพิสูจน์วัตถุประสงค์ของการ
ถือครองที่ดินและการตีความนิยามที่ดินรกร้าง นอกจากนี้ผู้ประกอบการเห็นว่าการคิดภาษีที่ดินในบางพื้นที่ เช่น ภาระจ�ายอม 
ส่วนกลางของอาคารชุด และการเก็บภาษีลาภลอยอาจเป็นการเรียกเก็บภาษีที่ซ�้าซ้อนและมากเกินไป ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะส่งผล
ให้ผู้ประกอบการบางรายอาจต้องปรับราคาขายที่อยู่อาศัยสูงขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

(ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
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คำาอธิบายและวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินที่สำาคัญ

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 2 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย และธุรกิจโรงงานส�าเร็จรูปให้
เช่า ปัจจุบัน บริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประเภท อาคารชุดพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียมทั้งที่เป็นอาคารสูง 
(High Rise) อาคารเตี้ย (Low Rise) และโครงการบ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเน้นท�าเลที่ตั้งในแนว
ถนนสายหลกั การคมนาคมสะดวก ใกล้ทางด่วนหรอืตามแนวสถานขีนส่งมวลชนระบบรางในปัจจบัุน และแนวสถานขีนส่งมวลชน
ระบบรางท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต นอกจากนี ้บรษัิทฯ ได้เลง็เห็นถงึศกัยภาพและโอกาสทางธรุกจิจากนกัลงทุนหรอืผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีความต้องการสร้างโรงงาน แต่ยังไม่มีความพร้อมที่จะลงทุนในระยะยาว หรือด้วยปัจจัย
อื่นๆ บริษัทฯ จึงพัฒนาโครงการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ปัจจุบันโครงการโรงงานส�าเร็จรูป
ให้เช่าของ บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

ภ�พรวมของก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม� 
 ส�าหรับปี 2560 บรษัิทฯ มีโครงการท่ีแล้วเสรจ็พร้อมรบัรูร้ายได้ในปี จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวารมย์ รงัสติ-ดอนเมือง 
โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ และโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก ซ่ึงบรษัิทฯ สามารถรบัรูร้ายได้จาก 3 โครงการดงักล่าว
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 ของรายได้รวมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและจะ
แล้วเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ในปี 2561 จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 โครงการชีวาโฮม รังสิต-คลองสี่ 
และ โครงการชีวาโฮม ประชาอุทิศ 90 โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 ล้านบาท 

 นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังเตรยีมเปิดตวัโครงการใหม่ในปี 2561 อีก 6 โครงการ มูลค่ารวมท้ังสนิ 4,190 ล้านบาท ซ่ึงเป็นโครงการ
ที่บริษัทฯ พัฒนาเอง จ�านวน 4 โครงการมีมูลค่า 3,740 ล้านบาท แบ่งออกเป็นโครงการแนวราบ 3 โครงการและโครงการบ้าน
จัดสรร 1 โครงการ และเป็นโครงการที่ร่วมทุนในนาม บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด อีกจ�านวน 2 โครงการมีมูลค่า 450 ล้านบาท

ผลก�รดำ�เนินง�นและฐ�นะท�งก�รเงิน ปี 2560 และ ปี 2559
 ส�าหรับปี 2560 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,042.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จ�านวน 841.70 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.10 ส�าหรับก�าไรสุทธิในปี 2560 มีจ�านวน 155.50 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนจ�านวน 92.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 146.51 โดยผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 มี
รายละเอียดดังนี้

 โครงสร้างรายได้ ส�าหรับปี 2560 และ 2559 แบ่งตามประเภทของรายได้มีรายละเอียด ดังนี้
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รายงานประจำาปี 2560132

ร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์

 ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จ�านวน 2,013.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน จ�านวน 
1,158.13 ล้านบาท ซ่ึงเพิม่ขึน้ 855.56 ล้านบาท หรอืเพ่ิมข้ึนร้อยละ 73.87 สาเหตหุลกัของการเพิม่ข้ึนมาจากบรษัิทฯ มีโครงการ
ท่ีสร้างแล้วเสร็จพร้อมรบัรูร้ายได้ 3 โครงการซ่ึงรบัรูร้ายได้ไปแล้วเป็นจ�านวน 1,373.61 ล้านบาท และประกอบกบัสภาวะเศรษฐกจิ
มแีนวโน้มปรบัตวัดข้ึีนส่งผลให้บรษัิทฯ สามารถระบายสนิค้าคงเหลอืได้ค่อนข้างมาก โดยมียอดโอนท้ังปีจ�านวน  640.08 ล้านบาท 
จากเหตุผลดังกล่าวนี้จึงส่งผลให้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยในไตรมาส 4/2560 บริษัทฯ สามารถ
รับรู้รายได้เป็นจ�านวนถึง 1,203.77 ล้านบาทซึ่งมากกว่ารายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งปีของปี 2559 

 การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการส�าหรับปี 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ร�ยได้จ�กก�รให้เช่�โรงง�นและค่�บริก�ร

 รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการเป็นรายได้จากการให้เช่าโรงงานส�าเร็จรูป (Ready Built Factories) ในปี 2560 มี
จ�านวน 19.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.51 เนื่องจากมีผู้เช่าโรงงานส�าเร็จรูปเพิ่ม
ขึ้น

ร�ยได้อื่น

 รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่บริษัทที่
เกี่ยวข้อง รายได้จากการริบเงินค่ามัดจ�า รายได้ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าจากการขายห้องชุด เป็นต้น ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 
จ�านวน 9.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 16.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 64.93 เนื่องจากในปีก่อนบริษัทฯ ได้รับ 
ผลกระทบจากสถาบันการเงินปฏิเสธการขอสินเชื่อจากลูกค้าค่อนข้างมาก ท�าให้บริษัทต้องรับรู้รายได้อื่นจากเงินมัดจ�าของ 
ห้องที่ถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงิน

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
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ต้นทุนข�ยและกำ�ไรขั้นต้น
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 ส�าหรับปี 2560 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์มีจ�านวน 1,440.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 610.23 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.49 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดรายได้ของการขายอสังหาริมทรัพย์

 อัตราก�าไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ปี 2560 เมื่อเทียบกับปีก่อนมีอัตราที่ไม่แตกต่างกัน ส�าหรับในปี 2560 บริษัท
เริ่มรับรู้รายได้จากโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้ซื้อสินทรัพย์จากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เดิม
และน�ามาพัฒนาโครงการต่อเพื่อขาย ซึ่งจะมีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ต�่ากว่าโครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาเองตั้งแต่เริ่มแรก 

 ส�าหรับต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการเป็นต้นทุนค่าเสื่อมราคาของโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า ในปี 2560 และ 2559 มี
จ�านวน 10.78 ล้านบาทเท่ากัน อัตราก�าไรขั้นต้นของธุรกิจโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า ในปี 2560 มีอัตราร้อยละ 44.98 ปรับเพิ่มสูง
ขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10 ตามยอดรายได้ค่าเช่าโรงงานที่เพิ่มขึ้น

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 จ�านวน 360.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.67 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 120.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.41 มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจ�านวน 85.98 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.35 โดยปัจจัยหลักของการเพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าคอมมิชชั่น และโปรโมชั่นในการ
ส่งเสริมการขาย ที่เพิ่มขึ้นตามยอดรายได้จากการจากขายอสังหาริมทรัพย์ ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจ�านวน 34.97 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.87 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมลดลงจากปีก่อน

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในก�รร่วมค้�และบริษัทร่วม

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าเป็นการรบัรูส่้วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบรษัิท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากดั (“CTHS”) 
ในสัดส่วนร้อยละ 50 และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด (“CWH”) โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ทั้งนี้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าส�าหรับปี 2560 จ�านวน 0.95 ล้าน
บาท 

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด ซึ่ง
บรษัิทได้ท�าสญัญาร่วมทุนไปเม่ือเดอืนกรกฏาคม 2560 โดยบรษัิทฯ ถอืหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25 ท้ังนีบ้รษัิทฯ รบัรูส่้วนแบ่งขาดทุน
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมส�าหรับปี 2560 จ�านวน 0.25 ล้านบาท



รายงานประจำาปี 2560134

 ส�าหรับบริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด และ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาร่วมลงทุนในระหว่างปี 2560 
ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนท�งก�รเงิน

