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สว่นที� 1.1 หน้า 1 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “CHEWA”) เป็นกจิการรว่มลงทุนระหว่าง บรษิทั ชาตชิวีะ 

จํากดั และ TEE Development Pte Ltd ในเครอืของ TEE Land Ltd ซึ�งเป็นบรษิัทที�ประกอบธุรกิจการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ในประเทศสงิคโปร ์และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(SGX Mainboard) ทั �งนี� 
บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) ก่อตั �งขึ�นเมื�อวนัที� 13 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ�มต้น 10 ล้านบาท 
จนกระทั �งในปัจจุบนั บรษิทัฯ มทุีนจดทะเบยีน 750 ลา้นบาท ทั �งนี� บรษิทัฯ มเีป้าหมายการประกอบธุรกจิเพื�อดาํเนิน

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ภายใต้แนวคดิที�จะเป็นผูพ้ฒันาที�อยูอ่าศยัที�มคีณุภาพและเพื�อตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ทุกระดบั  

ในปี 2551 บรษิทัฯ ไดเ้ร ิ�มประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยพฒันาโครงการคอนโดมเินยีม ภายใตช้ื�อ

โครงการชวีาทยั ราชปรารภ เป็นโครงการแรก ซึ�งเป็นโครงการอาคารพกัอาศยัจาํนวน 1 อาคาร สงู 26 ชั �น จํานวน
ทั �งหมด 325 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 1,350 ล้านบาท ตั �งอยู่บนถนนราชปรารภ เขตราชเทวี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ�งภายหลงัจากที�บรษิัทฯ ประสบความสาํเรจ็ในการพฒันาโครงการดงักล่าว บรษิัทฯ ได้พฒันา
โครงการอื�นๆ ที�เป็นคอนโดมิเนียม และโครงการแนวราบที�เป็นโครงการบ้านอกีดว้ย นอกจากนั �นบรษิัทฯ ยงัได้

พัฒนาโครงการโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories (“RBF”)) ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการ
คอนโดมเินียมอกีดว้ย เนื�องจากบรษิทัฯ เลง็เหน็ว่า การพฒันาโครงการโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่าดงักล่าวจะสามารถ
สรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ อยา่งต่อเนื�อง เพื�อชดเชยรายไดใ้นส่วนที�อยูร่ะหวา่งการพฒันาของโครงการคอนโดมเินียม
ที�ต้องใชร้ะยะเวลาในการพฒันาโครงการนานกวา่ที�บรษิทัฯ จะสามารถรบัรูร้ายไดไ้ด ้บรษิทัฯ จงึไดพ้ฒันาโครงการ

โรงงานสาํเรจ็รูปให้เช่าเพื�อสรา้งรายไดใ้ห้กบับรษิทัฯ อย่างต่อเนื�อง โดยในปัจจุบนับรษิัทฯ มีการพฒันาโครงการ
โรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่าแลว้เสรจ็จาํนวน 1 โครงการ โดยมโีรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่าจาํนวน 10 ยนิูต ทั �งนี� โครงการของ
บรษิทัฯ ตั �งอยูท่ี�นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี� ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตําบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง ซึ�งมมีลูคา่โครงการประมาณ 300 ลา้นบาท 

ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มบีรษิทัยอ่ย � บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ จํากดั  บรษิทัร่วมคา้ 
� บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซูน จาํกดั และ บรษิทั ชวีา ฮารท์ จํากดั และบรษิทัร่วม � บรษิัท ไดแ้ก่ บรษิัท 
กมลา ซเีนียร ์ลฟิวิ�ง จํากดั ซึ�งประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยู่อาศยัเช่นเดยีวกนั โดยบรษิัท ชวีาทยั 
อนิเตอรเ์ชนจ์ จาํกดั มโีครงการที�พฒันาแลว้เสรจ็จาํนวน � โครงการ ดาํเนินการภายใต้ชื�อโครงการชวีาทยั อนิเตอร์
เชนจแ์ละโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซูน จํากดั มโีครงการที�พฒันาแลว้เสรจ็และอยูร่ะหวา่ง
การขายในปัจจุบนัจํานวน � โครงการ ไดแ้ก่ โครงการเดอะ สรุวงศ์ บรษิทั ชวีาฮารท์ จาํกดั มโีครงการที�อยูร่ะหว่าง
พฒันา 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ ฮารท์ สุขมุวทิ ��/� และ โครงการ ฮารท์ สุขุมวทิ 36 บรษิทั กมลา ซเีนียร ์ลฟิวิ�ง 
จาํกดั มโีครงการที�อยูร่ะหว่างพฒันา � โครงการ เป็นโครงการที�พกัอาศยัสาํหรบัผูส้งูอายรุะดบัหา้ดาว 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกัในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื�อที�อยู่อาศยั โดยมุ่งเน้นการพฒันาโครงการพกั
อาศยัสาํหรบักลุ่มลกูคา้ที�มรีายไดร้ะดบัปานกลางและระดบัสงู ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ซึ�ง
โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยูอ่าศยัที�บรษิทัฯ มกีารพฒันาในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะเป็นโครงการประเภทอาคารชุด
คอนโดมเินียม โครงการแนวราบซึ�งมทีั �งส่วนที�เป็นบา้นจดัสรร ทั �งบ้านเดี�ยว และทาวน์โฮม และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกคา้ไดใ้นทุกระดบั ทั �งนี� ในการพฒันาโครงการ บรษิทัฯ จะมุ่งเน้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์น

ทําเลหรอืเขตชุมชนที�มศีกัยภาพและมกีารคมนาคมสะดวก โดยจะเน้นทําเลที�อยูใ่นแนวถนนสายหลกั สะดวกต่อการ
เดนิทาง ใกล้ทางด่วน หรอืตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปรมิณฑลทั �งใน
ปัจจุบนัและอนาคต ซึ�งรวมถงึรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใตด้นิ) และรถไฟเชื�อมท่าอากาศยานสวุรรณภูมแิละสถานี
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สว่นที� 1.1 หน้า 2 
 

ขนส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (“แอรพ์อร์ต เรล ลิงค์”) เพื�อตอบโจทย์ของผู้อยู่อาศยัที�ต้องใช้ชวีติในเมืองที�มี
การจราจรหนาแน่น นอกจากนั �นบรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นทําเลที�มีสภาพแวดลอ้มของชุมชนที�ด ีมสี ิ�งอาํนวยความสะดวก
รอบดา้นอยา่งครบครนั เพื�อสรา้งทางเลอืกใหม่ใหแ้ก่ผูท้ ี�ตอ้งการใชช้วีติอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�มคีณุภาพ และสะดวก
ต่อการเดนิทางไปยงัสถานที�ต่างๆ   

ทั �งนี�  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมเีกณฑ์ในการเลือกรูปแบบการพฒันาโครงการ โดยพิจารณาจากแนวโน้ม
สภาวะตลาดของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ ทําเลที�ตั �ง ความต้องการของผู้บร ิโภค กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และความ
เหมาะสมของระดบัราคา โดยในปัจจุบนั โครงการของบรษิทัฯ ที�มกีารพฒันาแลว้นั �น จะเป็นโครงการที�มรีาคาระดบั
ปานกลางจนถึงราคาระดบัสงู ซึ�งมรีะดบัราคาเฉลี�ยที�แตกต่างกนัไปตามทําเลที�ตั �ง สภาพแวดล้อม และสิ�งอํานวย
ความสะดวก รวมถงึระดบัราคาของผูป้ระกอบการที�พฒันาโครงการในระดบัเดยีวกนัในระยะที�ใกลเ้คยีงกนั ซึ�งเกณฑ์
ในการพจิารณาดงักล่าวมวีตัถุประสงคเ์พื�อใหบ้รษิทัฯ สามารถพฒันาโครงการไดเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและ
ตรงตามความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ 

อกีทั �ง บรษิัทฯ ยงัไดมุ่้งเน้นดา้นการสรา้งความแตกต่างของโครงการที�บรษิทัฯ ทําการพฒันาขึ�นมาแต่ละโครงการที�
แตกต่างกนัไป โดยหลงัจากที�บรษิัทฯ ไดก้ําหนดรูปแบบและลกัษณะของผลติภัณฑ์ที�เหมาะสมไดเ้รยีบร้อยแล้ว 
บรษิทัฯ จะเริ�มทําแผนพฒันาโครงการที�มคีวามชดัเจนมากขึ�นในทุกขั �นตอน นอกจากนี� สาํหรบัโครงการขนาดใหญ่ 

บรษิทัฯ มนีโยบายแบ่งพื�นที�ที�จะทาํการพฒันาออกเป็นเฟส เพื�อใหส้ามารถควบคมุการทาํงาน การก่อสรา้ง จนถงึการ
ตกแต่งภายในทุกขั �นตอนไดอ้ยา่งใกลช้ดิและมปีระสทิธภิาพมากขึ�น 

ทั �งนี�  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีโครงการที�พัฒนาแล้วเสร็จและปิดการขายแล้ว จํานวน              
6 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั ราชปรารภ โครงการชวีาทยั รามคาํแหง โครงการฮอลล์มารค์ งามวงศ์วาน โครง

การฮอลล์มารค์ แจง้วฒันะ โครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์ โครงการชวีารมย ์รงัสติ – ดอนเมอืง มโีครงการที�พฒันา
แล้วเสรจ็และอยู่ระหว่างการขาย จํานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะ สุรวงศ์ โครงการชวีาทัย เรสซิเดนท ์    
บางโพ โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก โครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 และโครงการที�อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
จํานวน 9 โครงการ ได้แก่  โครงการ ชวีาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ 20 โครงการฮอลล์มาร์ค จรญัฯ13 โครงการ     

ชวีาโฮม วงแหวน-ลําลูกกา โครงการชวีาวลัย ์พุทธมณฑล สาย1 โครงการชวีาโฮม สขุสวสัดิ �-ประชาอุทศิ โครงการ
ฮอลลม์ารค์ โชคชยั4 โครงการชวีาทยั เกษตรนวมนิทร ์โครงการฮารท์ สขุมุวทิ 62/1 และ โครงการฮารท์ สขุมุวทิ 36   
(โปรดดรูายละเอยีดของโครงการในส่วนที� 1.2 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ) 

นอกเหนือจากการพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื�อที�อยู่อาศัยแล้ว บรษิัทฯ ยงัมีการพัฒนาโครงการโรงงาน

สําเรจ็รูปให้เช่าควบคู่ไปกับการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมของบรษิัทฯ อกีดว้ย เนื�องจากบรษิัทฯ เล็งเห็นถึง
โอกาสทางธุรกจิจากความต้องการของตลาดสําหรบันักลงทุนหรอืผูป้ระกอบการในธุรกจิอุตสาหกรรมขนาดเลก็ถึง
ขนาดกลาง ทั �งผูป้ระกอบการไทยและต่างชาต ิที�มคีวามตอ้งการสรา้งโรงงาน แต่ยงัไม่มคีวามตอ้งการหรอืไม่มคีวาม
พรอ้มที�จะลงทุนในระยะยาว หรอืดว้ยปัจจยัอื�นๆ บรษิทัฯ จงึไดท้ําการพฒันาโครงการโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่า โดย

โครงการดงักล่าวของบรษิทัฯ ตั �งอยูใ่นทําเลที�เป็นแหล่งอตุสาหกรรมที�สาํคญัของประเทศไทย นอกจากนั �น บรษิทัฯ 
ยงัไดเ้ลง็เหน็ถงึศกัยภาพของการพฒันาโครงการดงักล่าวที�จะสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ อย่างต่อเนื�อง เพื�อ
ชดเชยรายไดใ้นสว่นที�อยูร่ะหวา่งการพฒันาของโครงการคอนโดมเินียมที�ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพฒันาโครงการนาน
กว่าที�บรษิทัฯ จะสามารถรบัรูร้ายไดไ้ด ้บรษิัทฯ จงึทําการพฒันาโครงการโรงงานสําเรจ็รูปควบคู่ไปกบัการพฒันา

โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยูอ่าศยัเพื�อสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ อยา่งต่อเนื�อง 

โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มโีครงการโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่าแลว้เสรจ็ จํานวน 1 โครงการ มูลค่า
โครงการประมาณ 300 ล้านบาท และมีโครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาจํานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 175 ลา้นบาท 
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1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย นโยบาย หรือกลยทุธใ์นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

วิสยัทศัน์ 

บรษิทัฯ มุ่งมั �นจะเป็นบรษิทัผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยช์ั �นนําในใจของผูบ้รโิภค  ดว้ยการไม่หยดุยั �งที�จะ
สรา้งสรรคแ์ละสง่มอบผลติภณัฑต์ลอดจนการบรกิารใหอ้ยูเ่หนือความพงึพอใจของลูกคา้ 

พนัธกิจ 

1) ดแูลใสใ่จลกูคา้ใหเ้ปรยีบเสมอืนหุน้สว่นชวีติ 
2) ธาํรงรกัษาและมุ่งมั �นพฒันาขดีความสามารถของทรพัยากรบุคคลในองคก์รอยา่งต่อเนื�อง 
3) สง่เสรมิความสมัพนัธท์ี�ดอียา่งยั �งยนืกบัคูค่า้ และพนัธมติรทางธรุกจิ 
4) ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อการดแูลรบัผดิชอบชมุชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม 

นโยบายและกลยทุธท์างธรุกิจในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

1) การพฒันาโครงการบนทาํเลที�มศีกัยภาพในการเตบิโต 

บรษิทัฯ มแีผนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยูอ่าศยัประเภทคอนโดมเินียมทั �งอาคารสูง (High 

Rise) และอาคารเตี�ย (Low Rise) และโครงการจดัสรรบา้นและที�ดนิ ทาวน์โฮม ในหลายพื�นที�ที�มศีกัยภาพ
ในการเตบิโต มีความต้องการของตลาดที�อยู่อาศยั มสีภาพแวดล้อมของชุมชนที�ด ีใกลก้บัสถานที�สาํคญั
ต่างๆ รวมถงึอยูใ่นบรเิวณแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑลทั �งใน
ปัจจุบนัและในอนาคต  

นอกจากนี� บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึความต้องการโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่าสาํหรบัผูป้ระกอบการขนาด
เล็กและขนาดกลางในบรเิวณนิคมอุตสาหกรรมที�มีคุณภาพ อนัเนื�องมาจากการขยายตัวของจํานวน
ผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดกลางในอตุสาหกรรมต่างๆ ที�มคีวามตอ้งการพื�นที�สาํหรบัการประกอบ
ธุรกิจและยงัไม่มีความต้องการลงทุนในการก่อสร้างโรงงาน หรือมีข้อจํากัดด้านเงินลงทุน รวมถึง

ผู้ประกอบการที�ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้โรงงานเพื�อประกอบธุรกิจหรอืจดัเก็บสนิค้าเป็นการ
ชั �วคราว บรษิทัฯ จงึมแีผนในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่าในบรเิวณ
พื�นที�ของนิคมอตุสาหกรรม ซึ�งมกีารบรหิารจดัการระบบสาธารณูปโภคและสิ�งแวดลอ้มที�ไดม้าตรฐาน และ
มสีิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ อยา่งครบครนั  