 ต้นทุนทางการเงินในปี 2560 มีจ�านวน 29.80 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 21.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.83 
เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากตั๋วแลกเงินลดลงจากการทยอยช�าระเงินกู้ประกอบกับบริษัทสามารถบริหาร
อัตราดอกเบ้ียในการกู้ยืมได้ดีข้ึนจึงส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง ท้ังนี้ในปี 2560 บริษัทฯ เน้นการกู้เงินระยะยาวส�าหรับ
โครงการที่ก�าลังพัฒนาอยู่ ดังนั้นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนการกู้ยืมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กำ�ไรสุทธิ 

 จากผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมาข้างต้น บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิในปี 2560 จ�านวน 155.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.61 
ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 92.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 146.51 ซึ่งเติบโตตามยอดรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.87 ประกอบกับบริษัทฯ ได้บริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ส�าหรับปี 2560 บรษัิทฯ ไม่มีการปรบัก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ ส�าหรบัในปี 2559 บรษัิทฯ มผีลขาดทุนการจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิจากภาษี จ�านวน 0.33 ล้านบาท เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักที่ส�าคัญใน
การประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภยั เช่น อตัราการคดิลด อตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนกังาน อัตรามรณะ 
เป็นต้น
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ทีด่นิและตน้ทนุ 
การพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์

สนิทรพัย์ 
หมนุเวยีน

อสงัหารมิทรัพย์ 
เพ ือ่การลงทุน

สนิทรพัย์ 
ไมห่มนุเวยีน

หนีส้นิหมนุเวยีน

สว่นของผูถ้อืหุน้

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

สินทรัพย์รวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,646.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 475.09 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่ส�าคัญ ดังนี้

• ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ�านวน 2,998.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.23 ของสินทรัพย์รวม เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 473.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.77 แบ่งออกเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการพัฒนา
โครงการจ�านวน 1,908 ล้านบาทโดยเป็นโครงการที่สร้างแล้วเสร็จในปี 2560 จ�านวน 3 โครงการและต้นทุนการพัฒนา
โครงการใหม่อีกจ�านวน 2 โครงการ และเป็นการลดลงของสินค้าคงเหลือที่โอนในปีจ�านวน 1,434 ล้านบาท 

• เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จ�านวน 102 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.80 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนทั้งจ�านวน ซึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า จ�านวน 16 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจ�านวน 86 ล้านบาทเป็นเงิน
ให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม

• เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง จ�านวน 13.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 149.06 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 91.79 
เนื่องจากในปี 2560 บริษัทได้ทยอยตัดเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างตามขั้นความเสร็จของงานก่อสร้างเป็นต้นทุน 

• ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จ�านวน 9.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.20 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 65.63 เนื่องจากใน
ระหว่างปีมีการตัดจ�าหน่ายส�านักงานขายชั่วคราวของโครงการที่ระยะสิ้นสุดการใช้งาน

• สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ�านวน 1.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 15.30 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 92.50 ลดลงเนือ่งจากการกลบัรายการภาษีเงนิได้รอตดับัญชีของผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ ท่ีตัง้ไว้ในปีก่อน 
ทั้งจ�านวน
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หนี้สินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�านวน 2,537.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ�านวน 
342.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.58 มีรายละเอียด ดังนี้

 หนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 2,041.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.46 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 263.74 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.84 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินหมุนเวียนที่ส�าคัญ ดังนี้

• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จ�านวน 460.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.14 ของหนี้สินรวม ลดลงจากปี
ก่อนจ�านวน 396.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.27 เนื่องจากบริษัทมีทยอยช�าระเงินจากตั๋วแลกเงินระยะสั้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทเน้นการเบิกเงินกู้ระยะยาวเพื่อรักษาสภาพคล่องในการช�าระหนี้

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี จ�านวน 754.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.75 
ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 217.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.55 เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2560 ได้จัด
ประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวของโครงการที่พร้อมโอนในปี 2561 มาเป็นหนี้สินหมุนเวียน ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มี
การกู้ยืมเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งหมดจ�านวน 1,353 ล้านบาท

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ�านวน 345.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.62 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจ�านวน 127.75 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.64 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าส�าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

• เงินมัดจ�าและรับล่วงหน้าจากลูกค้า จ�านวน 192.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 86.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
81.54 เกิดจากการรับรู้เงินจอง เงินท�าสัญญา และเงินดาวน์ ส�าหรับโครงการใหม่ที่รอโอนกรรมสิทธิ์ทั้งในปีนี้และปีถัด
ไป ทั้งหมด 3 โครงการ

 หนี้สินไม่หมุนเวียน จ�านวน 495.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 78.35 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.77 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่ส�าคัญ ดังนี้

• เงนิกูยื้มระยะยาวจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สทุธจิากส่วนท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี จ�านวน 252.32 ล้านบาทเพิม่
ข้ึนจากปีก่อน 200 ล้านบาท โดยเป็นการกูยื้มเงนิจากบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนัท้ังจ�านวนเพือ่น�ามาใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
และพัฒนาโครงการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น จ�านวน 1,109.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 
133.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.62 เป็นผลมาจากผลประกอบการในปี 2560 จ�านวน 155.50 ล้านบาท และในระหว่าง
ปี ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปีก่อนให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 22.50 ล้านบาท ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น

กระแสเงินสด 

 ส�าหรับงบกระแสเงินสดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มียอดคงเหลือจ�านวน 126.42 ล้านบาท และ 58.45 ล้านบาท 
ตามล�าดับ โดยเงินสดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 67.97 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

 กระแสเงนิสดสทุธจิากการได้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงาน จ�านวน 272.02 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงนิสดรบัจากกจิการด�าเนนิ
งานในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

 กระแสเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ�านวน 129.70 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้ไปในการลงทุนและการให้
กู้ยืมในบริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วม 

 กระแสเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 74.35 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้ไปกับการช�าระเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินและการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
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คว�มเหม�ะสมของโครงสร้�งเงินทุน

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ตามงบการเงิน ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 2.29 เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 ซึ่งมี
อัตราเท่ากบั 2.25 เท่า เนือ่งจากสดัส่วนของหนีส้นิรวมเพิม่ข้ึนโดยบรษัิทมกีารกูยื้มเงนิระยะยาวเพือ่น�ามาใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวยีน
ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามหนี้สินรวมของบริษัทฯ นั้นมีบางส่วนมาจากเงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้าจากลูกค้าซึ่งไม่
ถือว่าเป็นหนี้สินที่ต้องช�าระให้กับเจ้าหนี้ ดังนั้นจะท�าให้สัดส่วนของหนี้สินรวมสูงไป

 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 1.71 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2559 ซึ่ง
มีอัตราเท่ากับ 1.87 เท่า 

 ทั้งนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ตามสัญญากู้ยืมจากสถาบันการเงิน ได้ก�าหนดเงื่อนไขทางการเงินที่ส�าคัญ 
ดังนี้ (การค�านวณโดยหนี้สินไม่รวมเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น กรรมการ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง และส่วนของผู้ถือหุ้นให้รวมถึงเงินกู้ยืม
จากผู้ถือหุ้น กรรมการ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง)

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) สัญญาเงินกู้ก�าหนดให้ด�ารง D/E ไม่เกินกว่า 2.0 - 2.5 เท่า ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 มี D/E เท่ากับ 1.64 เท่า ซึ่งเป็นการด�ารงอัตราส่วนตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้

 อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) สัญญาเงินกู้ก�าหนดให้ด�ารง IBD/E ไม่เกินกว่า 2.5 เท่า 
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มี IBD/E เท่ากับ 1.18 เท่า ซึ่งเป็นการด�ารงอัตราส่วนตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้

 อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (DSCR) สัญญาเงินกู้ก�าหนดให้ด�ารง DSCR ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า ทั้งนี้ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มี DSCR เท่ากับ 2.99 ซึ่งเป็นการด�ารงอัตราส่วนตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้

 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อ�จมีผลต่อผลก�รดำ�เนินง�นหรือฐ�นะก�รเงินในอน�คต 

1. นโยบ�ยของรัฐบ�ล

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

 อย่างไรกต็ามในอนาคตคาดว่าจะได้รบัปัจจยับวกจากการลงทุนในโครงสร้างข้ันพืน้ฐานจากทางภาครฐั ซ่ึงส่งผลต่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชน

2. สภ�วะเศรษฐกิจและคว�มผันผวนของสภ�วะท�งก�รเมืองในประเทศ

 ธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือท่ีอยู่อาศยัซ่ึงเป็นธรุกจิหลกัของบรษัิทฯ อาจได้รบัผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมอืง 
ซ่ึงท�าให้เกิดการชะลอในภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความเช่ือม่ันของเศรษฐกิจลดน้อยลง และการชะลอตัวในการใช้จ่ายของ 
ผูบ้รโิภค ส่งผลให้ภาวะการซ้ือขายอสงัหารมิทรพัย์ชะลอตวัตาม ปัจจยัจากสภาวะเศรษฐกจิและความผนัผวนของสภาวะทางการ
เมืองในประเทศอาจส่งผลต่อการรับรายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้

 อีกทั้ง ธุรกิจโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่ายังเป็นอีกธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนของสภาวะ
การเมืองในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและการขยายการประกอบธุรกิจของทั้งผู้ประกอบการในประเทศ
และผู้ลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อการรับรู้รายได้จากการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าของบริษัทฯ ได้
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3. ต้นทุนค่�พัฒน�โครงก�รที่ผันผวน

 ส�าหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากราคาที่ดินที่เป็นต้นทุนแล้ว ต้นทุนที่ส�าคัญรองลงมา คือ ราคาวัสดุก่อสร้าง 
ซึ่งมีความผันแปรไปตามภาวะราคาน�้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นระยะ ๆ  ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในขณะท่ี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่
สามารถปรบัราคาขายได้ทันทีเสมอไป นอกจากนีก้ารแข่งขนัในตลาดอสงัหารมิทรพัย์กเ็ป็นข้อจ�ากดัในการปรบัราคาขายอกีทาง
หนึ่ง ซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของความผันผวนราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นต้น
ทุนหลักในการก่อสร้าง

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และมีมาตรการในการควบคุม โดยจัดให้มีการประมูลงานก่อสร้าง
เพ่ือคดัเลอืกผูร้บัเหมาโดยวธิจีดัประกวดราคา เพือ่เปรยีบเทียบคณุภาพ การทดสอบคณุภาพวัสด ุราคาตลาด เลอืกราคาท่ีเหมาะ
สมที่สุด 

4. ก�รปล่อยสินเชื่อของสถ�บันก�รเงิน

 สถาบันการเงินเพ่ิมความเข้มงวดในการอนุมัติสินเช่ือแก่ลูกค้ารายย่อยมากข้ึน เนื่องจากความกังวลต่อแนวโน้มตลาด
อสงัหารมิทรพัย์ ภาวะเศรษฐกจิท่ัวไป ภาวะหนีค้รวัเรอืนอยู่ในระดบัสงู ท�าให้คนระมัดระวงัในการใช้จ่ายมากข้ึน อีกท้ังยังพบว่าการ
เปิดโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในบางจดุยังเกดิภาวะอุปทานล้นเกนิ (Over Supply) แล้ว ส่งผลให้ธนาคารเพ่ิมความระมัดระวงัและ
ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในกลุ่มโครงการระดับล่างถึงระดับกลาง จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมี
กระทบต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภค และส่งผลสืบเนื่องต่อไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

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

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้
อย่างมเีหตผุลว่าข้อมลูทางบัญชีมคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอท่ีจะด�ารงรกัษาไว้ซ่ึงทรพัย์สนิเพือ่ไม่ให้เกดิการทุจรติหรอื
การด�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 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)

ประธานกรรมการ 

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน)  

ความเห็น 
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแส      
เงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ชีวาทยั 
จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

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

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ชีว�ทัย จำ�กัด (มห�ชน)
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ     
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้     
ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
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  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการวเิคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะของโครงการ การแข่งขนั
ทางการตลาดและสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าท่ีดิน
และตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบและท าความเขา้ใจการ
ควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวธีิการท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยด์งัน้ี   

• ท าความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าท่ีดินและตน้ทุนการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว  

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการพฒันาและระยะเวลาการขายและการเคล่ือนไหวของโครงการ 
เพื่อระบุถึงโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวยีนท่ีชา้กวา่ปกติ  

• วเิคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคา
ทุนของท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาของแต่ละโครงการ 

• วเิคราะห์เปรียบเทียบก าไรขั้นตน้ของโครงการท่ีมียอดขายในระหวา่งปี เพื่อระบุถึงโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์าจต ่ากวา่ราคาทุน 

• ท าความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติท่ีส าคญัและวธีิการท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของ
โครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวยีนท่ีชา้กวา่ปกติ และโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของ
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์าจต ่ากวา่ราคาทุน ซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
หรือผูป้ระเมินราคาอิสระ  
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ข้อมูลอืน่ 
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 ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

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 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

รสพร เดชอาคม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพนัธ์ 2561 
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บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 126,422,916          58,450,666         95,685,637         41,190,169         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 15,370,358             5,923,737            48,768,559         57,241,745         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 102,000,000          -                           102,000,000       -                           
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                              -                           13,810,663         312,174,312       
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 9 2,998,464,903       2,524,575,780    2,776,459,643    2,029,435,273    
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง 13,333,604             162,388,509       13,333,604         162,346,509       
เงินมดัจ าการซ้ือท่ีดิน 46,192,000             48,538,699         46,192,000         48,538,699         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 26,498,593             24,046,264         16,530,520         14,509,587         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,328,282,374       2,823,923,655    3,112,780,626    2,665,436,294    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                              -                           68,593,941         68,593,941         
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 40,973,506             25,027,561         42,000,000         27,000,000         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 -                              -                           250,000               -                           
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 257,177,982          267,954,867       257,177,982       267,954,867       
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 15 9,525,554               27,726,609         9,210,277            27,161,038         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 4,342,549               4,706,570            4,342,549            4,706,570            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 1,239,850               16,538,448         1,239,850            17,036,880         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,848,370               5,420,270            2,990,575            2,812,125            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 318,107,811          347,374,325       385,805,174       415,265,421       
รวมสินทรัพย์ 3,646,390,185       3,171,297,980    3,498,585,800    3,080,701,715    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชีว�ทัย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 126,422,916          58,450,666         95,685,637         41,190,169         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 15,370,358             5,923,737            48,768,559         57,241,745         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 102,000,000          -                           102,000,000       -                           
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                              -                           13,810,663         312,174,312       
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 9 2,998,464,903       2,524,575,780    2,776,459,643    2,029,435,273    
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง 13,333,604             162,388,509       13,333,604         162,346,509       
เงินมดัจ าการซ้ือท่ีดิน 46,192,000             48,538,699         46,192,000         48,538,699         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 26,498,593             24,046,264         16,530,520         14,509,587         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,328,282,374       2,823,923,655    3,112,780,626    2,665,436,294    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                              -                           68,593,941         68,593,941         
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 40,973,506             25,027,561         42,000,000         27,000,000         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 -                              -                           250,000               -                           
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 257,177,982          267,954,867       257,177,982       267,954,867       
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 15 9,525,554               27,726,609         9,210,277            27,161,038         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 4,342,549               4,706,570            4,342,549            4,706,570            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 1,239,850               16,538,448         1,239,850            17,036,880         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,848,370               5,420,270            2,990,575            2,812,125            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 318,107,811          347,374,325       385,805,174       415,265,421       
รวมสินทรัพย์ 3,646,390,185       3,171,297,980    3,498,585,800    3,080,701,715    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 460,334,149          856,723,339       460,334,149 856,723,339
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 18 345,621,391          217,874,483       337,346,133       204,467,157       
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย 87,020,164             33,423,467         86,885,514         29,771,874         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 754,826,434          537,045,900       715,700,934       537,045,900       
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 169,904,594          -                           169,904,594       -                           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 18,506,105             18,506,105         -                           -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,453,463               5,315,212            5,417,129            -                           
เงินมดัจ าและรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 192,177,426          105,861,310       191,970,928       105,517,164       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,512,604               2,870,188            5,456,198            2,802,219            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,041,356,330       1,777,620,004    1,973,015,579    1,736,327,653    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 238,675,900          192,000,000       238,675,900       192,000,000       
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 6 252,318,925          52,318,925         252,318,925       52,318,925         
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 -                              169,568,600       -                           169,568,600       
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 4,593,065               3,400,361            4,593,065            3,400,361            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 176,472                  65,404                 142,988               65,404                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                              59,000                 -                           -                           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 495,764,362          417,412,290       495,730,878       417,353,290       
รวมหนีสิ้น 2,537,120,692       2,195,032,294    2,468,746,457    2,153,680,943    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชีว�ทัย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 460,334,149          856,723,339       460,334,149 856,723,339
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 18 345,621,391          217,874,483       337,346,133       204,467,157       
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย 87,020,164             33,423,467         86,885,514         29,771,874         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 754,826,434          537,045,900       715,700,934       537,045,900       
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 169,904,594          -                           169,904,594       -                           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 18,506,105             18,506,105         -                           -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,453,463               5,315,212            5,417,129            -                           
เงินมดัจ าและรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 192,177,426          105,861,310       191,970,928       105,517,164       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,512,604               2,870,188            5,456,198            2,802,219            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,041,356,330       1,777,620,004    1,973,015,579    1,736,327,653    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 238,675,900          192,000,000       238,675,900       192,000,000       
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 6 252,318,925          52,318,925         252,318,925       52,318,925         
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 -                              169,568,600       -                           169,568,600       
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 4,593,065               3,400,361            4,593,065            3,400,361            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 176,472                  65,404                 142,988               65,404                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                              59,000                 -                           -                           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 495,764,362          417,412,290       495,730,878       417,353,290       
รวมหนีสิ้น 2,537,120,692       2,195,032,294    2,468,746,457    2,153,680,943    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



149บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 22
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 750,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 750,000,000          750,000,000       750,000,000       750,000,000       
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 750,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 750,000,000          750,000,000       750,000,000       750,000,000       
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 22 144,381,400          144,381,400       144,381,400       144,381,400       
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 23
      - บริษทัฯ 11,918,038             5,652,114            11,918,038         5,652,114            
      - บริษทัยอ่ย 8,126,384               8,126,384            -                           -                           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 194,843,671          68,105,788         123,539,905       26,987,258         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,109,269,493       976,265,686       1,029,839,343    927,020,772       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,646,390,185       3,171,297,980    3,498,585,800    3,080,701,715    

-                          -                           -                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชีว�ทัย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560



รายงานประจำาปี 2560150

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,013,688,581  1,158,126,387  1,639,126,837  351,986,319     
รายไดจ้ากการให้เช่าโรงงานและบริการ 19,586,933       16,534,541       19,586,933       16,534,541       
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับ 11 -                       -                       -                       150,000,000     
   ดอกเบ้ียรับ 1,408,986         1,782,429         12,350,205       24,657,889       
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 136                   2,372,854         136                   2,367,505         
   อ่ืน ๆ 7,736,433         21,906,859       16,838,920       23,954,729       
รวมรำยได้ 2,042,421,069  1,200,723,070  1,687,903,031  569,500,983     
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,440,594,257  830,365,755     1,168,311,237  242,313,329     
ตน้ทุนการให้เช่าโรงงานและบริการ 10,776,885       10,776,885       10,776,885       10,776,885       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 228,435,799     142,461,835     193,730,823     89,771,708       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 132,448,215     97,482,331       123,773,594     81,731,196       
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,812,255,156  1,081,086,806  1,496,592,539  424,593,118     
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ
   และบริษทัร่วม ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 230,165,913     119,636,264     191,310,492     144,907,865     
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12.3 945,945            2,519,076         -                       -                       
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 (250,000)           -                       -                       -                       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 230,861,858     122,155,340     191,310,492     144,907,865     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (29,804,416)      (51,225,710)      (27,842,209)      (47,491,550)      
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 201,057,442     70,929,630       163,468,283     97,416,315       
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 25 (45,553,728)      (7,847,115)        (38,149,805)      15,625,974       
ก ำไรส ำหรับปี 155,503,714     63,082,515       125,318,478     113,042,289     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 21 -                   (332,678)           -                   (332,678)           
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                   (332,678)           -                   -332,678
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                   (332,678)           -                   (332,678)           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 155,503,714     62,749,837       125,318,478     112,709,611     

ก ำไรต่อหุ้น 27
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.21                  0.09                  0.17                  0.16                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ชีวำทัย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ชีว�ทัย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



151บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

(หน่วย:บาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่
ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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 (หมายเหตุ 23) -                               -                        5,652,114        8,126,384        (13,778,498)            -                               
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 22) 262,000,000            144,381,400    -                        -                        -                               406,381,400           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                               -                        -                        -                        (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           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 750,000,000            144,381,400    5,652,114        8,126,384        68,105,788             976,265,686           
ก าไรส าหรับปี -                               -                        -                        -                        155,503,714           155,503,714           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                        -                        -                        -                               -                               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                        -                        -                        155,503,714           155,503,714           
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น
   ส ารองตามกฏหมาย (หมายเหตุ 23) -                               -                        6,265,924        -                        (6,265,924)              -                               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                               -                        -                        -                        (22,499,907)            (22,499,907)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 750,000,000            144,381,400    11,918,038      8,126,384        194,843,671           1,109,269,493        

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย
ก าไรสะสม

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม

บริษัท ชีว�ทัย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจำาปี 2560152

(หน่วย:บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -
ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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 าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23) -                              -                           5,652,114                 (5,652,114)          -                           
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 22) 262,000,000            144,381,400         -                               -                         406,381,400        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                              -                           -                               (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        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 750,000,000            144,381,400         5,652,114                 26,987,258         927,020,772        
ก าไรส าหรับปี -                              -                           -                               125,318,478       125,318,478        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                           -                               -                         -                           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                           -                               125,318,478       125,318,478        
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23) -                              -                           6,265,924                 (6,265,924)          -                           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                              -                           -                               (22,499,907)        (22,499,907)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 750,000,000            144,381,400         11,918,038               123,539,905       1,029,839,343     

-                              -                     -                           
-                              -                           -                               -                         -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ก าไรสะสม

บริษัท ชีว�ทัย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



153บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 201,057,442         70,929,630           163,468,283         97,416,315           
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยล์ดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 1,434,479,618      829,059,527         1,162,196,599      241,111,400         
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 30,060,893           23,363,426           29,810,599           22,930,035           
   คา่ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 335,994                177,134                335,994                177,134                
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,204,924             -                            2,204,924             -                            
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (945,945)               (2,519,076)            -                            -                            
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 250,000                -                            -                            -                            
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน -                            (2,654,076)            -                            (2,648,727)            
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,192,704             1,323,623             1,192,704             1,323,623             
   ดอกเบ้ียรับ (1,408,986)            (1,782,429)            (12,350,205)          (24,657,889)          
   เงินปันผลรับ -                            -                            -                            (150,000,000)        
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 29,029,265           51,048,576           27,067,059           47,314,416           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 1,696,255,909      968,946,335         1,373,925,957      232,966,307         
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 885,310                290,975                29,752,487           (29,309,025)          
- กิจการอ่ืน 600,514                3,646,882             625,159                (108,519)               

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            298,363,649         156,094,077         
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (1,820,591,111)     (1,483,602,695)     (1,821,443,339)     (1,471,294,648)     
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง 149,054,905         (127,128,589)        149,012,905         (129,102,428)        
เงินมดัจ าการซ้ือท่ีดิน 2,346,699             (1,093,699)            2,346,699             (1,093,699)            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,452,329)            (10,074,000)          (2,020,933)            (1,041,361)            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 571,900                35,534                  (178,450)               (1,168,817)            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 324,900                (484,616)               398,727                (234,662)               
- กิจการอ่ืน 130,530,842         68,537,506           132,900,425         130,324,308         

   เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย 53,596,697           3,712,913             57,113,640           7,616,065             
   เงินมดัจ าและรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 86,316,116           19,543,300           86,453,764           84,214,561           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,642,416             186,264                2,653,979             908,163                
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (59,000)                 59,000                  -                            -                            
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 300,023,768         (557,424,890)        309,904,669         (1,021,229,678)     
จ่ายภาษีเงินได้ (28,005,811)          (26,602,507)          (16,858,062)          (3,996,884)            
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 272,017,957         (584,027,397)        293,046,607         (1,025,226,562)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ชีว�ทัย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (102,000,000)        -                            (102,000,000)        -                            
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (250,000)               -                            (250,000)               -                            
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ (35,000,000)          -                            (35,000,000)          -                            
เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมคา้ 10,000,000           12,000,000           10,000,000           12,000,000           
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            150,000,000         
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 204,400                -                            204,400                -                            
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,989,154)            (25,562,256)          (2,989,154)            (25,544,976)          
เงินสดจ่ายซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (139,100)               (1,059,682)            (139,100)               (1,059,682)            
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 476,541                1,782,429             445,745                1,688,161             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (129,697,313)        (12,839,509)          (129,728,109)        137,083,503         
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (401,179,124) 316,179,123 (401,179,124)        316,179,123         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                            (28,920,000)          -                            (7,500,000)            
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            (31,349,321)          -                            (31,349,321)          
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200,000,000         -                            200,000,000 -                            
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,088,572,059)     (464,324,759)        (1,019,127,559)     (183,868,451)        
เงินสดรับจากการเบิกเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,353,028,493      479,000,000         1,244,458,493      479,000,000         
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                            170,000,000         -                            170,000,000         
เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ -                            (608,534)               -                            (608,534)               
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                            406,381,400         -                            406,381,400         
เงินสดจ่ายเงินปันผล (22,499,907)          (180,000,000)        (22,499,907)          (180,000,000)        
จ่ายดอกเบ้ีย (115,125,797)        (84,616,507)          (110,474,933)        (79,444,151)          
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (74,348,394)          581,741,402         (108,823,030)        888,790,066         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 67,972,250           (15,125,504)          54,495,468           647,007                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 58,450,666           73,576,170           41,190,169           40,543,162           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 126,422,916         58,450,666           95,685,637           41,190,169           

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดินและตน้ทุนการพฒันา
      อสังหาริมทรัพย์ 87,777,630           29,004,242           87,777,630           29,004,242           
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                            415,848                -                            415,848                
   เงินลดทุนของการร่วมคา้คา้งรับ 10,000,000           -                            10,000,000           -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ชีว�ทัย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

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 

 ในเดือนมกราคม 2561 บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั ไดซ้ื้อหุน้ของบริษทัฯเพิ่มเติมจาก TEE Development 
Pte Ltd. ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯของบริษทั ชาติชีวะ จ ากดั และ TEE Development Pte 
Ltd. เปล่ียนแปลงเป็นร้อยละ 44.91 และร้อยละ 20.15 ตามล าดบั 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้
ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย          
การบญัชี 

บริษัท ชีว�ทัย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

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

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

 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 โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วม
ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบั
ใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ น้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ        
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั  
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา       
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจะ    
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

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 ต้นทุนการกู้ยมื 
 ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมท่ีใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะ

เวลานานในการแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน 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 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อย

บนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ี
ไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 
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4.6 ทีด่ินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ โดยมีรายละเอียดการค านวณราคาทุนดงัน้ี 

ท่ีดิน   - ราคาทุนของท่ีดินบนัทึกโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัโดยแยกท่ีดินตาม   
แต่ละโครงการ 

งานระหวา่งก่อสร้าง - ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนงานก่อสร้างและ
ออกแบบ  งานสาธารณูปโภคส่วนกลางและดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็น
ตน้ทุนของโครงการ โดยตน้ทุนงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคจะ
บนัทึกตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

4.7 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง

มูลค่าตามวธีิราคาทุน 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของ          
เงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.8 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
บริษัทฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุน            
การท ารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหัก         
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี  ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ใน             
การค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ประเภทท่ีดิน 

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 
  เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 และ 5   ปี 
  ส านกังานขายและหอ้งตวัอยา่ง 1 ถึง 5   ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส 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 3 และ 10   ปี 
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4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ 

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมี
สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัทฯ 
ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้

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

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.13 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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4.14 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 

4.15 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 

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อย      
จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อย
สามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.17 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  

4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ

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

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน     
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 

 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 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ  บริษทัย่อย การร่วมคา้ บริษัทร่วมและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จ ากดั บริษทัร่วม 
TEE Land Limited  กรรมการร่วมกนั 
TEE Resources Pte Ltd. กรรมการร่วมกนั 
บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ากดั  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จ ากดั  กรรมการร่วมกนั (ถึงเดือนพฤษภาคม 2560) 
บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ออสกา้ เอสเตท เมนเนจเมน้ท ์จ ากดั กรรมการร่วมกนั (ถึงเดือนพฤษภาคม 2560) 
บริษทั ออสกา้ ดีไซน์ แอนด ์เดคคอเรชัน่ จ ากดั กรรมการร่วมกนั (ถึงเดือนพฤษภาคม 2560) 
บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วสิ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั พารากอน คาร์ เรนทลั จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

 



167บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

13 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)  
รายไดจ้ากการบริหาร - - 9.81 11.21 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 10.97 22.97 อตัราร้อยละ 5.46 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - - 150.00 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดจ้ากการบริหาร - 0.13 - 0.13 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ 0.22 - 0.22 - อตัราร้อยละ 5.15 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย - 0.02 - 0.02 อตัราเงินฝากประจ า 24 เดือน

ของธนาคารพาณิชย ์
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 0.72 - 0.72 - อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดอ่ื้น 1.70 3.87 1.70 3.87 ราคาตามสญัญา 
ค่าบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน  2.81 4.41 2.63 4.18 ราคาตามสญัญาและราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย 11.59 6.67 10.85 4.21 อตัราร้อยละ 4.00 และ 6.00 ต่อปี                     

(2559: อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี) 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)   
บริษทัยอ่ย - - 34,355 52,970 
การร่วมคา้ 10,481 - 10,481 - 
บริษทัร่วม 725 - 725 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2,306 3,465 1,926 2,365 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,512 3,465 47,487 55,335 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 13,811 312,174 

รวมเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 13,811 312,174 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีเงินทดรองจ่ายแก่บริษทัย่อยเพื่อใช้ในการซ้ือกลุ่มสินทรัพย์
ประเภทอาคารชุดพกัอาศยัระหว่างก่อสร้าง “โครงการ ดีซิโอค้อนโด งามวงศ์วาน” และพฒันา
โครงการของบริษัทย่อยจ านวน 14 ล้านบาท (2559: 312 ล้านบาท) เงินทดรองจ่ายดังกล่าวคิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.46 ต่อปี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 18)    
บริษทัยอ่ย - - 119 - 
การร่วมคา้ 49 - 49 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 8,056 12,055 7,514 8,733 
กรรมการ 749 - 749 - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  8,854 12,055 8,431 8,733 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน  ณ  วนัท่ี                  
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2559 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2560 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั - 16,000 - 16,000 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จ ากดั - 86,000 - 86,000 
รวม - 102,000 - 102,000 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
บริษทั 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2559 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2560 

TEE Land Limited 18,506 - - 18,506 
กรรมการ - 50,000 (50,000) - 
รวม 18,506 50,000 (50,000) 18,506 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2559 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2560 

กรรมการ - 50,000 (50,000) - 
รวม - 50,000 (50,000) - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมี
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัและมีก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายใน 6 เดือน 
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เงินกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2559 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2560 

TEE Land Limited 52,319 - - 52,319 
กรรมการ - 200,000 - 200,000 
รวม 52,319 200,000 - 252,319 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
และมีก าหนดช าระคืนเม่ือบริษทัฯมีกระแสเงินสดเพียงพอ  

เงินกูย้มืระยะยาวจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมีก าหนด
ช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายใน 2 ปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน        
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17.90 17.69 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.05 0.94 
รวม 18.95 18.63 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 175 272 125 177 
เงินฝากธนาคาร 126,248 58,179 95,561 41,013 
รวม 126,423 58,451 95,686 41,190 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.1 ถึง 0.6 ต่อปี (2559: 
ร้อยละ 0.1 ถึง 0.4 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 8 - 8 - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  45 38 45 38 
    3 - 6 เดือน 6 - 6 - 
รวม 59 38 59 38 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 59 38 59 38 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,582 2,467 11,615 31,367 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,799 2,421 1,223 1,869 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,930 998 35,872 23,968 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 15,311 5,886 48,710 57,204 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 15,370 5,924 48,769 57,242 
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9. ทีด่ินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ท่ีดิน 2,199,947 1,711,533 1,909,140 1,420,726 
ค่าก่อสร้างและออกแบบ 4,957,566 3,646,537 3,580,344 2,268,462 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีตั้งข้ึนเป็นทุน 313,559 225,781 250,612 162,834 
ตน้ทุนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 103,912 82,764 95,122 73,974 
รวม 7,574,984 5,666,615 5,835,218 3,925,996 
หกั: ส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายสะสม (4,576,519) (3,142,039) (3,058,758) (1,896,561) 
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันา     