การมุง่สร้างและพฒันาโครงการอย่างต่อเนื�องเพื �อการเติบโตที �ยั �งยืนในระยะยาว 

บรษิทัฯ มเีป้าหมายที�จะเปิดตวัโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยูอ่าศยัอย่างต่อเนื�อง ไม่ว่าจะเป็น
โครงการคอนโดมเินียมประเภทอาคารสงู (High Rise) หรอืประเภทอาคารเตี�ย (Low Rise) และโครงการ
จดัสรรบา้นและที�ดนิ ทาวน์โฮม อกีทั �งยงัมเีป้าหมายในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยูอ่าศยั

ประเภทอื�น นอกเหนือจากคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล หากพบโอกาสทางธุรกจิที�
เหมาะสมในการพฒันาผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ นอกจากนี� บรษิทัฯ ยงัมโีครงการที�จะขยายโรงงานสาํเรจ็รูป
ให้เช่า เพื�อการเตบิโตที�ย ั �งยนืในระยะยาวและสามารถสร้างรายไดต้ลอดจนผลกําไรอย่างต่อเนื�อง เพื�อ
ชดเชยรายไดใ้นส่วนที�อยูร่ะหว่างการพฒันาของโครงการคอนโดมเินียม โดยจะพจิารณาความเป็นไปได ้

ความตอ้งการ และการเตบิโตของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทั �งขนาดเลก็และขนาดกลางเป็นสาํคญั 
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2) การออกแบบโครงการที�มแีนวคดิและเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที�แตกต่างกนั 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการออกแบบโครงการทั �งภายในและภายนอกอาคาร ที�นอกจากจะมคีวาม
สวยงามแลว้ยงัเพื�อประโยชน์ใชส้อยของพื�นที�ที�สงูสดุสาํหรบัผูบ้รโิภค ทั �งโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื�อที�อยู่อาศยัและโรงงานสําเรจ็รูปให้เช่า ทั �งนี� ในแต่ละโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมของบรษิัทฯ 
บรษิทัฯ จะออกแบบและตกแต่งโครงการใหม้รีปูแบบที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัภายใตแ้บรนดท์ี�แตกต่าง
กนัระหวา่งแบรนดช์วีาทยัและฮอลล์มารค์ โดยแต่ละแบรนดจ์ะมคีวามโดดเด่น นบัตั �งแต่แนวคดิของการ
พฒันาโครงการ ไปจนถงึรปูแบบโครงสรา้งภายนอก การตกแต่งภายใน และพื�นที�ใชส้อยส่วนกลางของ
อาคารที�แตกต่างกนั โดยคาํนึงถงึความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยัและการใชป้ระโยชน์สงูสุดของพื�นที�ใชส้อย
ในโครงการทั �งหมด ในปี 2560 ที�ผ่านมาบริษัทได้ร ับ 3 รางวัล ในงาน “Property Guru Thailand 
Property Awards 2017” ครั �งที�  �� ได้แก่รางวัล Best High-Rise High End Condo Development 
(Bangkok) HIGHLY COMMENDED: โครงการ ชวีาทยั เรสซเิดนซ์ บางโพ, Best High-Rise Affordable 
Condo Development (Bangkok) HIGHLY COMMENDED: โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27, Best 
Housing Development (Bangkok) HIGHLY COMMENDED: โครงการชีวารมย์ ร ังสิต  ดอน เมือง 

นับเป็นอกีกา้วสาํเรจ็ของชวีาทยัในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี�ตอบโจทยผ์ู้บรโิภคยุคใหม่ได้
อยา่งดเียี�ยมดว้ยการออกแบบโดยคาํนึงถงึความสะดวก สบาย และการใชป้ระโยชน์ภายในพื�นที�ไดส้งูสุด
ของผูอ้ยูอ่าศยั 

3) การเปิดโอกาสทางธุรกจิประเภทอสงัหารมิทรพัยท์ี�หลากหลาย 

บรษิทัฯ มวีสิยัทศัน์ในการเป็นหนึ�งในผู้นําทางดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ี�อยู่อาศยัระดบัชั �นนําของ
ประเทศ มเีป้าหมายการเตบิโตอยา่งต่อเนื�อง สรา้งรายไดแ้ละความมั �งคั �งใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อย่าง
มั �นคงและยั �งยนื บรษิทัฯ จงึไม่มนีโยบายการประกอบธุรกจิที�จาํกดัเฉพาะการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�
อยูอ่าศยัประเภทคอนโดมเินียมเท่านั �น แต่ยงัคงพจิารณาโอกาสการพฒันาผลติภณัฑท์ี�อยูอ่าศยัประเภท

อื�นๆ เช่น โครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดี�ยว บา้นแฝด หรอืทาวน์เฮา้ส ์เป็นตน้ รวมถงึยงัเปิดโอกาส
พจิารณาการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอื�น เช่น อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการพาณิชย ์รวมทั �ง
โครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นทําเลอื�นที�อยูน่อกเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เช่น หวัเมอืงหรอืแหล่ง
ท่องเที�ยวที�สาํคญัในภาคต่างๆ ของประเทศ ที�อยูใ่นความตอ้งการของตลาดและมศีกัยภาพในการเตบิโต

และสร้างรายได้ ทั �งนี�  การเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการในแต่ละพื�นที�จะขึ�นอยู่กับปัจจัยที�นํามา
พจิารณาเป็นสาํคญั เช่น ความเป็นไปได้ของโครงการ ความต้องการของตลาดอสงัหารมิทรพัย์ ความ
เหมาะสมในการพฒันาของพื�นที�นั �นๆ และผลตอบแทนของโครงการ ทั �งนี� เพื�อประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 
และต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

4) การลงทุนในธุรกจิหรอืโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ากผูป้ระกอบการอื�น 

นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื� องจากโครงการที�บรษิัทฯ เป็นผู้พัฒนาเองแล้วนั �น บรษิัทฯ ยงั
พจิารณาโอกาสในการลงทุนในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ี�ผูป้ระกอบการอื�นเป็นผูพ้ฒันาหรอือยูใ่น
ระหว่างการพฒันา จากการประเมนิโอกาสและเลง็เห็นศกัยภาพในการเตบิโตของผลตอบแทนจากการ

พัฒนาโครงการดงักล่าว ทั �งนี�  การลงทุนในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ที�ผู้ประกอบการอื�นเป็น
ผูพ้ฒันายงัเป็นการเพิ�มโอกาสในการพฒันาโครงการบนที�ดนิที�บรษิทัฯ มคีวามตอ้งการ และลดระยะเวลา
ในการพฒันาโครงการ ทั �งยงัเป็นการสรา้งการรบัรูร้ายไดอ้ย่างต่อเนื�องและรวดเรว็อกีดว้ย โดยในปี 2560 
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บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมลงทุนเพื�อพฒันาโครงการใหม่ๆ ทั �งที�เป็นโครงการทาวน์โฮมส์ และโครงการที�พกัเพื�อ
ผูส้งูอายทุี�จงัหวดัภเูกต็อกีดว้ย 

 

1.2 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั  

1.2.1 ประวติัความเป็นมา 

บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “CHEWA”) จดทะเบียนจดัตั �งเป็นบรษิทัจาํกดัตาม
กฎหมายเมื�อวนัที� 13 มีนาคม 2551 ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ�มต้น 10 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมลงทุน
ระหว่าง บรษิทั ชาตชิวีะ จาํกดั และ TEE Development Pte Ltd บรษิทัในเครอืของ TEE Land Ltd ซึ�ง
ไดเ้ลง็เหน็โอกาสการเตบิโตและศกัยภาพในการพฒันาธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยร่วมกนั จงึ
ไดร้่วมก่อตั �งบรษิทั ชวีาทยั จํากดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อดาํเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัยภ์ายใตแ้นวคดิที�

จะพฒันาที�อยูอ่าศยัที�มคีณุภาพและเพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกระดบั  

ทั �งนี� บรษิทั ชาตชิวีะ จาํกดั ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื�น (Holding company) โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้ของ
บรษิัท ชาตชิวีะ จาํกดั นําโดยคุณชาตชิาย พานิชชวีะ และคุณสมหะทยั พานิชชวีะ มปีระสบการณ์ใน
การดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ทั �งอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการพาณิชย์ เช่น โรงแรมและรสีอร์ท     
มานานกว่า 10 ปี รวมถึงอสังหาริมทรพัย์เพื�อการอุตสาหกรรม และ TEE Development Pte Ltd 
ประกอบธุรกจิลงทุนในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยกลุ่มผูถ้อืหุ้นของ TEE Development Pte Ltd 
อนัไดแ้ก่ TEE Land Ltd ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ โดยมีสํานักงานใหญ่ตั �งอยู่ที�ประเทศ

สงิคโปร ์และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(SGX Mainboard)  

1.2.2 พฒันาการที�สาํคญั 

เดือน/ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั 

ปี 2551 

มนีาคม  บริษัท ชาติชีวะ จํากัด และ TEE Development Pte Ltd ร่วมกันก่อตั �ง
บรษิทั ชวีาทยั จํากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 10 ลา้นบาท ในสดัสว่นการถอืหุน้
ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลําดับ โดยมีเป้าหมายเพื�อดําเนินธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยภ์ายใต้แนวคดิที�จะพฒันาที�อยูอ่าศยัที�มคีณุภาพ ทั �งในดา้น

การออกแบบ การบรกิาร และการบรหิารจดัการงานกอ่สรา้งระดบัชั �นนําของ
ประเทศ และเพื�อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทุกระดบั 

พฤษภาคม  บรษิทัฯ ดาํเนินการเพิ�มทุนจดทะเบยีนจาก 10 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบยีน 
100 ลา้นบาท เพื�อเป็นเงนิทนุในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

กรกฎาคม  
 

 บรษิัทฯ เปิดตวัโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทคอนโดมิเนียมบนพื�นที�
กรรมสทิธิ � ซึ�งเป็นโครงการอาคารสงูโครงการแรกของบรษิทัฯ โดยใชช้ื�อว่า 

“โครงการชีวาทัย ราชปรารภ” ซึ�งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 26 ชั �น 
จํานวน 325 ห้อง บนถนนราชปรารภ ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอนุเสาวรยี์ชัย
สมรภูมิและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิค ์สถานีราชปรารภ ตั �งอยู่บนถนน
ราชปรารภ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 

พฤศจกิายน  บริษัทฯ ดําเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็นทุนจด
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เดือน/ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั 

ทะเบยีน 200 ลา้นบาท เพื�อเป็นเงนิทนุในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 บรษิทัฯ ดาํเนินการจดัตั �งบรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซูน จํากดั โดยเป็นการรว่มทุน
กบับรษิทั ยไูนเตด็มอเตอรเ์วกิส ์(สยาม) จาํกดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบรษิทัที�ไม่
มีความเกี�ยวข้องกนักบับรษิัทฯ ในสดัส่วนการถือหุ้นเท่ากนัที�ร้อยละ 50 
โดยมีวัตถุประสงค์เร ิ�มแรกในการพัฒนาโครงการที�อยู่อาศัยประเภท

คอนโดมเินียมในนาม "เดอะ สรุวงศ"์ 

 บริษัทฯ เปิ ดตัวโครงการเดอะ สุรวงศ์  ซึ� ง เป็น โครงการอาคารชุด
คอนโดมิเนียมเพื�อที�อยู่อาศัย โดยเป็นโครงการประเภทอาคารเตี�ย (Low 
Rise) สงู 8 ชั �น จํานวน 52 ห้อง ตั �งอยู่บนถนนสุรวงศ ์เขตบางรกั จงัหวดั

กรงุเทพมหานคร ภายใตบ้รษิทั ชวีาทยั ฮพั ซนู จาํกดั 

ปี 2553 

พฤศจกิายน   บรษิัทฯ เปิดตัวโครงการชวีาทยั รามคําแหง บนถนนรามคําแหง เพิ�มอกี
หนึ�งโครงการ ใกลก้บัทางยกระดบัรามคาํแหง-พระรามเกา้ ซึ�งเป็นโครงการ
คอนโดมเินียมสงู 33 ชั �น จาํนวน 535 หอ้ง ตั �งอยูบ่นถนนรามคาํแหง แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 

ปี 2554 

มถิุนายน   ซื�อเงนิลงทุนใน บรษิัท โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจํากัด 
(“GETCO”) โดยบรษิัทฯ เขา้ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ประกอบธุรกิจ
บรหิารจดัการระบบบําบดันํ�าเสยี  

ปี 2555 

สงิหาคม  บริษัทฯ เริ�มพัฒนาโครงการโรงงานสําเร็จรูป ให้ เช่า  (Ready Built 

Factories) โดยเปิดตวัโครงการแรกในนิคมอตุสาหกรรมอมตะ ซติี� บนถนน
ทางหลวงหมายเลข 331 ตําบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
โครงการ 1 เฟส 1 จาํนวน 5 ยนูิต 

ปี 2556 

มกราคม  บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนใน  บริษัท  โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล 
เทคโนโลย ีจํากดั (“GETCO”) ที�ซื�อมาเมื�อวนัที�เดอืนมถิุนายน 2554 ซึ�งเป็น
บรษิทัยอ่ยในสดัสว่นรอ้ยละ 100.00 ใหแ้ก่บรษิทั ชาตชิวีะ จํากดั และ TEE 
Resources Pte. Ltd. ซึ�งเป็นบริษัทที�เกี�ยวข้องกันกับบริษัทฯ (โปรดดู

รายละเอยีดความสมัพนัธ์ในส่วนที� 2.2.14 รายการระหว่างกนั หน้า 1) ใน
ราคา 240.00 ล้านบาท ทั �งนี�  การขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการปรับ
โครงสร้างของบริษัทฯ เพื�อมุ่งเน้นการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ ส่งผลให ้
GETCO เปลี�ยนสถานะจากบรษิทัยอ่ยเป็นบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

มถิุนายน  บรษิทัฯ เขา้ร่วมเป็นสมาชกิสมาคมอาคารชุดไทย เพื�อรบัทราบขา่วสารและ 
ขอ้มลูที�สาํคญัของธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์ผา่นการอบรม สมัมนา จดหมาย
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เดือน/ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั 

อเิลก็ทรอนิคสต์่างๆ 

ตุลาคม   บรษิทัฯ เขา้ซื�อกจิการจากบรษิทั โรจน์ธชั ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั พรอ้มเขา้

ดําเนินการพัฒนาโครงการ "ครอส พอยท์" ซึ�งเป็นคอนโดมิเนียมที�อยู่
ระหว่างการพฒันาในทันที ปรบัเปลี�ยนชื�อเป็นแบรนด์ใหม่ชื�อ โครงการ
ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ ซึ�งเป็นคอนโดมเินียมโครงการที� 4 ของบรษิทัฯ และ
เปลี�ยนชื�อบริษัท โรจน์ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด เป็นบริษัท ชีวาทัย 

อนิเตอรเ์ชนจ์ จํากดั เพื�อเป็นผูพ้ฒันาโครงการโดยตรง ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ 
ในสดัส่วนร้อยละ 100 โดยโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ เป็นโครงการ
คอนโดมเินียมสงู 26 ชั �น จาํนวน 279 หอ้ง ตั �งอยู่บนถนนประชาราษฎรส์าย 
2 แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรงุเทพมหานคร 

ธนัวาคม  บริษัทฯ ดําเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็นทุนจด