    อสงัหาริมทรัพย ์- สุทธิ 2,998,465 2,524,576 2,776,460 2,029,435 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง โดย
ค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวมและ            
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน 
   ของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (ลา้นบาท) 88 29 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 4.15 - 7.20 3.84 - 7.00 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการไปจดจ านองเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17 และ 19 ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 2,896 1,822 2,759 1,822 
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10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอเรียกคืน                     9,432 9,432 9,432 9,432 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,241 11,989 2,426 2,978 
รายไดร้อตดับญัชี 715 327 715 327 
อ่ืน ๆ 4,111 2,298 3,958 1,773 
รวม 26,499 24,046 16,531 14,510 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                              

รับระหวา่งปี 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (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 
  2560 2559 2560 2559 2560 2559 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 7,000 27,000 6,579 25,028 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 - 35,000 - 34,395 - 

รวม    42,000 27,000 40,974 25,028 
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12.2 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั มีมติอนุมติั
ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 54 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 540,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 
เป็น 14 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 140,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษทัดงักล่าวจดทะเบียน                 
การลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ล้วเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 ทั้งน้ีการลดทุนดงักล่าวส่งผลให้
มูลค่าตามราคาทุนของเงินลงทุนในการร่วมคา้ลดลงเป็น 7 ลา้นบาท  

 บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนระหว่างผูถื้อหุ้นกบับุคคล
ธรรมดา เพื่อด าเนินการจดัตั้ งบริษทัร่วมทุนใหม่ คือ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจ
พัฒนาโครงการท่ีพักอาศัยเพื่อขาย บริษัทร่วมทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้ งแล้วเม่ือวนัท่ี                       
26 พฤษภาคม 2560 โดยบริษทัฯพิจารณาว่าสัญญาร่วมทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นสัญญาการร่วมคา้
และบริษทัฯไม่มีอ านาจในการควบคุมกิจการดงักล่าว บริษทัฯจึงแสดงเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั มีมติให ้              
เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็น 
50 ล้านบาท (หุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษทัดังกล่าวจดทะเบียน              
การเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 ทั้งน้ีการเพิ่มทุนดงักล่าวส่งผลให้
มูลค่าตามราคาทุนของเงินลงทุนในการร่วมคา้เพิ่มข้ึนเป็น 35 ลา้นบาท  

12.3 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุน                
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ               

ในระหวา่งปี 
 2560 2559 2560 2559 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั 1,551 2,519 - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (605) - - - 

รวม 946 2,519 - - 
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12.4 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.22 8.83 0.03 - 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 25.95 33.48 65.72 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 5.26 8.47 0.13 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น                    -                    - (16.00) - 
หน้ีสินหมุนเวยีน (20.27) (0.72) (0.74) - 
สินทรัพย์ - สุทธิ 13.16 50.06 49.14 - 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50% 50% 70% - 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการใน

สินทรัพย์ - สุทธิ 6.58 25.03 34.40 - 
การตดัรายการระหวา่งกนั                    - -                    - - 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ

กจิการในการร่วมค้า 6.58 25.03 34.40 - 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 
 2560 2559 2560 2559 
รายได ้ 14.98 8.44                    - - 
ตน้ทุนขาย (7.05) (0.65)                    - - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (4.12) (1.48) (0.86) - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (0.71) (1.27)                    - - 
ก าไร (ขาดทุน) 3.10 5.04 (0.86) - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                   - -                    - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 3.10 5.04 (0.86) - 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
13.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั กมลา ซีเนียร์ 
ลิฟว่ิง จ ากดั 

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์

ไทย 25 - 250 - - - 

รวม     250 - - - 

 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นกบับริษทัสามแห่ง และ
บุคคลธรรมดา 2 ท่าน เพื่อด าเนินการจดัตั้งบริษทัเพื่อพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และบริหาร
โครงการพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอาย ุโดยบริษทัฯจะลงทุนในอตัราร้อยละ 25 ของเงินลงทุนประมาณ 
1,500 ล้านบาท ทั้งในรูปแบบทุนเรือนหุ้น และเงินให้กูย้ืม เป็นวงเงินรวม 375 ลา้นบาท ปัจจุบนั
โครงการดงักล่าวยงัอยู่ในระหว่างการพฒันา บริษทัร่วมทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งแลว้เม่ือ
วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 

13.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและ
รับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหวา่งปี 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทั กมลา ซีเนียร์             
ลิฟวิง่ จ ากดั 

(250) - - - - - 

รวม (250) - - - - - 
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13.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จ  ากดั 
 2560 2559 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 44.00 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 308.73 - 
หน้ีสินหมุนเวยีน (352.77) - 
สินทรัพย์ - สุทธิ (0.04) - 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)                     25% - 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ                          - - 
การตดัรายการระหวา่งกนั                          - - 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการในบริษัทร่วม                          - - 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จ  ากดั 
 2560 2559 

รายได ้                           - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1.05) - 
ขาดทุน (1.05) - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                           - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (1.05) - 
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13.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีขาดทุนเกินทุน 

 บริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ ากดัจนมูลค่าตาม
บญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบัศูนย ์บริษทัไดห้ยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมดงักล่าวเน่ืองจากบริษทัฯไม่ไดมี้ภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือทางพฤตินยัท่ีตอ้งจ่ายเงินเพื่อ
ช าระภาระผกูพนัของบริษทัร่วมดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีหยดุรับรู้ 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งผลขาดทุน 

ในระหวา่งปี 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จ ากดั 0.01 - 0.01 - 
รวม 0.01 - 0.01 - 

14. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โรงงานใหเ้ช่า ท่ีดินเปล่า รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:    
ราคาทุน 262,042 38,698 300,740 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (43,562) - (43,562) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 218,480 38,698 257,178 
    
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 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2560 และ 2559 แสดง
ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โรงงานใหเ้ช่า ท่ีดินเปล่า รวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 240,034 38,698 278,732 
ค่าเส่ือมราคา (10,777) - (10,777) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 229,257 38,698 267,955 
ค่าเส่ือมราคา (10,777) - (10,777) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 218,480 38,698 257,178 

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
โรงงานใหเ้ช่า 360,050 360,070 
ท่ีดินเปล่า 47,950 45,290 

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

 บริษัทฯได้น าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวนประมาณ 257 ล้านบาท     
(2559: 268 ล้านบาท) ไปค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย์ตามท่ีกล่าวไว้ใน        
หมายเหตุ 19 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2560 จ านวน 11 ลา้นบาท (2559: 11 ลา้น
บาท) แสดงรวมอยูใ่นตน้ทุนการเช่าและบริการ 
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ในระหวา่งปี 2560 และ 2559 บริษทัฯมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดจากโรงงานให้เช่า   
ท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบริการ 20 17 

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

ราคาทุน     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 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 
ซ้ือเพ่ิม 337 1,034 1,618 2,989 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (1,289) (31,395) (32,684) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 4,570 10,002 6,766 21,338 
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 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 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 133 1,734 16,914 18,781 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย     
   และตดัจ าหน่าย - (1,137) (29,138) (30,275) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2,394 6,752 2,666 11,812 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 1,972 4,102 21,653 27,727 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2,176 3,250 4,100 9,526 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     
2559 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 12,299 
2560 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 18,781 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง   
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ส านกังานขาย  
 ท่ีดิน อาคารเช่า ส านกังาน และห้องตวัอยา่ง รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 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 
ซ้ือเพ่ิม - 337 1,034 1,618 2,989 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (1,289) (31,395) (32,684) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,184 4,382 8,341 6,451 22,358 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 1,714 3,568 4,560 9,842 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 360 1,357 10,149 11,866 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 2,074 4,925 14,709 21,708 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 131 1,549 16,851 18,531 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย      
   และตดัจ าหน่าย - - (1,137) (29,138) (30,275) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2,205 5,337 2,422 9,964 
ค่าเผือ่การด้อยค่า      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 3,184 - - - 3,184 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าตั้งเพ่ิมส าหรับปี - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 3,184 - - - 3,184 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าตั้งเพ่ิมส าหรับปี - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,184 - - - 3,184 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 1,971 3,671 21,519 27,161 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2,177 3,004 4,029 9,210 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
2559 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 11,866 
2560 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 18,531 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือม
ราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

อุปกรณ์ท่ีตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ 6.94 6.74 5.74 6.28 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่าตามบญัชีของคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

ราคาทุน 5,138 4,999 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (795) (292) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 4,343 4,707 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ส าหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 4,707 3,934 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 139 1,060 
ค่าตดัจ าหน่าย (503) (287) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 4,343 4,707 
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17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม                              