ทะเบยีน 240 ลา้นบาท เพื�อพฒันาโครงการโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ชา่ 

ปี 2557 

มถิุนายน  บรษิัทฯ ไดเ้ปิดตวัโรงงานสําเรจ็รูปให้เช่า โครงการ 1 เฟส 2 เพิ�มเติมอกี

จาํนวน 5 ยนูิต ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะ ซติี� บนถนนทางหลวงหมายเลข 
331 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  

ตุลาคม  บริษัทฯ เปิ ดตัวโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ ซึ� งเป็น โครงการ
คอนโดมเินียมประเภทอาคารเตี�ย (Low Rise) สูง 8 ชั �น จํานวน 2 อาคาร 
รวม 427 หอ้ง บนถนนปากเกรด็-แจง้วฒันะ จงัหวดันนทบุร ี

 บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอร์เชนจ์ จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัยอ่ย เขา้ซื�อโครงการดซีิ
โอ (Dzio) จากบรษิัท อรดา จํากัด พรอ้มเข้าดําเนินการพฒันาที�ดินที�อยู่
ระหว่างการพฒันาต่อ และเปลี�ยนชื�อเป็นโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน 
ซึ�งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคารเตี�ย (Low Rise) สูง 8 ชั �น 
จํานวน 4 อาคาร รวม 792 ห้อง บนถนนงามวงศ์วาน-บางเขน จงัหวดั
นนทบุร ีอยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการและพฒันาโครงการโดยบรษิทั ชวีาทยั 
อนิเตอรเ์ชนจ ์จาํกดั 

 บริษัทฯ ได้ดําเนินการซื�อที�ดินเพิ�มเติมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี� 
จงัหวดัระยอง จํานวน 13 ไร่ เพื�อพฒันาโครงการโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า 
โครงการ 2 อกีจาํนวน 4 ยนูิตเพิ�มเตมิ 

พฤศจกิายน  บรษิทัฯ ไดซ้ื�อที�ดนิเพิ�มเตมิเพื�อพฒันาโครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ์ บางโพ 
ซึ�งจะพฒันาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมอาคารสงู (High Rise) สูง 24 ชั �น 
จาํนวน 172 หอ้ง ตั �งอยู่บนถนนประชาราษฎรส์าย 2 แขวงบางซื�อ เขตบาง

ซื�อ กรงุเทพมหานคร  

ปี 2558 

มกราคม  บ ริษั ท ฯ  ไ ด้ ร ับ  ISO 9001-2008 (Provision of Sale & Real Estate 
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เดือน/ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั 

Services) สาํหรบัดา้นระบบการควบคมุคณุภาพ 

กมุภาพนัธ ์  บรษิทัฯ เขา้ร่วมเป็นสมาชกิหอการคา้ไทย-องักฤษ โดยมีวตัถุประสงคก์าร
เขา้ร่วมเพื�อเพิ�มช่องทางการประชาสมัพนัธ์ธุรกจิโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่ากบั
สมาชกิรายอื�นๆ ของหอการคา้ไทย-องักฤษ และเป็นการสรา้งเครอืขา่ยและ
พนัธมติรทางธรุกจิใหก้วา้งขวางมากยิ�งขึ�น 

เมษายน  บรษิทัฯ เขา้ร่วมเป็นสมาชกิหอการคา้ไทย-เยอรมนั โดยมวีตัถุประสงคก์าร
เขา้ร่วมเพื�อเพิ�มช่องทางการประชาสมัพนัธ์ธุรกจิโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่ากบั
สมาชกิรายอื�นๆ ของหอการคา้ไทย-เยอรมนั และเป็นการสรา้งเครอืขา่ยและ
พนัธมติรทางธรุกจิใหก้วา้งขวางมากยิ�งขึ�น 

 จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจําปี 2558 เมื�อวนัที� 23 

เมษายน 2558 ที�ประชมุไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการ ดงันี� 

- จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั และเปลี�ยนชื�อบรษิทัเป็น 
บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) เมื�อวนัที�  24 เมษายน 2558 

- เปลี�ยนแปลงมลูคา่หุน้ที�ตราไว ้จากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท 

- เพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จากจํานวน 240 ลา้นบาท เป็นจํานวน 
580 ล้านบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่จํานวน 340 ล้านหุ้น 
มูลค่าที�ตราไวหุ้ ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นการจดัสรรให้กบัผูถ้ือหุ้นเดมิ

จํานวน 2 ราย ได้แก่ บรษิัท ชาติชีวะ จํากดั และ TEE Development 
Pte Ltd จํานวน 108 ลา้นหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้
บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนชาํระแลว้จาํนวน 348 ลา้นบาท และจดัสรรหุน้
สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวจาํนวน 232 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เพื�อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั �งแรก 

สงิหาคม  บรษิทัฯ ไดร้บับัตรส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน
(BOI) เพื�อสนับสนุนโครงการโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่าโครงการ 1 เฟส 2 ซึ�ง
ตั �งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี�  บนถนนทางหลวงหมายเลข 331 
ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

กนัยายน  บรษิทัฯ เริ�มก่อสรา้งและเปิดตวัโครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ์ บางโพ ซึ�งเป็น

โครงการคอนโดมเินียมอาคารสูง (High Rise) สงู 24 ชั �น จาํนวน 172 หอ้ง 
ตั �ง อยู่ บ น ถ น น ป ร ะช าราษ ฎ ร์ส าย  2 แขวงบ างซื� อ  เขต บ างซื� อ 
กรงุเทพมหานคร 

 บรษิทัฯ เขา้ทําสญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิซึ�งมขีนาด 15 ไร่ 2 งาน 36 ตร.วา

กบับุคคลภายนอก เพื�อพจิารณาพฒันาเป็นโครงการบ้านเดี�ยวและบา้นแฝด 
จํานวน 81 ยูนิต ตั �งอยู่บนถนนรงัสติ-นครนายก จงัหวดัปทุมธานี (รงัสิต
คลอง 1) 

ตุลาคม  จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั �งที� 1/2558 เมื�อวันที� 21 
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ตุลาคม 2558 ที�ประชุมไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการ ดงันี� 

- ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 232 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีน
เดิม 580 ล้านบาท โดยการตัดหุน้สามญัที�ไดจ้ดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั
ไม่ไดอ้อกจาํหน่ายรวมจํานวน 232 ลา้นหุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
คงเหลอืเป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 348 ลา้นบาท 

- เพิ�มทุนจดทะเบียนของบรษิทัฯ จากจํานวน 348 ลา้นบาท เป็นจํานวน 
905 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่จํานวน 557 ล้านหุ้น 
มูลค่าที�ตราไวหุ้ ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นการจดัสรรใหก้บัผูถ้ือหุน้เดมิ
จํานวน 2 ราย ได้แก่ บรษิัท ชาติชีวะ จํากดั และ TEE Development 

Pte Ltd จํานวน 240 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท และ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวจาํนวน 317 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท เพื�อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั �งแรก 

 บรษิทัฯ เขา้ทําสญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิซึ�งมขีนาด 4 ไร ่0 งาน 36 ตร.วากบั
นางสาวศริลิกัษณ์ พานิชชวีะและนางสาวศริวิรรณ พานิชชวีะ เพื�อพจิารณา
พัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง (High Rise) บนถนนเพชร
เกษม จงัหวดักรุงเทพมหานคร ทั �งนี� บุคคลทั �ง 2 ไม่เป็นบุคคลที�อาจมคีวาม
ขดัแยง้กบับรษิัทฯ (อา้งองินิยามบุคลลที�อาจมีความขดัแยง้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ที� กจ. 17/2551) 
เนื�องจากเป็นบุตรของลุงของนายชาตชิาย พานิชชวีะ 

ธนัวาคม  บรษิทัฯ รบัโอนกรรมสทิธใินที�ดนิเพื�อพฒันาเป็นโครงการบา้นเดี�ยวและบา้น
แฝด ภายใต้ชื�อโครงการชีวารมย์ เรสซิเดนซ์ จํานวน 81 ยูนิต ตั �งอยู่บน
ถนนรงัสติ-นครนายก จงัหวดัปทุมธานี (รงัสิตคลอง 1) ซึ�งปัจจุบันอยู่ใน

ระหวา่งการปรบัปรงุสภาพที�ดนิเพื�อใหม้คีวามเหมาะสมกบัการก่อสรา้ง 

ปี 2559 

กมุภาพนัธ ์  จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั �งที� 1/2559 เมื�อวันที� 17 

กมุภาพนัธ ์2559 ที�ประชุมไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ดาํเนนิการ ดงันี� 

- ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 417 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีน
เดิม 905 ล้านบาท โดยการตัดหุน้สามญัที�ไดจ้ดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั
ไม่ไดอ้อกจาํหน่ายรวมจํานวน 417 ลา้นหุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

คงเหลอืเป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 488 ลา้นบาท 

- เพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จากจํานวน 488 ลา้นบาท เป็นจํานวน 
750 ล้านบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่จํานวน 262 ล้านหุ้น 
มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวจาํนวน 

262 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุน้ละ 1 บาท เพื�อเสนอขายแก่ประชาชน
เป็นครั �งแรก 

มนีาคม  บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ IPO แก่ประชาชน จํานวน 262 ล้านหุ้น โดย
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เดือน/ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั 

เสนอขายต่อประชาชนในราคา 1.60 บาท/หุน้ 

เมษายน  บรษิทัจดทะเบยีนเขา้เป็นบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

เอม็ เอ ไอ (MAI)  

มถิุนายน  บรษิทัเขา้ซื�อโครงการ AQ ARIA จากบรษิทั เอควิ เอสเตท จาํกดั(มหาชน) 
และเขา้ดําเนินการพฒันาโครงการต่อ และเปลี�ยนชื�อเป็นโครงการชวีาทยั 
เรสซิเดนซ์ อโศก ซึ�งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคารสงู (High 
Rise) สงู 29 ชั �น จาํนวน 1 อาคาร รวม 315 หอ้ง บนถนนอโศก – ดนิแดง 

แขวง/เขต ดนิแดง กรงุเทพมหานคร 

สงิหาคม   บริษัทฯ เริ�มเปิดตัวโครงการชีวาทัย เพชรเกษม �� ซึ�งเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียมอาคารสูง (High Rise) สูง 26 ชั �น จํานวน 652 หอ้ง ตั �งอยู่
บนถนนเพชรเกษม �� แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร 

กนัยายน  บรษิัทฯ รบัโอนกรรมสทิธใินที�ดนิเพื�อพฒันาเป็นคอนโดมเินียมโครงการ
ชีวาทัย เพชรเกษม �� ซึ�งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง (High 

Rise) สงู 26 ชั �น จาํนวน 652 หอ้ง 

 บ ริษั ท ฯ  ได้ ร ับ  ISO 9001-2015 (Sales of Condominiums, Houses, 
Factories On Rent & Real Estate Services) สํ าห รับ ด้าน ระบ บ การ
ควบคมุคุณภาพ 

ตุลาคม   บรษิัทเข้าทําสญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิเพื�อพฒันาโครงการจดัสรร รวม 10 

สัญญา ตั �งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางหว้า เขตตลิ�งชัน 
กรงุเทพมหานคร 

พฤศจกิายน  บรษิทัฯ เปิดตวัโครงการบา้นเดี�ยวและบา้นแฝด ภายใตช้ื�อโครงการชวีารมย ์
รงัสิต-ดอนเมือง จํานวน 81 ยูนิต ตั �งอยู่บนถนนรงัสติ-นครนายก (รงัสิต
คลอง 1) ตาํบลเทศบาลนครรงัสติ อาํเภอธญับุร ีจงัหวดัปทมุธานี  

ปี 2560 

พฤษภาคม  จดัตั �งบรษิัท ชีวา ฮาร์ท จํากัด โดยเป็นการร่วมทุนกับคุณขจิต ล้วน
พชิญ์พงศ์ ซึ�งเป็นบุคคลที�ไม่มคีวามเกี�ยวขอ้งกนักบับรษิัทฯ ในสดัส่วน

การถอืหุน้รอ้ยละ �� โดยมวีตัถุประสงคเ์ริ�มแรกในการพฒันาโครงการที�
อยูอ่าศยัประเภททาวน์โฮม 

กรกฎาคม  บรษิทัฯ รว่มลงทุนในบรษิทั กมลา ซเีนียร ์ลฟิวิ�ง จาํกดั โดยเป็นการรว่ม
ทุนกบั � บรษิทั คอื บรษิทั นายณ์ เอสเตท จาํกดั บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดี
เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั ช.การช่างเรยีลเอสเตท จาํกดั 

ซึ�งเป็นบรษิัทที�ไม่มคีวามเกี�ยวขอ้งกนักบับรษิทัฯ ในสดัส่วนการถอืหุ้น
รอ้ยละ �� โดยมวีตัถุประสงคเ์ริ�มแรกในการพฒันาโครงการที�อยูส่าํหรบั
ผูส้งูอาย ุระดบัพรเีมี�ยม 
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ปี 2561 

มกราคม  TEE Development Pte Ltd ขายหุ้นให้บรษิัท ชาติชีวะ จํากดั เป็นจํานวน
รอ้ยละ 11.73 ของจาํนวนทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

เมษายน  บรษิทัฯ เพิ�มทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัเพิ�มจาํนวน 1,557,692,30 
หุ้น  มู ลค่ าที� ต ราไว้หุ้ นละ 1 บาท  จาก ทุนจดท ะเบียน เดิม จํ านวน 

750,000,000 หุน้ คงเหลอืเป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,307,692,307 หุ้น 
เพื�อรองรบัการจ่ายหุ้นปันผล การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนและการออก
และจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้ 

พฤษภาคม  บรษิัทฯเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ(Right Offering) ใน

อตัราสว่น 1:1 ราคาเสนอขายหุน้ละ 1.15 บาท บรษิทัสามารถเสนอขายหุน้
ไดท้ั �งสิ�น 467 ลา้นหุน้ คดิเป็นมลูคา่ 537 ลา้นบาท  

 บรษิทัฯ ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัครั �งที� 1  (CHEWA-W1) 
ให้แก่ผูถ้อืหุน้ที�ซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน โดยจะไดร้บัจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ

ในอตัรา 1:1 อายุของใบสําคญัแสดงสทิธ ิ 1 ปี 6 เดอืน ราคาใช้สทิธ ิ1.75 
บาท 

 จดทะเบยีนเพิ�มทุนหุน้สามญัที�ออกและชําระแลว้ จํานวน 525,027,183 หุน้ 
มาจากการจ่ายหุ้นปันผล จํานวน 57,691,379 หุ้น และการออกหุ้นสามัญ
เพิ�มทุน จํานวน 467,335,804 หุน้ คงเหลอืเป็นทุนจดทะเบยีนออกและชําระ
แลว้ จาํนวน 1,275,027,183 หุน้ 

กรกฏาคม  TEE Development Pte Ltd ขายหุน้ทั �งหมดใหบ้รษิทั ชาตชิวีะ จํากดั สง่ผล
ใหบ้รษิทั ชาตชิวีะ จํากดั ถอืหุน้รวมรอ้ยละ 67.64 โดยโครงสรา้งการบรหิาร
ยงัคงเดมิ 

ตุลาคม  บริษัทฯ เปิดตัวโครงการชีวาทัย เรสซิเดนท์ ทองหล่อ ซึ�งเป็นโครงการ

คอนโดมเินียมอาคารเตี�ย (Low Rise) สงู 8 ชั �น จาํนวน 130 ยนูิต 

ธนัวาคม  บริษัท ฯ เปิ ดตัว โครงการฮอลล์ม าร์ค  จรัญ ฯ13 ซึ� ง เป็ น โครงการ
คอนโดมเินียมอาคารเตี�ย (Low Rise) สงู 8 ชั �น จาํนวน 184 ยนูิต 

 บรษิทัฯ เปิดตวัโครงการทาวน์โฮม ภายใตช้ื�อโครงการชวีาโฮม วงแหวน-ลาํ
ลกูกา จาํนวน 274 ยนูิต 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

ทั �งนี� รายละเอยีดของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ มดีงันี� 

บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จาํกดั 

บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอร์เชนจ์ จํากดั (“ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ”์) จดทะเบียนจดัตั �งขึ�นเมื�อวนัที� 25 กรกฎาคม 
2554 ปัจจุบนัมทีุนจดทะเบยีนจาํนวน 100 ลา้นบาท สาํนักงานตั �งอยูเ่ลขที� 1168/80 อาคารลุมพนิี ทาวเวอร ์ชั �น 27 ยู

นิตด ีถนนพระรามที� 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรงุเทพมหานคร ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์ดาํเนินธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารชุดคอนโดมเินียม โดยปัจจุบนั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์มโีครงการที�อยูร่ะหว่างการพฒันา
จาํนวน 2 โครงการ ดาํเนินการภายใต้ชื�อโครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ ซึ�งเป็นคอนโดมเินียมอาคารสงู (High Rise) 
ตั �งอยู่บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตดิกบัโครงการรถไฟฟ้าสถานี

เตาปูน ซึ�งเป็นสถานีเชื�อมต่อของรถไฟฟ้าสายสนํี�าเงนิและสายสมี่วง และดาํเนินการภายใต้ชื�อโครงการฮอลล์มาร์ค 
งามวงศ์วาน ซึ�งเป็นคอนโดมิเนียมอาคารเตี�ย (Low Rise) สูง 8 ชั �น จํานวน 4 อาคาร ตั �งอยู่บนถนนงามวงศ์วาน 
อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี 

ทั �งนี� บรษิัทฯ ถือหุน้ใน ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ จาํนวน 999,998 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนทุนจดทะเบยีนของชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์

บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซนู จาํกดั 

บรษิัท ชีวาทัย ฮพั ซูน จํากดั (“ชีวาทัย ฮัพ ซูน”) จดทะเบียนจัดตั �งขึ�นเมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2551 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนจํานวน 54 ลา้นบาท สาํนักงานตั �งอยู่เลขที� 1168/80 อาคารลุมพนิี ทาวเวอร์ ชั �น 27 ยูนิตด ี
ถนนพระรามที� 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชีวาทัย ฮัพ ซูน ดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ประเภทคอนโดมเินียมอาคารเตี�ย (Low Rise) โดยปัจจุบนั ชวีาทยั ฮพั ซูน มีโครงการที�พฒันาแล้ว
เสรจ็และอยู่ในระหว่างการขายจํานวน 1 โครงการ ดําเนินการภายใต้ชื�อโครงการเดอะ สุรวงศ์ ตั �งอยู่บนถนนสุรวงศ ์
เขตบางรกั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ทั �งนี� บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน ชวีาทยั ฮพั ซูน จํานวน 70,000 หุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 

100 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 50 ของจาํนวนทุนจดทะเบยีนของชวีาทยั ฮพั ซนู 

บรษิทั ชวีา ฮารท์ จาํกดั 

บรษิทั ชวีา ฮารท์ จาํกดั (“ชวีา ฮารท์”) จดทะเบยีนจดัตั �งขึ�นเมื�อวนัที� 26 พฤษภาคม 2560 ปัจจุบนัมทีุนจด

ทะเบยีนจาํนวน 50 ลา้นบาท ตั �งอยูเ่ลขที� 1168/80 อาคารลุมพนิีทาวเวอร ์ชั �นที� 27 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพมหานคร ชวีา ฮารท์ ดาํเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททาวน์โฮม ปัจจุบนั บรษิทั 

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ชีวาทยั 

อินเตอรเ์ชนจ ์จาํกดั 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั 

ซูน จาํกดั 

บริษทั ชีวา ฮารท์ 

จาํกดั 

บริษทั กมลา ซีเนียร ์

ลิฟวิ�ง จาํกดั 

100% 50% 70% 25% 
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ชวีา ฮารท์ จาํกดั มโีครงการที�อยูร่ะหวา่งพฒันาอยู่ 2 โครงการ คอื โครงการ ฮารท์ สขุมุวทิ 62/1 และ โครงการ ฮารท์ 

สขุมุวทิ 36  

ทั �งนี� บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน ชวีา ฮาร์ท จํานวน 345,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
70 ของจาํนวนทุนจดทะเบยีนของชวีา ฮารท์  
 

บรษิทั กมลา ซเีนียร ์ลฟิวิ�ง จาํกดั 

บรษิทั กมลา ซเีนียร ์ลฟิวิ�ง จํากดั (“กมลา ซเีนียร ์ลฟิวิ�ง”) จดทะเบยีนจดัตั �งขึ�นเมื�อวนัที� 12 กรกฎาคม 2560 

ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบยีนจํานวน 100 ลา้นบาท ตั �งอยู่เลขที� 21/14 และ 21/16 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บรษิัท กมลา ซเีนียร์ ลฟิวิ�ง จํากดั ดําเนินการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

เป็นโครงการอนิดเิพนเดนท ์ซเีนยีร ์ลฟิวิ�ง (Independent Senior Living Village) ระดบัพรเีมี�ยมที�จงัหวดัภเูกต็ 

ทั �งนี�  บรษิัทฯ ถือหุ้นใน กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ�ง จํานวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือ      

คดิเป็นรอ้ยละ 25 ของจาํนวนทุนจดทะเบยีนของกมลา ซเีนียร ์ลฟิวิ�ง 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีการประกอบธุรกจิใน 2 กลุ่มธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยู่
อาศยั และธุรกจิโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ชา่ ทั �งนี� สาํหรบัธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยู่อาศยัที�บรษิทัฯ มกีารพฒันาใน
ปัจจุบนัจะเป็นโครงการประเภทอาคารชุดคอนโดมเินียม และโครงการแนวราบจดัสรรบา้นและที�ดนิ ทาวน์โฮม ซึ�งในการ

พฒันาโครงการ บรษิทัฯ จะมุ่งเน้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและเขตปรมิณฑล ในทาํเลหรอืเขต
ชุมชนที�มศีกัยภาพและมกีารคมนาคมสะดวก โดยจะเน้นทําเลที�อยูใ่นแนวถนนสายหลกั สะดวกต่อการเดนิทาง ใกลท้าง
ดว่น หรอืตามแนวสถานีขนสง่มวลชนระบบรางทั �งในปัจจุบนัและในอนาคต และยงัมุ่งเน้นทําเลที�มสีภาพแวดลอ้มของ
ชุมชนที�ดี มีสิ�งอํานวยความสะดวกรอบด้านอย่างครบครนั เพื�อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ที�ต้องการใช้ชีวิตอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มที�ด ีและสะดวกต่อการเดนิทางไปยงัสถานที�ต่างๆ  นอกจากนี�บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึศกัยภาพและโอกาส
ทางธุรกจิจากความตอ้งการของตลาดสาํหรบันักลงทุนหรอืผูป้ระกอบการในธุรกจิอตุสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลาง 
ทั �งผูป้ระกอบการไทยและต่างชาต ิที�มคีวามตอ้งการก่อตั �งโรงงานเพื�อประกอบกจิการ แต่ยงัไม่มคีวามตอ้งการหรอืไม่มี
ความพรอ้มที�จะลงทุนในระยะยาว หรอืดว้ยปัจจยัอื�นๆ บรษิทัฯ จงึไดท้ําการพฒันาโครงการโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่าเพื�อ

ตอบโจทย์ความต้องการดงักล่าว โดยโครงการของบรษิทัฯ ตั �งอยู่ในทําเลที�เป็นแหล่งอตุสาหกรรมที�สําคญัของประเทศ
ไทย 

ทั �งนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มโีครงการที�พฒันาแลว้เสรจ็และปิดการขายแลว้ จํานวน 6 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั ราชปรารภ โครงการชวีาทยั รามคาํแหง โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน โครงการฮอลลม์ารค์ 

แจ้งวฒันะ โครงการชวีาทยั อนิเตอร์เชนจ์  โครงการชวีารมย์ รงัสติ – ดอนเมือง มีโครงการที�พฒันาแลว้เสรจ็และอยู่
ระหว่างการขาย จํานวน 4 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการเดอะ สรุวงศ์ โครงการชวีาทยั เรสซเิดนท์ บางโพ โครงการชวีาทยั 
เรสซิเดนซ์ อโศก โครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 และโครงการที�อยู่ระหว่างก่อสร้าง จํานวน 9 โครงการ ได้แก ่
โครงการ ชวีาทยั เรสซเิดนซ์ ทองหล่อ 20 โครงการฮอลลม์ารค์ จรญัฯ13 โครงการชวีาโฮม วงแหวน-ลาํลกูกา โครงการ

ชวีาวลัย ์พุทธมณฑล สาย1 โครงการชวีาโฮม สุขสวสัดิ �-ประชาอุทิศ โครงการฮอลล์มารค์ โชคชยั4 โครงการชวีาทัย 
เกษตรนวมนิทร ์โครงการฮารท์ สขุมุวทิ 62/1 และ โครงการฮารท์ สขุมุวทิ 36    

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิัทฯ ตามงบการเงนิรวมแบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกจิสาํหรบัปี 2559 - 2561 สามารถ
แสดงดงันี� 

ประเภทรายได้ 

 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 1,158.13 96.45 2,013.69 98.59 2,621.60 97.95 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่โรงงานและคา่บรกิาร 16.53 1.38 19.59 0.96 20.45 0.76 

รวมรายได้หลกั 1,174.66 97.38 2,033.28 99.55 2,642.05 98.71 

รายไดอ้ื�น* 26.06 2.17 9.15 0.45 34.29 1.29 

รวมรายได้ทั �งหมด 1,200.72 100.00 2,042.42 100.00 2,676.34 100.00 

หมายเหต ุ * รายไดอ้ื�นไดแ้ก่ กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา รายไดจ้ากการบรหิารจดัการแก่บรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง รายไดจ้าก

การยดึเงนิมดัจาํ รายไดค่้ามเิตอร์ไฟฟ้าจากการขายหอ้งชดุ รายไดด้อกเบี�ย เป็นตน้ 
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ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี� 

2.1 ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อที�อยู่อาศยั 

2.1.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ปัจจุบนัโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยูอ่าศยัที�บรษิทัฯ มกีารพฒันาเป็นโครงการประเภทอาคารชุด
คอนโดมเินียม โครงการจดัสรรบ้านและที�ดนิและทาวน์โฮม ซึ�งอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบรษิทัฯ และ
บรษิัทย่อย กล่าวคอื บรษิัท ชวีาทัย ฮพั ซูน จํากดั (“ชีวาทัย ฮพั ซูน”) บรษิัท ชีวาทยั อนิเตอร์เชนจ์ 
จาํกดั (“ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ”์) และ บรษิทั ชวีา ฮารท์ จาํกดั (“ชวีาทยั ฮารท์”)  โดยชวีาทยั ฮพั ซูน เป็น
ผูพ้ฒันาโครงการเดอะ สุรวงศ์ เพยีงโครงการเดยีว ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ เป็นผู้พฒันาโครงการชวีาทยั 
อนิเตอร์เชนจ์ และโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน และชวีาทยั ฮารท์ เป็นผูพ้ฒันาโครงการ โครงการ
ฮาร์ท สุขุมวิท 62/1 และ โครงการฮาร์ท สุขุมวทิ 36  นอกเหนือจากนั �นจะเป็นโครงการที�พฒันาและ
ดาํเนินการโดยบรษิทัฯ ทั �งหมด 

 
นอกจากนี�บรษิัทฯไดร้่วมทุนกบั บรษิทั กมลา ซีเนียร์ ลฟิวิ�ง จาํกดั โดยบรษิทั กมลา ซเีนียร์ ลฟิวิ�ง 

จาํกดั เป็นผูพ้ฒันาโครงการ กมลา ซเีนียร ์ลฟิวิ�ง 
 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีกณฑใ์นการเลอืกรปูแบบการพฒันาโครงการของบรษิทัฯ โดยพจิารณาจาก

แนวโน้มสภาวะตลาดของธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ ทําเลที�ตั �ง ความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย และความเหมาะสมของระดบัราคา โดยในปัจจุบนั โครงการของบรษิทัฯ ที�มกีารพฒันาแลว้นั �น 
จะเป็นโครงการที�มีราคาระดบัปานกลางจนถึงราคาระดบัสูง ซึ�งมีระดบัราคาเฉลี�ยที�แตกต่างกนัไปตาม
ทําเลที�ตั �ง สภาพแวดล้อม และสิ�งอํานวยความสะดวก รวมถึงระดบัราคาของผู้ประกอบการที�พฒันา
โครงการในระดบัเดยีวกนัในระยะที�ใกล้เคยีงกนั ซึ�งเกณฑ์ในการพจิารณาดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพื�อให้

บรษิทัฯ สามารถพฒันาโครงการไดเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและตรงตามความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้
เป้าหมายของบรษิทัฯ 

 

ทั �งนี� บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยู่อาศยัสาํหรบั ปี 2559 

ปี 2560 และ ปี 2561 จาํนวน 1,158.13 ลา้นบาท 2,013.69 ลา้นบาท และ 2,621.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ทําเลที�ตั �งของโครงการปัจจุบันของบรษิัทฯ บนแผนผงัโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ สามารถแสดงได้โดย
แผนภาพดงันี� 
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รายละเอยีดโครงการแต่ละโครงการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 สามารถสรปุไดด้งันี� 

1. โครงการชีวาทยั ราชปรารภ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการชีวาทยั ราชปรารภ  

ชื�อโครงการ ชีวาทยั ราชปรารภ 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

พื�นที�โครงการ 2 ไร่ 0 งาน 90 ตร.วา 

พื�นที�ขาย 17,039 ตร.ม 

ชนดิของโครงการ อาคารพกัอาศยั 1 อาคาร สงู 26 ชั �น จํานวน 325 ยนูติ 

จุดเดน่ของโครงการ โครงการตั �งอยู่บนทําเลซึ�งใกล้รถไฟฟ้าสถานีอนุเสาวรยี์ชยัสมรภูมิ
เพียง 800 เมตร ห่างจากรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีราช

ปรารภ 700 เมตร และใชเ้วลา 15 นาท ีสําหรบัการเดินทางสูแ่ยกราช
ประสงค ์

มลูคา่โครงการโดยประมาณ 1,350 ลา้นบาท 
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2. โครงการเดอะ สรุวงศ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการเดอะ สรุวงศ ์ 

ชื�อโครงการ เดอะ สรุวงศ ์

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซนู จํากดั  

ที�ตั �งโครงการ ถนนสุรวงศ ์เขตบางรกั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
 

พื�นที�โครงการ 0 ไร ่2 งาน 40 ตร.วา 

พื�นที�ขาย 2,774 ตร.ม. 