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเบิกเกินบญัชี     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - MOR - 24,379 
เงินกูย้มืระยะสั้น     
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MLR - 1.50 - 65,000 - 
ตัว๋แลกเงิน 4.60 - 5.50 3.90 - 5.00 400,000 841,800 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (4,666) (9,456) 
สุทธิ  460,334 832,344 
รวม  460,334 856,723 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ของโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 275,841 185,314 275,822 183,275 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,377 11,855 7,880 8,533 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 23,946 4,648 23,155 2,810 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 477 200 551 200 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 36,980 15,857 29,938 9,649 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 345,621 217,874 337,346 204,467 
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19. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 วงเงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู ้ (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 2560 2559 2560 2559 

1. 453 MLR -1.25 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุด และไม่
ต ่ากวา่จ านวนต่อตารางเมตรตามที่
ระบุในสัญญา  

26,016 129,950 26,016 129,950 

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

ช าระเงินตน้ทุกเดือนโดยเร่ิมจ่ายคืนเงิน
ตน้งวดแรกเดือนมกราคม 2554 
จนถึงเดือนมกราคม 2563 

97,236 122,796 97,236 122,796 

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

ช าระเงินตน้ทุกเดือนโดยเร่ิมจ่ายคืนเงิน
ตน้งวดแรกเดือนตุลาคม 2558 
จนถึงเดือนตุลาคม 2567 

- 2,000 - 2,000 

4. 211 MLR -1.00 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 75 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุด และไม่
ต ่ากวา่จ านวนเงินตามที่ระบุใน
สัญญา และเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

8,360 42,300 8,360 42,300 

5. 658 MLR - 1.50 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กวา่จ านวนเงินตามที่ระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

154,667 240,000 154,667 240,000 

6. 650 MLR - 1.70 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

501,098 
 
 
 

192,000 
 
 
 
 

501,098 
 
 
 
 

192,000 
 
 
 
 

7. 507 MLR - 1.25 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 4 ปี 

167,000 - 167,000 - 

8. 110 MLR - 1.50 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 80 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา  

39,125 - - - 

    และเสร็จส้ินภายใน 2 ปี     
รวม 993,502 729,046 954,377 729,046 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (754,826) (537,046) (715,701) (537,046) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 238,676 192,000 238,676 192,000 

เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา และการด ารงสัดส่วนของผูถื้อหุน้หลกั เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิก
ใชเ้ป็นจ านวน 786 ลา้นบาท (2559: 1,517 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน
บางอตัราตามสัญญาเงินกู ้(ไม่เก่ียวขอ้งกบัการช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย) เพื่อวตัถุประสงค์ใน
การรายงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ี รับรองทั่วไป  บริษัทฯได้แสดงยอดคงเหลือ  ณ วนัท่ี                       
31 ธนัวาคม 2559 ของเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจ  านวน 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นในเดือนมกราคม 2561 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 1 
ท าให้บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการด ารงสัดส่วนของผูถื้อหุ้นหลกัตามท่ีระบุ   
ในสัญญาเงินกู้ฉบับหน่ึงได้ ทั้ งน้ี  ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม  2560 ยอดหน้ีคงค้างตามสัญญาเงินกู ้       
ฉบับดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 97 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่างด าเนินการขอ       
ผอ่นปรนการผดิเง่ือนไขดงักล่าวจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน 

20. หุ้นกู้ 
 รายละเอียดการอนุมติัการออกจ าหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 
จ านวน วงเงินหมุนเวยีนไม่เกิน 1,500 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืน  
อาย ุ ตามท่ีจะก าหนดในแต่ละคราว  
ประเภท หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ มีหลกัประกนั และ/หรือไม่มีหลกัประกนั                
วธีิเสนอขาย เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีจ านวนหุ้นกู้ท่ียงัไม่ได้ออกตามการอนุมติัดังกล่าวข้างต้น

จ านวนรวม 1,330 ลา้นบาท (2559: 1,830 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 2560 2559 2560 2559 
หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
 คร้ังท่ี 1/2559 คงท่ีร้อยละ 4.60 2 ปี เม่ือครบก าหนด 4 เมษายน 2561 70,000 70,000 70,000 70,000 
 คร้ังท่ี 2/2559 คงท่ีร้อยละ 4.08 1.5 ปี เม่ือครบก าหนด 2 พฤษภาคม 2561 100,000 100,000 100,000 100,000 
     170,000 170,000 170,000 170,000 
หัก: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย      (95) (431) 
รวมหุ้นกู ้       169,905 169,569 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี      (169,905) - 
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี      - 169,569 
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 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 169,569 
 บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ 336 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 169,905 

 ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้ได้ระบุข้อปฏิบัติและ
ขอ้จ ากดับางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผลและการจดัส่งรายงาน
เม่ือมีเหตุการณ์ส าคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง การผดิช าระหน้ีเงินกู ้เป็นตน้ 

21. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน

แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 3,400 1,661 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,076 1,238 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 117 85 

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

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 4,593 3,400 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
ตน้ทุนขาย - - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,193 1,323 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 1,193 1,323 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯคาดวา่จะไม่มีการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 15 ปี (2559: 15 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวมและ                                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
อตัราคิดลด 3.44 3.44 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 7.50 7.50 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  0 - 30 0 - 30 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (0.65) 0.78 (0.50) 0.61 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  0.79 (0.67) 0.58 (0.49) 
     



รายงานประจำาปี 2560188

34 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 เพิ่มข้ึน 20% ลดลง 20% เพิ่มข้ึน 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงใน 
   จ  านวนพนกังาน 

(0.82) 1.09 (0.60) 0.79 

22. ทุนเรือนหุ้น 
 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 

รายการกระทบยอดจ านวนหุน้สามญั 
 (หน่วย: หุน้) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
หุน้สามญัจดทะเบียน   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 750,000,000 905,000,000 
ลดทุนระหวา่งปี - (417,000,000) 
เพิ่มทุนระหวา่งปี  - 262,000,000 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  750,000,000 750,000,000 
หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 750,000,000 488,000,000 
เพิ่มทุนระหวา่งปี  - 262,000,000 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 750,000,000 750,000,000 
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23. 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 ้

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ซ้ือท่ีดิน และจ่ายค่างานก่อสร้างระหวา่งปี 1,909 1,505 1,909 1,500 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดิน และงานระหวา่งก่อสร้าง (477) (676) (747) (1,259) 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 97 61 97 61 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 30 23 30 23 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 6 6 6 6 

25. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 30,144 23,612 22,275 - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 15,410 (15,765) 15,875 (15,626) 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 45,554 7,847 38,150 (15,626) 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 83 - 83 

 - 83 - 83 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 201,057 70,930 163,468 97,416 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 0% และ 20% 0% และ 20% 0% และ 20% 0% และ 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 40,211 14,186 32,694 19,483 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
เงินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี - - - (30,000) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (139) (504) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,356 1,103 1,349 1,092 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (297) (2,749) (297) (2,749) 
อ่ืน ๆ 4,423 (4,189) 4,404 (3,452) 

รวม 5,343 (6,339) 5,456 (35,109) 
ค่าใชจ่้าย (รายได ้) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 45,554 7,847 38,150 (15,626) 

 



191บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

37 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - - 637 
ตน้ทุนของโครงการ - 138 - - 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - ส านกังานขาย - 1,615 - 1,615 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาว     
   ของพนกังาน 919 680 919 680 
ประมาณการค่าซ่อมแซมหลงัการขาย 321 - 321 - 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 14,105 - 14,105 

รวม 1,240 16,538 1,240 17,037 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบริการ 143 65 143 65 
ตน้ทุนของโครงการ 33 - - - 

รวม 176 65 143 65 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี  

26. 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 
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 - 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 ้

 รายไดข้องบริษทัฯจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 19,587 16,535 1,639,127 351,986 1,658,714 368,521 

27. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ก าไรส าหรับปี (พนับาท) 155,504 63,083 125,318 113,042 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุน้) 750,000 685,574 750,000 685,574 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.2073 0.0920 0.1671 0.1649 
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28. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทั 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ
ตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษทัย่อยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วน
งาน ดงัน้ี  