ชนดิของโครงการ อาคารพกัอาศยั 1 อาคาร สงู 8 ชั �น จํานวน 52 ยนูติ 

จุดเดน่ของโครงการ โครงการกรรมสิทธิ �บนถนนสุรวงศ์ โดยมีระยะทางเพียง 600 เมตร

จากรถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสามย่าน 
สะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที�ที�อยู่ใจกลางเมืองของจังหวัด

กรุ ง เท พ ม ห าน ค ร  ไ ม่ ว่ าจ ะเป็ น ศู น ย์ ก ารค้ า  โร งพ ย าบ าล 
สถาบนัการศกึษา สถานบนัเทงิและโรงพยาบาลหลายแหง่ 

มลูคา่โครงการโดยประมาณ 350 ลา้นบาท 
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3. โครงการชีวาทยั รามคาํแหง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการชีวาทยั รามคาํแหง  

ชื�อโครงการ ชีวาทยั รามคาํแหง 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

 
 

พื�นที�โครงการ 3 ไร ่3 งาน 32 ตร.วา 

พื�นที�ขาย 17,054 ตร.ม. 

ชนดิของโครงการ อาคารพกัอาศยั 1 อาคาร สงู 33 ชั �น จํานวน 535 ยนูติ 

จุดเดน่ของโครงการ คอนโดมิเนียมอาคารสูงบนถนนรามคาํแหง ทกุหอ้งเปิดกวา้งดว้ยการ
ตกแต่งด้วยกระจกเตม็บานชนเพดานสูง เพื�อการชมววิเมอืงได้เต็มที� 
โครงการตั �งอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลรามคําแหง และห่างจาก
หา้งสรรพสนิคา้เดอะมอลลบ์างกะปิซึ�งเป็นศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่เพียง 

1.5 กโิลเมตร ใกล้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค ์สถานีหวัหมาก และ
รองรบัรถไฟฟ้าสายสสีม้ในอนาคตอนัใกล ้

มลูคา่โครงการโดยประมาณ 1,100 ลา้นบาท 
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4. โครงการชีวาทยั อินเตอรเ์ชนจ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการชีวาทยั อินเตอรเ์ชนจ ์ 

ชื�อโครงการ ชีวาทยั อินเตอรเ์ชนจ ์

ชื�อเดมิ โครงการ ครอส พอยท์ ซึ�งบรษิัทฯ ได้เขา้ซื�อกิจการจากบรษิทั โรจน์
ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด และเปลี�ยนชื�อ เป็นโครงการชีวาทัย 

อนิเตอรเ์ชนจ ์

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จํากดั 

ที�ตั �งโครงการ ถนนประชาราษฎรส์าย 2 แขวงเตาปูน เขตบางซื�อ กรงุเทพมหานคร 

 
 

 
 

 
 

 

พื�นที�โครงการ 1 ไร ่3 งาน 12.5 ตร.วา 

พื�นที�ขาย 10,353 ตร.ม. 

ชนดิของโครงการ อาคารพกัอาศยั 1 อาคาร สงู 26 ชั �น จํานวน 279 ยนูติ 

จุดเดน่ของโครงการ เป็นโครงการคอนโดมเินียมที�ตั �งอยู่ตดิกบัรถไฟฟ้าใต้ดนิสถานีเตาปูน  

ซึ�งจะเป็นสถานีเชื�อมระหว่างรถไฟฟ้าสายสนํี�าเงนิและรถไฟฟ้าสายสี
มว่ง ใกลก้บัโมเดริน์เทรดหลายแหง่และรฐัสภาแห่งใหม ่

มลูคา่โครงการโดยประมาณ 1,050 ลา้นบาท 
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5. โครงการฮอลลม์ารค์ แจ้งวฒันะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ  

ชื�อโครงการ ฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ถนนปากเกรด็-แจ้งวฒันะ 17 อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

พื�นที�โครงการ 3 ไร ่1 งาน 75 ตร.วา 

พื�นที�ขาย 13,193 ตร.ม. 

ชนดิของโครงการ อาคารพกัอาศยั 2 อาคาร สงู 8 ชั �น จํานวน 427 ยนูติ 

จุดเดน่ของโครงการ ใกลศู้นยก์ารคา้เซ็นทรลัแจง้วฒันะด้วยระยะทางเพียง 500 เมตร และ

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ และมีระยะทาง 1.8  กิโลเมตร
จากทางด่วนแจ้งวฒันะ ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าสายสชีมพู ซึ�งสามารถ

เดนิทางเชื�อมต่อไปยงัสถานีรถไฟฟ้าสายสแีดง ใกล้กบัโมเดิรน์เทรด
ต่างๆ อกีทั �งยงัเดนิทางสะดวกไปยงัอมิแพค็อารน่ีา เมอืงทองธานี 

มลูคา่โครงการโดยประมาณ 780 ลา้นบาท 
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6. โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน  

ชื�อโครงการ ฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน 

ชื�อเดมิ โครงการ ดซีโิอ ซึ�งบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซื�อโครงการจากบรษิัท อรดา จํากดั 

และเปลี�ยนชื�อเป็นโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จํากดั 

ที�ตั �งโครงการ ซอยดวงมณตีาํบลบางเขน อําเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี 

 
 

 
 

 
 

 
 

พื�นที�โครงการ 7 ไร ่0 งาน 70.5 ตร.วา 

พื�นที�ขาย 23,265 ตร.ม. 

ชนดิของโครงการ อาคารพกัอาศยั 4 อาคาร สงู 8 ชั �น จํานวน 792 ยนูติ 

จุดเดน่ของโครงการ คอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ทที�มีแนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน์ที�
ล้อมรอบด้วยธรรมชาติพื�นที�สีเขียว ซึ� งตั �งอยู่ถัดจากกระทรวง

สาธารณสุข  ใกล้ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ใกล้กับ
รถไฟฟ้าสายสมี่วง 2 สถานี ได้แก ่สถานีตวิานนทแ์ละสถานีกระทรวง

สาธารณสุข และ 1 กโิลเมตรจากจดุขึ�นลงทางด่วนงามวงศว์าน 

มลูคา่โครงการโดยประมาณ 1,200 ลา้นบาท 
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7. โครงการชีวาทยั เรสซิเดนซ ์บางโพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการชีวาทยั เรสซิเดนซ ์บางโพ  

ชื�อโครงการ ชีวาทยั เรสซิเดนซ ์บางโพ 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ถ น น ป ร ะ ช า ร า ษ ฎ ร์  ส า ย  2 แ ข ว ง เต าปู น   เข ต บ าง ซื� อ 
กรงุเทพมหานคร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

พื�นที�โครงการ 1 ไร ่1 งาน 91 ตร.วา 

พื�นที�ขาย 8,356 ตร.ม. 

ชนดิของโครงการ อาคารพกัอาศยั 1 อาคาร สงู 24 ชั �น จํานวน 172 ยนูติ 

จุดเดน่ของโครงการ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายสนํี�าเงนิ สถานีบางโพ เพียง 100 เมตร มี

ความเป็นส่วนตวั ด้วยจํานวนห้องที�น้อยและพื�นที�จอดรถ กว่ารอ้ยละ 
80 

มลูคา่โครงการโดยประมาณ 1,040 ลา้นบาท 
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8. โครงการชีวาทยั เรสซิเดนซ ์อโศก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการชีวาทยั เรสซิเดนซ ์อโศก  

ชื�อโครงการ ชีวาทยั เรสซิเดนซ ์อโศก 

ชื�อเดมิ โครงการ AQ ARIA บรษิทัฯ เขา้ซื�อโครงการจากบรษิทั เอควิ เอสเตท 
จํากดั(มหาชน) และเปลี�ยนชื�อเป็นโครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์อโศก 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

พื�นที�โครงการ 1 ไร ่2 งาน 66 ตร.วา 

พื�นที�ขาย 9,477.65 ตร.ม. 

ชนดิของโครงการ อาคารพกัอาศยั 1 อาคาร สงู 30 ชั �น จํานวน 315 ยนูติ 

จุดเดน่ของโครงการ หา่งจากสถานีรถไฟฟ้าสายสนํี�าเงนิ สถานีพระราม 9 เพียง ��0 เมตร 

และตั �งอยูใ่นโซน CBD แหง่ใหมบ่นถนนพระราม 9  

มลูคา่โครงการโดยประมาณ 1,694 ลา้นบาท 
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9. โครงการชีวาทยั เพชรเกษม 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการชีวาทยั เพชรเกษม 27  

ชื�อโครงการ ชีวาทยั เพชรเกษม 27 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

พื�นที�โครงการ 4 ไร ่0 งาน 36 ตร.วา 

พื�นที�ขาย 8,356 ตร.ม. 

ชนดิของโครงการ อาคารพกัอาศยั 1 อาคาร สงู 26 ชั �น จํานวน 638 ยนูติ  
และรา้นค้า 14 ยนูติ 

จุดเดน่ของโครงการ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า บทีเีอส สถานีบางหว้า เพียง 350 เมตร และ
สถานีรถไฟฟ้าสายสนํี�าเงนิส่วนต่อขยาย ที�จะเปิดในอนาคต  

มลูคา่โครงการโดยประมาณ 1,564 ลา้นบาท 
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10. โครงการชีวารมย ์รงัสิต - ดอนเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการชีวารมย ์รงัสิต – ดอนเมอืง  

ชื�อโครงการ ชีวารมย ์รงัสิต – ดอนเมอืง 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ซอยรงัสติ-นครนายก 7 ถนนรงัสติ-นครนายก (รงัสติคลอง 1) จงัหวดั

ปทมุธาน ี

พื�นที�โครงการ 15 ไร ่2 งาน 36 ตร.วา 

พื�นที�ขาย ประมาณ 12,730 ตร.ม. 

ชนดิของโครงการ บา้นเดี�ยวและบา้นแฝด จํานวน 81 ยูนิต 

จุดเดน่ของโครงการ ใกล้กบัหา้งสรรพสนิคา้ฟิวเจอร์พารค์ รงัสติ เพียง 1.3 กโิลเมตร ห่าง

จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12.6 
กิโลเมตรและ 15.0 กิโลเมตรตามลําดับ และห่างจากสนามบินดอน

เมอืงเพยีง 18.3 กโิลเมตร 

มลูคา่โครงการโดยประมาณ 475 ลา้นบาท 
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11. โครงการ ฮารท์ สขุมุวิท ��/� 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการฮารท์ สุขมุวิท ��/�  

ชื�อโครงการ ฮารท์ สขุมุวิท ��/� 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีา ฮารท์ จํากดั 

ที�ตั �งโครงการ ซ อ ย สุ ขุ ม วิท  � � /�  แ ข วงบ างจ าก  เข ต พ ระ โข น ง จั งห วัด
กรงุเทพมหานคร 

พื�นที�โครงการ 0 – 2 – 9.38  ไร ่

พื�นที�ขาย ประมาณ 1,750 ตร.ม 

ชนดิของโครงการ ทาวน์โฮม จํานวน 8 ยนูติ 

จุดเดน่ของโครงการ โครงการตั �งอยู่ ในทําเลคอนโดมิเนียม ห่างสถานี BTS บางจาก

ประมาณ 650 เมตร 

มลูคา่โครงการโดยประมาณ 160 ลา้นบาท 
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12. โครงการ ฮารท์ ทองหล่อ 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการฮารท์ ทองหลอ่ 36  

ชื�อโครงการ โครงการ ฮารท์ ทองหลอ่ �� 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีา ฮารท์ จํากดั  

ที�ตั �งโครงการ ซอยสขุมุวทิ �� แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

พื�นที�โครงการ 0 – 3 – 70 ไร่ 

พื�นที�ขาย 2,��� ตร.ม 

ชนดิของโครงการ ทาวน์โฮม จํานวน 8 ยูนิต 

จุดเดน่ของโครงการ โครงการตั �งอยู่ ในทํ าเลกลางเมือ ง ห่ างสถานี  BTS ทองหล่ อ

ประมาณ 600 เมตร 

มลูค่าโครงการโดยประมาณ ��� ลา้นบาท 
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13. โครงการ ชีวาวลัย ์ปิ� นเกล้า-สาทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการชีวาวลัย ์ปิ� นเกล้า-สาทร 

ชื�อโครงการ โครงการ ชวีาวลัย ์ปิ�นเกลา้-สาทร 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ถนนพุทธมณฑลสาย � แขวงบางระมาด เขตตลิ�งชนั จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

 
พื�นที�โครงการ 26 – 3 – 20 ไร่ 

พื�นที�ขาย 26,000 ตร.ม 

ชนดิของโครงการ บา้นเดี�ยว จํานวน 52 ยนูิต 

จุดเดน่ของโครงการ โครงการตั �งอยู่ในทําเลศูนย์กลางการคมนาคมแห่งอนาคต ถนนตัด
ใหม่ พรานนก-พุทธมณฑลสาย � ใกล้รถไฟฟ้า MRT สายสีนํ�าเงนิ 

และ รถไฟฟ้า BTS สายสเีขยีว สถานบีางหวา้ 

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 1,200 ลา้นบาท 
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14. โครงการ ชีวาทยั เรสซิเดนซ ์ทองหล่อ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการชีวาทยั เรสซิเดนซ ์ทองหลอ่ 

ชื�อโครงการ โครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ์ ทองหลอ่ 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ถนนสขุมุวทิ �� แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

 
พื�นที�โครงการ 1 – 0 – 89 ไร่ 

พื�นที�ขาย 5,���.�� ตร.ม 

ชนดิของโครงการ อาคารพกัอาศยั ขนาด � ชั �น จํานวน � อาคาร ( Low Rise ) 

จํานวน 130 ยนูิต 

จุดเดน่ของโครงการ โครงการหา่งจากรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ 2 กม. และ BTS เอกมยั 2.4 
กม. ใกลจ้ดุขึ�นลงทางด่วนทั �งรามอนิทรา- อาจณรงคแ์ละศรีรชั 

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 1,000 ลา้นบาท 
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15. โครงการ ฮอลลม์ารค์ จรญัสนิทวงศ ์�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ ฮอลลม์ารค์ จรฐัสนิทวงศ ์13 

ชื�อโครงการ โครงการ ฮอลลม์ารค์ จรฐัสนิทวงศ ์13 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ถนนจรญัสนิทวงศ ์�� แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

พื�นที�โครงการ 1 – 1 – 76 ไร่ 

พื�นที�ขาย 5,���.�� ตร.ม 

ชนดิของโครงการ อาคารพกัอาศยั ขนาด � ชั �น จํานวน � อาคาร ( Low Rise ) 
จํานวน 184 ยนูิต 

จุดเดน่ของโครงการ โครงการอยู่ย่านชุมชนห่างจากตวัถนนจรญัสนิทวงศ์เพียง 400 เมตร 

ใกลร้ถไฟฟ้า MRT จรญัฯ 13 ประมาณ 450 เมตร  

มลูค่าโครงการโดยประมาณ ��� ลา้นบาท 
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16. โครงการ ชีวาโฮม วงแหวน-ลาํลกูกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ ชีวาโฮม วงแหวน-ลาํลูกกา 

ชื�อโครงการ โครงการ ชวีาโฮม วงแหวน-ลําลูกกา 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ถนนพระองคเ์จ้าสาย คลอง � ตําบลลาดสวาย อําเภอลาํลูกกา จงัหวดั

ปทุมธานี 

 
พื�นที�โครงการ 32 – 0 – 67 ไร่ 

พื�นที�ขาย 34,��� ตร.ม 

ชนดิของโครงการ ทาวน์โฮม จํานวน 271 ยูนติ 

จุดเดน่ของโครงการ โครงการ ตั �งอยุ่ในทําเลใจกลางลาํลูกกาที�มศีกัยภาพสูงที�เป็นพื�นที�ส่วน

ขยายจากกรุงเทพฯ-รงัสติ ใกลก้บัห้างสรรพสนิคา้บิ�กซี ลําลูกกา คลอง
4 เพยีง 3 กโิลเมตร และหา่งจากสนามบนิดอนเมอืง 15 กโิลเมตร 

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 700 ลา้นบาท 
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17. โครงการ ชีวาโฮม ประชาอทิุศ – สขุสวสัดิ�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. รายละเอียดโครงการชีวาโฮม ประชาอทิุศ – สขุสวสัดิ�  
ชื�อโครงการ โครงการ ชวีาโฮม ประชาอุทศิ – สุขสวสัดิ � 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ถนนประชาอุทศิ �� ตําบลบ้านสวน อําเภอพระสมุทรเจดยี ์จงัหวดั
สมุทรปราการ 

พื�นที�โครงการ 31 – 2 – 87 ไร่ 

พื�นที�ขาย 38,��� ตร.ม 

ชนดิของโครงการ ทาวน์โฮม จํานวน 359 ยูนติ 

จุดเดน่ของโครงการ  โครงการพรเีมยีมทาวน์โฮม ตั �งอยูบ่นทําเลศกัยภาพย่านประชาอุทศิ 

ใกลห้า้งสรรพสนิคา้บิ�กซ ีสขุสวสัดิ �  และ เซน็ทรลั พระราม 2 

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 890 ลา้นบาท 
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19. โครงการ ชีวาทยั เกษตรนวมินทร ์

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. รายละเอียดโครงการชีวาทยั เกษตรนวมินทร ์
ชื�อโครงการ โครงการ ชวีาทยั เกษตรนวมนิทร์ 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

 
พื�นที�โครงการ 5 – 0 – 44 ไร่ 

พื�นที�ขาย 19,���.�� ตร.ม 

ชนดิของโครงการ อาคารพกัอาศยั ขนาด �� ชั �น จํานวน � อาคาร ( High Rise ) จํานวน 

649 ยูนติ และร้านค้า 5 ยูนติ 

จุดเดน่ของโครงการ  โครงการอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า MRT ลาดพรา้ว 5.7 กม.  รถไฟฟ้าสายสี
เขยีว สถานีเสนานิคม 1.8 กม. 

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 1,700 ลา้นบาท 
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21.  โครงการ ฮอลลม์ารค์ โชคชยั � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. รายละเอียดโครงการฮอลลม์ารค์ โชคชยั � 

ชื�อโครงการ โครงการ ฮอลลม์ารค์ โชคชยั 4 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ถนนสงัคมสงเคราะห ์แขวงลาดพรา้ว เขตลาวพรา้ว จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

พื�นที�โครงการ 8 – 3 – 58 ไร่ 

พื�นที�ขาย 27,323 ตร.ม 

ชนดิของโครงการ อาคารพกัอาศยั ขนาด � ชั �น จํานวน � อาคาร และอาคารพกัอาศยั 
ขนาด � ชั �น จํานวน � อาคาร ( Low Rise )  

ม ี� เฟส 

จุดเดน่ของโครงการ โครงการอยู่หา่งจากถนนลาดพรา้ว 1.1 กม. อยู่ใกล ้รถไฟฟ้าสายสเีทา 

(วชัรพล-ทองหลอ่) และ MRT สายสเีหลอืง (ลาดพรา้ว-สําโรง) 

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 2,011 ลา้นบาท 
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23. โครงการกมลา ซีเนียร ์ลิฟวิ�ง 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ กมลา ซีเนียร ์ลิฟวิ�ง  

ชื�อโครงการ กมลา ซเีนียร ์ลฟิวิ�ง 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั กมลา ซเีนยีร ์ลฟิวิ�ง จํากดั 

ที�ตั �งโครงการ ตาํบลกมลา อําเภอกระทู ้จงัหวดัภเูกต็ 

พื�นที�โครงการ 50 – 2 – 75 ไร ่

พื�นที�ขาย ประมาณ 26,256 ตร.ม 

ชนดิของโครงการ Senior Living Village 

จุดเดน่ของโครงการ ตั �งบรเิวณหาดกมลา ใกล้สถานที�ท่องเที�ยวที�สําคญั เป็นแหล่งที�พัก
อาศยัระดบัลกัชวัรสีาํหรบัผูสู้งอาย ุ 

มลูคา่โครงการโดยประมาณ 3,500 ลา้นบาท 
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สถานะการกอ่สรา้ง การขาย และการโอนกรรมสทิธิ �ของโครงการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 สรปุไดด้งันี� 

ชื�อโครงการ 

บริษทั

ผูพ้ฒันา

โครงการ 

พื�นที�

โครงการ 

(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

พื�นที�

ขาย  

(ตร.ม.) 

การก่อสร้าง การขาย การโอนกรรมสิทธิ�  

เดอืน/ปี ที�เริ�ม
กอ่สรา้ง 

เดอืน/ปี ที�

กอ่สรา้งเสรจ็ 
หรอืคาดว่า

จะแลว้เสรจ็ 

ความ
คบืหน้า

ของ
โครงการ

(รอ้ยละ) 

จํานวนหอ้ง

ทั �งหมด 

จํานวนหอ้งที�ขาย

แลว้ 

จํานวนหอ้ง

คงเหลอืรอขาย 

เดอืน/ปี ที�โอน

กรรมสทิธิ � หรอื
คาดว่าจะเริ�ม

โอนกรรมสทิธิ � 

จํานวนหอ้งที�โอน

กรรมสทิธิ �แลว้ 

จํานวนหอ้ง
คงเหลอืรอโอน

กรรมสทิธิ � 

หน่วย ลบ. หน่วย ลบ. หน่วย ลบ. หน่วย ลบ. หน่วย ลบ. 

ชวีาทยั  

ราชปรารภ 
บริษัทฯ 2-0-90 17,039 เมษายน 

ปี 2552 

มนีาคม 

ปี 2554 

100 325 1,360 325 1,354 - - มนีาคม 

ปี 2554 

325 1,354 - - 

เดอะ สุรวงศ์ ชีวาทยั  

ฮพั ซูน 

0-2-40 2,774 มนีาคม 

ปี 2552 

กุมภาพนัธ์ 

ปี 2553 

100 52 350 48 317 4 27 กุมภาพนัธ์ 

ปี 2553 

46 297 2 20 

ชวีาทยั 

รามคาํแหง 
บริษัทฯ 3-3-32 17,055 มถินุายน 

ปี 2554 

กรกฎาคม 

ปี 2556 

100 535 1,100 535 1,091 - - กรกฎาคม 

ปี 2556 

535 1,091 - - 

ชวีาทยั 

อนิเตอร์เชนจ์ 
ชีวาทยั 

อินเตอร์

เชนจ์  

1-3-12.5 10,353 พฤศจิกายน 

ปี 2556 

ธนัวาคม 

ปี 2558 

100 279 1,050 279 1,120 - - ธนัวาคม 

ปี 2558 

279 1,120 - - 

ฮอลล์มาร์ค 
แจ้งวัฒนะ 

บริษัทฯ 3-1-75 13,193 พฤศจิกายน 

ปี 2557 

ธนัวาคม 

ปี 2558 

100 427 780 427 788 - - ธนัวาคม 

ปี 2558 

427 788 - - 

ฮอลล์มาร์ค 

งามวงศ์วาน 
ชีวาทยั 

อินเตอร์

เชนจ์ 

7-0-70.5 23,265 มกราคม 

ปี 2557 

มนีาคม 

ปี 2558 

100 792 1,200 783 1,240 9 18 มนีาคม 

ปี 2558 

773 1,217 10 22 

ชวีาทยั เรสซิ

เดนซ์ บางโพ 
บริษัทฯ 1-1-91 8,356 กนัยายน 

ปี 2558 

มถินุายน 

ปี 2560 

100 172 1,040 160 990 12 60 กนัยายน 

ปี 2560 

147 910 13 80 

ชวีาทยั เรสซิ
เดนซ์ อโศก 

บริษัทฯ 1-2-66 9,477 กนัยายน  

ปี 2558 

พฤศจิกายน 

ปี 2560 

100 315 1,700 260 1,425 55 275 พฤศจิกายน 

ปี 2560 

244 1,334 16 91 
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ชื�อโครงการ 

บริษทั

ผูพ้ฒันา

โครงการ 

พื�นที�

โครงการ 

(ไร่-งาน-

ตร.วา) 

พื�นที�

ขาย  

(ตร.ม.) 

การก่อสร้าง การขาย การโอนกรรมสิทธิ�  

เดอืน/ปี ที�เริ�ม

กอ่สรา้ง 

เดอืน/ปี ที�
กอ่สรา้งเสรจ็ 

หรอืคาดว่า
จะแลว้เสรจ็ 

ความ

คบืหน้า
ของ

โครงการ
(รอ้ยละ) 

จํานวนหอ้ง
ทั �งหมด 

จํานวนหอ้งที�ขาย
แลว้ 

จํานวนหอ้ง
คงเหลอืรอขาย 

เดอืน/ปี ที�โอน
กรรมสทิธิ � หรอื

คาดว่าจะเริ�ม
โอนกรรมสทิธิ � 

จํานวนหอ้งที�โอน
กรรมสทิธิ �แลว้ 

จํานวนหอ้ง

คงเหลอืรอโอน
กรรมสทิธิ � 

หน่วย ลบ. หน่วย ลบ. หน่วย ลบ. หน่วย ลบ. หน่วย ลบ. 

ชีวาทยั เพชร

เกษม 27 

บริษัทฯ 4-0-36 17,989 กนัยายน 

ปี 2559 

สิงหาคม  

ปี 2561 

87 638 1,455 504 1,198 134 257 สิงหาคม  

ปี 2561 

435 1,024 69 174 

ชีวารมย์ รังสิต – 

ดอนเมือง 

บริษัทฯ 15-1-76 3,648 มนีาคม 

ปี 2559 

สิงหาคม 

 ปี 2560 

100 81 488 76 445 5 31 กุมภาพนัธ์ 

ปี 2560 

75 440 1 6 

ชีวาทยั เรสซิ

เดนซ์ ทองหลอ่ 

บริษัทฯ 1-0-89 5,439 ธนัวาคม 

ปี 2561 

มนีาคม 

ปี 2563 

22 
(งานเสาเข็ม) 

130 1,000 20 159 110 841 มนีาคม 

ปี 2563 

- - - - 

ชีวาโฮม วงแวน-

ลาํลกูกา 

บริษัทฯ 32-0-67 34,717 มนีาคม 

ปี 2561 

มกราคม 

ปี 2562 

16 271 700 21 62 250 638 มกราคม 

ปี 2562 

- - - - 

ชีวาวลัย์ ปิ�น

เกล้า-สาทร 

บริษัทฯ 26-3-20 26,000 เมษายน 

ปี 2560 

พฤษภาคม 

ปี 2562 

50 52 1,200 - - - - พฤษภาคม 

ปี 2562 

- - - - 

ฮอลล์มาร์ค จรัญ 

13 

บริษัทฯ 1-1-76 5,201 ตลุาคม 

ปี 2561 

ธนัวาคม 

ปี 2562 

100 
(สํานกังานขาย) 

184 430 2 6 182 424 ธนัวาคม 

ปี 2562 

- - - - 

ชีวาโฮม สขุ

สวสัดิ�-ประชา

อุทิศ 

บริษัทฯ 31-2-87 38,852 กุมภาพนัธ์ 

ปี 2561 

พฤษภาคม 

ปี 2562 

6 359 890 - - - - พฤษภาคม 

ปี 2562 

- - - - 

 

หมายเหต ุ - บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จํากดั เป็นบริษัทย่อยซึ�งบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 และบริษัท ชีวาทัย ฮพั ซูน จํากดั เป็นบริษัทร่วมซึ�งบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วน    

ร้อยละ 50 
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2.1.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.1.2.1 ลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

 บรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นสําคญั บรษิัทฯ จึง
ไม่ไดเ้จาะจงหรอืมนีโยบายในการกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ เพยีงกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ�งเท่านั �น เนื�องจากในแต่ละช่วงเวลาและจากสภาวะตลาดที�เปลี�ยนไป รวมถงึแนวโน้มการ
พฒันาระบบขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครทั �งรอบในและรอบนอก และใน

เขตปรมิณฑล จะส่งผลให้กลุ่มลูกค้าที�สนใจในอสงัหารมิทรพัย์แต่ละโครงการและแต่ละ
ประเภทมีความแตกต่างกนัออกไปเช่นกนั ทั �งนี� ก่อนที�บรษิัทฯ จะเร ิ�มพฒันาโครงการใดๆ 
นั �น บรษิทัฯ จะทําการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการที�จะพฒันาในเบื�องต้น โดยจะเริ�ม
พจิารณาจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของโครงการนั �นเป็นหลกั และความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายในช่วงเวลานั �นๆ เพื�อใชใ้นการกาํหนดรปูแบบของโครงการและกาํหนดราคาขายให้
สอดคลอ้งกนั เพื�อใหส้ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ไดอ้ยา่งดทีี�สดุ 

2.1.2.2 กลยุทธก์ารตลาด 

 กลยทุธด์า้นทาํเลที�ตั �ง 

 บรษิัทฯ ให้ความสําคญักบัทําเลที�ตั �งของโครงการเป็นลําดบัต้นๆ ซึ�งทําเลที�ตั �ง ของ
โครงการตอ้งอยู่ในทาํเลเขตชุมชนที�มศีกัยภาพและใกลแ้หล่งคมนาคมที�สาํคญั จะเน้นทําเลที�
อยู่ ในแนวถนนสายหลกั ใกล้ทางด่วน หรอืตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขต
กรุงเทพมหานครและ เขตปรมิณฑลทั �งปัจจุบนัและในอนาคต สภาพแวดลอ้มและคุณภาพ
ของชุมชนแวดลอ้มของที�อยู่อาศยัก็เป็นปัจจยัสาํคญัอกีปัจจยัหนึ�งที�บรษิทัฯ ให้ความสาํคญั
เป็นอย่างมากในการพจิารณาการพฒันาโครงการหนึ�งๆ ของบรษิัทฯ เพื�อใหลู้กคา้หรอืผูอ้ยู่
อาศยัที�ไดต้ดัสนิใจซื�อหรอืลงทุนในโครงการของบรษิทัฯ มคีณุภาพชวีติที�ดแีละรูส้กึปลอดภยั  
 
กลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์

 บรษิทัฯ จะออกแบบตามแนวคดิสาํหรบัโครงการหนึ�งๆ ที�แตกต่างกนัไป โดยพจิารณา
จากหลายปัจจยัที�สาํคญั โดยเฉพาะลกัษณะและความต้องการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของ
โครงการนั �นๆ โดยให้ความสําคญักับบรรยากาศโดยรอบของทุกโครงการ มีการวางผัง
โครงการให้มีพื�นที�ส่วนกลางที�ผู้อยู่อาศยัสามารถมาใช้งานและพกัผ่อนไดจ้รงิ มีสิ�งอํานวย