 ส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจขายบา้นและคอนโดมิเนียม 
 ส่วนงานธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการ เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการใหเ้ช่าโรงงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึก
บญัชีส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 พฒันา ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,014 20 2,034 - 2,034 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 
   รายไดร้วม  2,014 20 2,034 - 2,034 
ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  573 9 582 - 582 
รายไดอ่ื้น 9 - 9 - 9 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (23) (7) (30) - (30) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (19) - (19) - (19) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการ      
   ร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตาม                    
วิธีส่วนไดเ้สีย 1 - 1 - 1 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน (337) (4) (341) - (341) 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 204 (2) 202 - 202 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (46) 
ก าไรส าหรับปี     156 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 พฒันา 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 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (41) (10) (51) - (51) 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ 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 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  สินทรัพย ์  
 พฒันา ให้เช่าพ้ืนท่ี รวมส่วนงาน ท่ีไม่ได ้  

 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ปันส่วน งบการเงินรวม 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 3,099 257 3,356 290 3,646 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และ      
   บริษทัร่วมท่ีบนัทึกตาม                         
วิธีส่วนไดเ้สีย 41 - 41 - 41 

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย ์      
   ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวม      
   เคร่ืองมือทางการเงินและ      
   สินทรัพยภ์าษีเงินได ้      
   รอตดับญัชี 16 (11) 5 (19) (14) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  สินทรัพย ์  
 พฒันา 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 (9) (11) (20) 14 (6) 

 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้ นรายได้และ

สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือ

มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม   
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29. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือน
ในอัตราร้อยละ 5 และร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงศรี จ ากดั (2559: บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดั) 
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯ      
ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 1.4 ลา้นบาท (2559: 1.7 
ลา้นบาท) 

30. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้เม่ือ

วนัท่ี 3 มีนาคม 2559 180.00 0.37 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2559  180.00 0.37 
    
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้เม่ือ

วนัท่ี 27 เมษายน 2560 22.50 0.03 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560  22.50 0.03 

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
31.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 0.03 ลา้น
บาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (2560 : ไม่มี ) 

31.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือทีด่ินและก่อสร้างโครงการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือท่ีดินและก่อสร้าง

โครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและ        
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2560 2559 
สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ   90 527 
สัญญาซ้ือท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต   162 279 
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31.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคาร 

รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
ทั้งส้ิน ภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

จ่ายช าระ:     
     ภายใน 1 ปี 4 3 4 3 
     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5 - 5 - 

31.4 การค า้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม 
บริษทัฯ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯคงเหลือ
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

   
หนงัสือค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา -  7 
หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุงสาธารณูปโภค 20 - 

31.5 คดีฟ้องร้อง 
1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีคดีความหลายคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

การถูกกล่าวหาวา่ผิดสัญญาจะซ้ือจะขายและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการซ้ือห้องชุด ซ่ึงถูก
เรียกร้องให้ช าระค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 0.9 ล้านบาท และ 2.4 ล้านบาท 
ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการต่อสู้คดี และ ฝ่ายบริหารคาดวา่
จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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2) ในเดือนธันวาคม 2559 บริษทัฯไดถู้กบุคคลธรรมดาฟ้องร้องเป็นจ าเลย โดยโจทก์เรียกร้องให้
บริษทัฯเพิกถอนช่ือ และนิติกรรมบนท่ีดินให้ตกเป็นทางสาธารณะประโยชน์ หรือจดภาระจ า
ยอมท่ีดินให้แก่โจทก์ พร้อมทั้งร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว และเรียกร้องค่าชดเชย
ความเสียหายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 0.6 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ี เป็น
สาระส าคญัต่อบริษทัฯ 

32. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 408 408 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
  หุน้กู ้ - 170 - 170 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 405 405 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
  หุน้กู ้ - 170 - 170 
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33. เคร่ืองมือทางการเงิน 
33.1 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
สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
บริษทัฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบัน
การเงิน เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคัญสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถ
แยกตามวนัท่ีครบก าหนดหรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 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 - - - 111 15 126 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 15 15 - 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 102 - - - - 102 หมายเหตุ 6 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง - - - - 13 13 - 
 102 - - 111 43 256  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น        
   จากสถาบนัการเงิน 395 - - 65 - 460 หมายเหตุ 17 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 346 346 - 
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย - - - - 87 87 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 252 - - - 271 หมายเหตุ 6 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 993 - 993 หมายเหตุ 19 
หุ้นกู ้ 170 - - - - 170 หมายเหตุ 20 
เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 192 192 - 
 584 252 - 1,058 625 2,519  

(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        
   จากสถาบนัการเงิน 833 - - 24 - 857 หมายเหตุ 17 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 218 218 - 
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย - - - - 33 33 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 52 - - - 71 หมายเหตุ 6 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 729 - 729 หมายเหตุ 19 
หุ้นกู ้ - 170 - - - 170 หมายเหตุ 20 
เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 106 106 - 
 852 222 - 753 357 2,184  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 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 - - - 81 15 96 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 48 48 - 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 102 - - - - 102 หมายเหตุ 6 
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 14 - - 14 หมายเหตุ 6 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง - - - - 13 13 - 
 102 - 14 81 76 273  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น        
   จากสถาบนัการเงิน 395 - - 65 - 460 หมายเหตุ 17 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 337 337 - 
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย - - - - 87 87 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 252 - - - 252 หมายเหตุ 6 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 954 - 954 หมายเหตุ 19 
หุ้นกู ้ 170 - - - - 170 หมายเหตุ 20 
เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 192 192 - 
 565 252 - 954 681 2,452  

(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        
   จากสถาบนัการเงิน 833 - - 24 - 857 หมายเหตุ 17 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 204 204 - 
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย - - - - 30 30 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 52 - - - 52 หมายเหตุ 6 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 729 - 729 หมายเหตุ 19 
หุ้นกู ้ - 170 - - - 170 หมายเหตุ 20 
เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 106 106 - 
 833 222 - 753 340 2,148  
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
   หุน้กู ้ 170 170 170 170 

บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก)  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืมระยะสั้ น เจา้หน้ีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น แสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณ
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาด
ปัจจุบนั ส าหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดง
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
34. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัคือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุน         

ท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั       
ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.3:1 (2559: 
2.2:1) และเฉพาะบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.4:1 (2559: 2.3:1) 
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35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
35.1 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561 บริษัทฯได้ออกเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลักประกัน         

ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
จ านวนหุน้ 
(หุน้) 

จ านวนเงิน 
(พนับาท) 

1/2561 คงท่ีร้อยละ 6.25 1 ปี 11 เดือน 29 วนั เม่ือครบก าหนด 17 มกราคม 2563 498,500 498,500 

35.2 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับุคคลธรรมดาสองท่าน
เป็นจ านวนเงินประมาณ 400 ล้านบาทเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต โดยมีก าหนดจดทะเบียน     
โอนกรรมสิทธ์ิภายในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 

35.3 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจ าปี 2561 เพื่ออนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นหุ้นสามญั
จ านวน 57,692,307 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ในอตัรา 
13 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 57.69 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผล
ในอตัรา 0.076923 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.008547 บาท หรือ
คิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6.41 ล้านบาท รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล 
และเงินสดเท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.08547 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 64.10 ลา้น
บาท เงินปันผลดงักล่าวมีก าหนดจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2561 

2. การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 750,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นเดิมตามส่วนท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) โดยจดัสรรหุ้นสามญัในอตัรา 
1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.15 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้ งส้ิน 862.50   
ลา้นบาท โดยผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน ในกรณีท่ีมีหุ้น
เหลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุ้นเดิมให้จดัสรรและเสนอขายหุ้น
ดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยบุคคลดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ในราคาเสนอขายท่ีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดและไม่ต ่ากวา่
ราคาท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) 
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3.  การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือและได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 750,000,000 
หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในอตัรา  1 หุ้น
สามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุ 1 ปี 6 เดือนนบัแต่วนัท่ี
ออก โดยมีอตัราการใช้สิทธิคือใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ใน
ราคาใชสิ้ทธิ 1.75 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 

4. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 1,557,692,307 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการจดัสรรหุน้เพิ่มทุน ดงัน้ี 

-  หุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 57,692,307 หุน้ เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

-  หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุน (Right 
Offering) 

-  หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ 

5. การออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท จากวงเงินเดิมซ่ึงไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 จ านวน 1,500 ลา้นบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 
3,000 ลา้นบาท 

36. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561 
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