ความสะดวกครบครนั และระบบรกัษาความปลอดภัยที�รดักุมและเชื�อถือได้ เพื�อสามารถ
ตอบสนองความต้องการทุกด้านของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วน นอกจากนั �นในแต่ละ
โครงการ บรษิัทฯ ยงัคํานึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดของพื�นที�ใช้สอยของห้องชุดในแต่ละ
โครงการ โดยทีมงานออกแบบของบรษิัทฯ ได้พัฒนาและออกแบบห้องชุดพักอาศัยให้

สามารถใชป้ระโยชน์จากพื�นที�ในแต่ละหอ้งชุดไดอ้ยา่งสงูสดุ รวมถงึการใชเ้ครื�องตกแต่งหรอื
เฟอร์นิเจอร ์เครื�องสุขภณัฑ์ และวสัดุตกแต่งต่างๆ ที�มคีุณภาพและมแีบรนดเ์ป็นที�รูจ้กัและ
ยอมรบั 
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 การสง่มอบงานไดต้รงตามระยะเวลาที�กาํหนด 

 เพื�อสรา้งความเชื�อมั �นและความน่าเชื�อถือในแบรนด์ของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จึงให้ความ
สนใจกบัการสง่มอบหอ้งชุดใหก้บัลูกคา้ไดต้รงตามระยะเวลาที�กําหนด ดว้ยคณุภาพของวสัดุ

และการออกแบบตกแต่งที�ไดนํ้าเสนอและประชาสมัพนัธ์ผ่านสื�อต่างๆ ให้กบัลูกคา้ตั �งแต่
เริ�มตน้โครงการ ทั �งนี� บรษิทัฯ จะมกีารแจง้ขอ้มูลความคบืหน้าของการก่อสรา้งโครงการเป็น
ระยะ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที� www.chewathai.com และระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เช่น Facebook โดยผ่านทาง www.facebook.com/CHEWATHAI ซึ�งลกูคา้สามารถ

เขา้ไปติดตามความคบืหน้าในการก่อสรา้งและการตกแต่งของแต่ละโครงการได ้ทําใหก้าร
พัฒนาโครงการต่างๆ ที�ผ่านมาของบริษัทฯ สามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตรงตาม
ระยะเวลาที�กําหนดไว ้ การใหบ้รกิารทั �งก่อนและหลงัการขายเพื�อสรา้งความสมัพนัธ์ที�ดกีบั
ลูกคา้เพื�อเป็นการให้บรกิารกบัลูกคา้ สรา้งความสมัพนัธ์ที�ด ีทั �งยงัเป็นการรกัษาฐานลูกคา้ 
รวมถงึการสรา้งกลุ่มลูกคา้ใหม่จากการบอกต่อๆ กนัไป (word of mouth) ของลูกคา้ผูซ้ึ�งเคย
ลงทุนหรือได้ซื�อโครงการของบริษัทฯ แล้วนั �น บริษัทฯ ยังมีการให้บริการกับลูกค้าที�
นอกเหนือไปจากการให้ขอ้มูลและรายละเอยีดของโครงการเพื�อประกอบการตดัสนิใจ เช่น 
การอํานวยความสะดวกในการติดต่อดา้นสนิเชื�อที�อยู่อาศยักบัสถาบันการเงนิต่างๆ การ
บรกิารตรวจเชค็คุณภาพของห้องชุดโดยมีการรบัประกนัคุณภาพของห้องชุดหลงัจากวนัที�
โอนกรรมสทิธิ � อกีทั �งบรษิัทฯ ยงัไดม้ีการจดัตั �งหน่วยงาน ชวีา แคร์ เพื�อให้บรกิารงานหลงั
การขาย มอบความสะดวกสะบายและความรวดเรว็ในการแจง้เพื�อแกไ้ขปัญหาหอ้งชดุ รวมถงึ
การซอ่มแซมอนัเนื�องมาจากความไม่เรยีบรอ้ยของหอ้งชุด   

 นอกจากนี� บรษิทัฯ เลง็เหน็ความสาํคญัของลกูคา้ปัจจุบนัที�เคยซื�อหอ้งชดุกบัทางบรษิทัฯ 
บรษิทัฯ จะใหส้ทิธพิเิศษในการจองซื�อโครงการที�บรษิทัฯ จะพฒันาในอนาคต แก่ลูกคา้เดมิ
ของบรษิทัฯ ก่อนการเปิดขายโครงการอย่างเป็นทางการ เพื�อเป็นการสรา้งสมัพนัธ์ที�ดกีบั
ลกูคา้ในระยะยาว และใหก้ารพจิารณาลงทุนในโครงการของบรษิทัฯ ต่อไปในอนาคตอกีดว้ย

ความเป็นมอือาชพีและประสบการณ์ของคณะผูบ้รหิาร 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารงานแบบมืออาชีพด้วยทีมงานที�มีคุณภาพ มี

ประสบการณ์ และมีวสิยัทัศน์ โดยผู้บรหิารของบรษิัทฯ เป็นผู้มีประสบการณ์และความรู ้
ความสามารถด้านธุรกิจอสังหารมิทรัพย์เป็นอย่างดี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ) ทําให้ระบบการ
ดาํเนินงานภายในของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ มคีวามเป็นมอือาชพี มกีารควบคุมระบบการ
ทํางานภายในที�ดแีละชดัเจนโปร่งใส ประกอบกับผู้บรหิารให้การเปิดกว้างทางความคิด 
สนับสนุนใหพ้นกังานและทมีงานมกีารพฒันาแนวคดิใหม่ๆ ที�จะนํามาใชใ้นการพฒันาองคก์ร

และผลิตภณัฑ์ของบรษิัทฯ อยู่เสมอ เพื�อให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงไปของสงัคมและความ
ต้องการของลูกคา้ บรษิัทฯ ยงัมีการคดัเลอืกและจดัจา้งทมีงานที�มีความเป็นมอือาชพี เพื�อ
ดแูลส่วนงานที�สาํคญัของโครงการ เช่น บรษิทัออกแบบโครงสรา้งงานสถาปัตยกรรม บรษิทั
รบัออกแบบตกแต่งภายใน และบรษิทัรบัออกแบบภมูสิถาปัตย ์เป็นตน้ 

นอกจากนี� บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัพนักงานทุกคนของบรษิทัฯ เพราะพนักงานถอืเป็น
กาํลงัสาํคญัที�จะขบัเคลื�อนธรุกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ตบิโตไดอ้ยา่งมั �นคง สามารถดาํเนินธุรกจิได้
อย่างยั �งยนืและก้าวหน้า บรษิทัฯ จงึส่งเสรมิและสนับสนุนให้พนักงานเพิ�มพูนความรู ้และ
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พื�นฐานในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการสํารวจความต้องการในการฝึกอบรมและ
ดาํเนินการจดัอบรมในดา้นต่างๆ ใหก้บัพนักงาน เช่น การอบรมดา้นตลาดอสงัหารมิทรพัย ์
การอบรมดา้นการตลาด ไดแ้ก่ การทําการตลาดบนสื�อออนไลน์ หรอืการส่งพนกังานและทมี

ขายของบรษิทัฯ เขา้ร่วมในงานสมัมนาดา้นต่างๆ เช่น เทคนิคการปิดการขาย การใหบ้รกิาร
ในเชงิลกึ การประชาสมัพนัธ์ในสื�อออนไลน์ซึ�งมากขึ�นตามกระแสตลาดในปัจจุบนั เป็นต้น 
ทั �งนี�  พนักงานส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที�มีความมุ่งมั �น เปิดกว้างทาง
ความคดิและมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ อยู่เสมอ โดยบรษิทัฯ สนับสนุนใหพ้นักงานมีส่วน

รว่มในธุรกจิของบรษิทัฯ มคีวามมุ่งมั �น เพื�อสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ  ที�สามารถ
ตอบโจทยก์ลุม่ลกูคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งด ี
การวางแผนการขายแบบเป็นทมีและเป็นระบบ 

 บรษิทัฯ มกีลยทุธแ์ผนการขายแบบเป็นทมีเพื�อนําเสนอและอาํนวยความสะดวกในการให้
ขอ้มูลโครงการ ใหก้ารบรกิาร และนําเสนอรายละเอยีดโครงการไปจนถงึการใหค้าํแนะนําใน
การขอสนิเชื�อทางการเงนิกบัลกูคา้ โดยเมื�อลูกคา้เขา้มาเยี�ยมชมโครงการ ทั �งที�สาํนกังานขาย 
ณ ที�ตั �งของโครงการ หรอืการออกบูธตามสถานที�ต่างๆ ทมีขายจะนําเสนอขอ้มูลโครงการแก่
ลูกค้า โดยพนักงานขายจะอธิบายแนวคิดและที�มาของรูปลกัษณ์ สไตล์ และจุดเด่นของ
โครงการ เพื�อจูงใจใหลู้กคา้มคีวามรูส้กึร่วม และอยากเป็นเจา้ของ ตลอดจนถงึการใหข้อ้มูล
ของโครงการ เชน่ ขนาดพื�นที�หอ้ง ราคาหอ้งชดุ รปูแบบการตกแต่ง สิ�งอาํนวยความสะดวกที�
มีให้ รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ เป็นต้น โดยพนักงานขายทุกคนจะต้อง
วเิคราะห์ถงึความตอ้งการของลกูคา้แต่ละรายที�เขา้มาเยี�ยมชมโครงการ และใหค้าํปรกึษาใน

ดา้นต่างๆ รวมถงึการขอสนิเชื�อจากธนาคาร เพื�อปิดการขายกบัลูกคา้รายดงักลา่ว 
 

2.1.2.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

 บรษิทัฯ เป็นผู้จําหน่ายอสงัหารมิทรพัยท์ั �งหมดดว้ยตวัเองโดยทมีขายของบรษิัทฯ ที�มี
ความเป็นมอือาชพี มปีระสทิธภิาพ และมปีระสบการณ์และความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัตลาด

อสงัหารมิทรพัย์และรายละเอยีดของโครงการเป็นอย่างด ีโดยบรษิัทฯ มหีน่วยงานดา้นการ
ขายประจําอยู่ที�สาํนักงานขายของแต่ละโครงการ เพื�อต้อนรบัลกูคา้ที�สนใจเขา้แวะเยี�ยมชม
โครงการที�สํานักงานขายและชมห้องตัวอย่าง ณ ที�ตั �งของโครงการ โดยทีมงานจะมีการ
อธิบายแนวคดิ รูปลกัษณ์ สไตล์ ความโดดเด่นและความน่าสนใจของแต่ละโครงการ และ

นําเสนอขอ้มูลรายละเอยีดเกี�ยวกบัโครงการ เช่น ประเภทของหอ้ง ขนาดพื�นที� ราคาหอ้งชุด 
เครื�องตกแต่งที�มาพรอ้มกบัหอ้งพกั และพาลูกคา้ชมโครงการ นอกจากนี� ลกูคา้หรอืผูท้ ี�สนใจ
โครงการยังสามารถสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์หรือเข้าชม เว็บไซต์บริษัทฯ ที� 
www.chewathai.com และระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น Facebook โดยผ่านทาง 

https://www.facebook.com/CHEWATHAI ซึ�งลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด
เบื�องตน้ของแต่ละโครงการได ้
 บรษิทัฯ ยงัทาํการโฆษณาประชาสมัพนัธโ์ครงการ โดยการออกบธูตามสถานที�ต่างๆ ที�มี

ผูค้นหนาแน่นและใกลก้บัที�ตั �งของโครงการ เช่น การจดัจุดแสดงโครงการในหา้งสรรพสนิคา้

และอาคารสาํนักงานต่างๆ รวมไปถงึงานแสดงบา้น คอนโดและที�ดนิต่างๆ เช่น งานมหกรรม
บ้านและคอนโด เป็นต้น ที�มีการจัดขึ�นเป็นประจําอย่างต่อเนื� อง รวมถึงการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์โครงการผ่านสื�อในรปูแบบต่างๆ โดยเน้นสื�อประชาสมัพนัธ์ที�สามารถเขา้ถึง
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ป้ายโฆษณา การแจกแผ่นพับ 
(Brochure) หนั งสือพิมพ์  นิตยสาร รวมถึงสื�อบนอินเทอร์เน็ตต่ างๆ  เพื�อ เป็นการ
ประชาสมัพนัธโ์ครงการ กระตุน้ความสนใจและเปิดช่องทางในการจาํหน่ายเพิ�มเตมิ 

 

2.1.3 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  

สาํหรบัปี 2561 นี�เศรษฐกจิคาดว่าจะมกีารฟื�นตวัอย่างต่อเนื�อง ซึ�งเป็นสญัญาณที�ดตี่อตลาดที�อยู่
อาศยั ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์คีวามเชื�อมั �น และเปิดขายโครงการที�อยู่อาศยั
ใหม่ แต่ทศิทางการแข่งขนัในตลาดที�อยูอ่าศยัยงัคงเป็นไปอย่างรนุแรง เนื�องจากผูป้ระกอบการยงัคง

เปิดขายโครงการที�อยูอ่าศยัใหม่ออกสูต่ลาดอย่างต่อเนื�อง 
ในขณะที�ความตอ้งการซื�อที�อยูอ่าศยัในปี 2561 ยงัมจีํากดั ทั �งกลุม่ผูซ้ื�อเพื�ออยูอ่าศยัจรงิ ที�แมก้าํลงั

ซื�อคอ่ยๆ ฟื�นตวั แต่ยงัคงเผชญิขอ้จาํกดัดา้นราคาที�อยู่อาศยัเปิดขายใหม่อยูใ่นระดบัสงู รวมถงึกลุม่ผู้
ซื�อที�อยู่อาศยัเพื�อการลงทุน ที�อาจจะชะลอการลงทุนในที�อยู่อาศยัลง เนื�องจากการแข่งขนัในตลาดให้

เช่าที�อยูอ่าศยัเป็นไปอยา่งรนุแรง โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ตลาดคอนโดมเินียมใหเ้ชา่ 
นอกจากนี�  การขยายตัวของจํานวนที�อยู่อาศัยคงค้าง ณ สิ�นปี 2560 ยงัเป็นปัจจัยกดดนัให้

ผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัยต์ั �งเป้าหมายการขยายตวัของการเปิดขายโครงการที�อยูอ่าศยัใหม่
ในปี 2561 อย่างระมัดระวงั และอาจปรบัแผนการเปิดขายโครงการที�อยู่อาศัยใหม่ระหว่างปีอย่าง

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในตลาดที�อยู่อาศยัที�เปลี�ยนแปลงไป 
โดยจํานวนที�อยู่อาศยัเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลในปี 2561 น่าจะยงัคงไม่ตํ�ากว่า 

100,000 หน่วย โดยคาดว่าอยูท่ี� 100,000-108,000 หน่วย ขยายตวั 0-2 % จากปี 2560 ทั �งนี� จาํนวน
ที�อยู่อาศยัเปิดขายใหม่ในปี 2561 น่าจะอยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกบัสองปีที�ผ่านมา โดยการขยายตวัของ

จํานวนที�อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายตัวของจํานวนที�อยู่อาศัยกลุ่ม
คอนโดมเินียม ซึ�งข้อจํากัดดา้นพื�นที�สําหรบัการลงทุนพฒันาโครงการแนวราบ ประกอบกบัความ
คบืหน้าของโครงการส่วนต่อขยายสถานีรถไฟฟ้า น่าจะดงึดดูใหผู้ป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ยงัคงเปิดขายโครงการคอนโดมเินียมในปี 2561 (ที�มา: ศนูยว์จิยักสกิร) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



   แบบ 56 – 1 ประจาํปี 2561  บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

 

สว่นที� 1.2 หน้า 43 

 

ทั �งนี�บรษิทั ยงัคงพฒันาสนิคา้ ทั �งคอนโด และบ้านอย่างต่อเนื�อง โดยบรษิทัตั �งเป้าที�จะขยายการ
ลงทุนทั �งโครงการคอนโดมเินียม และโครงการแนวราบใหม้สีดัส่วนที�สมดลุกนั รวมถึงการขยายพื�นที�
การเปิดโครงการใหม่ เพื�อรองรบัความตอ้งการของตลาดในทุกระดบั และคุม้คา่ต่อการลงทุน พรอ้มทั �ง

ยงัพจิารณาที�จะขยายการลงทุนไปยงัหวัเมอืงใหญ่ๆ ของประเทศไทย 

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มปี 2562 

มกีารคาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกจิโลกจะมกีารชะลอตวัอย่างแน่นอน การลงทุนในประเทศต้องมีความ
ระมดัระวงั นักลงทุนจะมีต้องสภาพคล่องที�ด ีโดยส่วนใหญ่ในครึ�งปีแรกผูป้ระกอบการจะเน้นระบาย Stock เก่าให้

ไดม้ากที�สดุ และจะไปเน้นเปิดตวัโครงการใหม่ไดใ้นครึ�งปีหลงั 2562 โดยภาพรวมแลว้มองวา่เศรษฐกจิไทยในปี 2562 
ยงัอยู่ในลกัษณะออ่นไหวต่อปัจจยัภายนอกที�จะเขา้มามผีลกระทบได ้ที�จะตอ้งเจอ ไดแ้ก่ สงครามการคา้ มาตรการ
ต่างๆ ที�ออกมากดีกนัทางการคา้ของสหรฐัฯและจนี ,วกิฤตเศรษฐกจิตลาดเกดิใหม่ ,การชะลอตวัของจนี และดอกเบี�ย
สหรฐัฯที�เป็นขาขึ�น ซึ�งจะมผีลต่อการลงทนุกบัเศรษฐกจิในบา้นเราเชน่กนั 

ส่วนปัจจยัภายในประเทศที�ต้องเจอแต่กค็อืเรื�องของสภาพคล่องของอตัราดอกเบี�ย ตลอดจนการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจจากการบรโิภคภายในประเทศ การลงทุนของภาคเอกชน แต่ก็ยงัมีเรื�องการลงทุนและใช้จ่ายของ
ภาครฐับาล  ที�จะทาํใหเ้กดิการลงทนุของภาคเอกชนและการบรโิภคภายในประเทศเพิ�มมากขึ�น 

ส่วนการแก้ไขปัญหาจากภาครฐั คอืต้องเร่งการใช้จ่ายการลงทุน การเบกิจ่ายในโครงการของรฐัและตาม
แผนงานเมกะโปรเจกต์ด้านระบบสาธารณูโภคเพื�อสร้างความเชื�อมั �นของนักลงทุนและผู้บรโิภค ในขณะเดยีวกนั
รฐับาลต้องดาํเนินนโยบายการเงนิและการคลงั เพื�อรกัษาเสถียรภาพของอตัราแลกเปลี�ยนค่าเงนิบาท และเงนิทุน
ต่างประเทศที�ไหลเขา้ออก และตอ้งปฏริปูโครงสรา้งกฎหมายและภาษ ีเพื�อเพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหม้าก
ขึ�น 

สถานการณ์อสงัหาฯ ในปี 2562 ตลาดคอนโดฯ แนวรถไฟฟ้าทั �งสายเก่าและใหม่ ศูนย์กลางธุรกจิ (CBD) 
และเขตพื�นที�ตะวนัออกจะยงัคงไดร้บัความสนใจจากกลุ่มดมีานด ์ผลจากการพฒันาโครงการต่าง ๆ ที�เร ิ�มเหน็เป็นรปู
เป็นรา่งมากขึ�นช่วยดงึดดูกลุม่ผูซ้ื�ออยูอ่าศยัและบรรดานกัลงทุนที�มองเหน็ศกัยภาพในอนาคตเขา้มาจบัจอง ซึ�งจะชว่ย
ดดูซบัยูนิตในตลาดไดเ้รื�อยๆ คลา้ยคลงึกบัสถานการณ์ในปีนี� แต่ทั �งนี�ยงัมปัีจจยัสาํคญัที�เขา้มาแทรกระหว่างทางที�

อาจทําใหต้ลาดอสงัหาฯ ชะลอตวัลงไปบา้ง นั �นคอืมาตรการควบคมุการปล่อยสนิเชื�อที�อยู่อาศยัของทางธปท. ที�ทาํให้
ผูซ้ื�อตอ้งวางเงนิดาวน์เพิ�มขึ�นโดยอยูท่ี�ราว 10-30% 

ทั �งนี�เมื�อพจิารณามาตรการดงักล่าวผูท้ี�ไดร้บัผลกระทบมากที�สุด คอื ตลาดระดบัล่าง หรอืกลุ่มผูท้ี�ซื�อที�อยู่
อาศยัราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เนื�องจากกลุ่มนี�ยงัไม่ฟื� นตัวดนีักจากปัญหาทางเศรษฐกจิโดยอาจมีปัญหาหนี�เสยี 

เครดติไม่ด ีทางสถาบนัการเงนิจงึต้องเพิ�มความเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื�อมากขึ�น ในขณะที�กลุ่มตลาดกลาง-บน 
หรอืผูท้ี�ซื�อที�อยู่อาศยัราคามากกว่า 8 ลา้นบาทขึ�นไปกลบัไม่ไดร้บักระทบมากนัก เพราะเป็นกลุ่มที�มกีําลงัซื�อสงูอยู่
แล้ว ดงันั �นการเพิ�มเงนิดาวน์จงึไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่อยา่งใด ดงันั �นผูป้ระกอบการจงึต้องวางแผนพฒันาโครงการใหม่ 
ๆ ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายโดยอาจเน้นไปที�ระดบักลาง-บนใหม้ากขึ�น และออกแคมเปญการตลาดต่าง ๆ เพื�อกระตุ้น

การขาย เร่งระบายยนูิตเก่าในกลุ่มกลาง-ล่าง รวมถงึชะลอการเปิดตวัโครงการใหม่ในกลุ่มนี�ออกไปก่อน รอจงัหวะที�
เหมาะสมเพื�อทยอยโปรดกัส์เขา้สูต่ลาดอกีคร ั �งเมื�อดมีานดแ์ขง็แกรง่มากขึ�น 

มหีลากหลายประเดน็ที�สนใจอยา่งยิ�งในปี 2562 ที�จะสง่ผลต่อตลาดอสงัหาฯไทยทั �งทางตรงและทางออ้ม ไม่
ว่าจะเป็นภาพรวมของเศรษฐกจิที� ธปท.มกีารคาดการณ์ว่าจะสามารถขยายตวัไดถ้งึ 4.2% โดยไดร้บัแรงขบัเคลื�อน

จากภาคการบรโิภคเอกชน การจา้งงานแบบกระจายตวั (Broad-based) การสง่ออกสนิคา้ การสง่เสรมิท่องเที�ยว และ
การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานของรฐัที�มคีวามชดัเจน สง่ผลใหภ้าคธุรกจิทั �งไทยและต่างชาตเิกดิความมั �นใจที�จะลงทุน
มากขึ�น นอกจากนี�ยงัมกีารประกาศเรื�องการเลอืกตั �งที�จะเกดิขึ�นในปี 2562 ซึ�งคงตอ้งจบัตามองกนัต่อไป 
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นอกจากนี� เทรนด์ใหม่ๆ ที�ส่งผลต่อการพัฒนาที�อยู่อาศัยปัจจุบัน คือการเติบโตของกลุ่มมิลเลนเนียล 
(Millennials) หรอืกลุ่มคนรุ่นใหม่ที�เกดิระหว่างปี 2524-2539 ที�กําลงัจะกลายเป็นกลุ่มผู้ซื�ออสงัหาฯ กลุ่มสาํคญัใน
อนาคตอนัใกลน้ี�  ประกอบกบักลุม่ผูส้งูอายทุี�มจีาํนวนเพิ�มมากขึ�น ทําใหบ้รรดาผูป้ระกอบการจะตอ้งปรบัตวัใหเ้ท่าทนั 

โดยต้องมีการวางแผน ออกแบบ พัฒนาที�อยู่อาศัยให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
หลากหลายและเหมาะสม ผนวกกบัการนําเอานวตักรรมเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

2.1.4 งานที�ยงัไมไ่ด้ส่งมอบ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มหีอ้งชุดที�ไดท้ําสญัญาซื�อขายแลว้ แต่ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสทิธจิาก
ทั �งหมด 11 โครงการ เป็นจํานวน 163 ยนิูต ซึ�งคดิเป็นมลูค่าเท่ากบั 746 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด
ของหอ้งชดุที�ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสทิธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี� 

ชื�อโครงการ / ลกัษณะ

งาน 
ผูพ้ฒันาโครงการ 

วนัที�คาดว่า

จะแล้วเสรจ็ 

มลูค่า

โครงการ

ทั �งหมด  

(ลา้น

บาท) 

ห้องขายรอโอน

กรรมสิทธิ�  วนัที�คาดว่า

จะโอน

กรรมสิทธิ ยนิูต ลา้นบาท 

โครงการ 

ฮอลล์มาร์ค  

งามวงศว์าน 

บรษิทั ชวีาทยั 

อนิเตอรเ์ชนจ ์

จาํกดั 

แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

1,200 

 

10 22 ไตรมาส 1 

ปี 2562 

โครงการเดอะ 

สรุวงศ ์

บรษิทั ชวีาทนั ฮพั 

ซนู จาํกดั 

แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

350 2 20 ไตรมาส 1 

ปี 2562 

โครงการชวีาทยั เรสซิ

เดนซ ์ 

บางโพ 

บรษิทัฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

1,040 13 80 ไตรมาส 1 

ปี 2562 

โครงการชวีารมย ์รงัสติ - 

ดอนเมอืง 

บรษิทัฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

488 1 6 ไตรมาส 1 

ปี 2562 

โครงการชวีาทยั เรสซิ

เดนซ ์อโศก 

บรษิทัฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

1,700 16 91 ไตรมาส 1 

ปี 2562 

โครงการชวีาทยัเพชร

เกษม �� 

บรษิทัฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

1,455 69 174 ไตรมาส 1 

ปี 2562 
โครงการชวีาโฮม วงแวน-

ลาํลูกกา 
บรษิทัฯ มกราคม 

ปี 2562 

700 21 62 ไตรมาส 1 

ปี 2562 
โครงการฮอลล์มาร์ค จรัญ 
13 

บรษิทัฯ ธนัวาคม 

ปี 2562 

430 8 20 ไตรมาส 4 

ปี 2562 
โครงการชวีาทยั เรสซิ

เดนซ์ ทองหล่อ 
บรษิทัฯ พฤษภาคม 

ปี 2563 

1,000 20 159 ไตรมาส 2 

ปี 2563 
โครงการฮาร์ท สุขุมวิท 
62/1 

บรษิทั ชวีา ฮารท์ 

จาํกดั 

ไตรมาส 3 

ปี 2562 

160 2 35 ไตรมาส 3 

ปี 2562 
โครงการฮาร์ท ทองหล่อ 

36 
บรษิทั ชวีา ฮารท์ 

จาํกดั 

ไตรมาส 4 

ปี 2562 

270 1 77 ไตรมาส 4 

ปี 2562 

รวม 8,793 163 746  
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2.2   ธรุกิจโรงงานสาํเรจ็รปูให้เช่า (Ready Built Factories) 

2.2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บรษิทัฯ มกีารพฒันาโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่าที�มคีณุภาพและมมีาตรฐานระดบัสากล เพื�อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในธุรกจิอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาด
กลางที�มจีาํนวนมากขึ�น ทั �งที�เป็นสญัชาตไิทยและรวมถงึบรษิทัฯ หรอืนกัลงทุนชาวต่างชาตทิี�เขา้มาตั �ง
ฐานการผลติหรอืการลงทุนในประเทศไทยโดยไม่ตอ้งการถอืกรรมสทิธิ �ในโรงงาน หรอืผูป้ระกอบการที�

ตอ้งการก่อตั �งโรงงานเพื�อประกอบกจิการ แต่ยงัไม่มคีวามต้องการหรอืไม่มคีวามพรอ้มที�จะลงทุนใน
ระยะยาว รวมถงึผูป้ระกอบการที�ต้องการลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน ลดระยะเวลาการลงทุน และลด
ความเสี�ยงหรอืปัจจยัอื�นๆ ที�อาจเกดิขึ�นจากการลงทุนสรา้งโรงงานได ้ 

บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็โอกาสและการเตบิโตของธุรกจิดงักล่าว จงึไดเ้ริ�มตน้พฒันาโรงงานสาํเรจ็รูปให้
เช่าที�มมีาตรฐาน เหมาะสมสาํหรบัผูป้ระกอบการในหลายอตุสาหกรรม โดยเริ�มตน้พฒันาโครงการแรก
ในปี 2556 มลูคา่โครงการประมาณ 300 ลา้นบาท ทั �งนี� โรงงานสาํเรจ็รปูของบรษิทัฯ ยงัเปิดโอกาสให้
ลูกค้าสามารถปรบัเปลี�ยนพื�นที�ใช้สอยได้ตามความต้องการพิเศษเฉพาะด้านของลูกค้าไดอ้กีดว้ย 
นอกจากนี�บรษิทัฯ ไดเ้ลอืกทําเลที�ตั �งโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่าที�มศีกัยภาพและเป็นทําเลที�เหมาะสมใน
การประกอบธรุกจิ เชน่ นิคมอตุสาหกรรม ที�มรีะบบสาธารณูปโภค การบําบดัสิ�งปฏกิลูและของเสยีจาก
โรงงานอุตสาหกรรม และมสีิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ อย่างครบครนั บรษิัทฯ ยงัไดม้ีการพจิารณา
ทําเลที�ตั �งและลักษณะของโครงการที�จะพัฒนาจากความต้องการของตลาดและนักลงทุน การ
คาดการณ์แหล่งอุตสาหกรรมในอนาคต ความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งสนิคา้และวตัถุดบิ 
อกีทั �งยงัพิจารณาถึงโอกาสการได้รบัสทิธปิระโยชน์จากเขตส่งเสรมิการลงทุนของคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุน (BOI) เช่นกนั  

โรงงานสาํเรจ็รปูของบรษิทัฯ มลีกัษณะเป็นอาคารสองชั �น โดยชั �นลา่งจะเป็นสว่นของโรงงาน และ
ชั �นบนจะเป็นพื�นที�สําหรบัสํานักงาน ซึ�งมกีารก่อสรา้งในบรเิวณพื�นที�ดนิที�มรี ั �วกั �นเป็นสดัส่วน พรอ้ม

ดว้ยป้อมยาม พื�นที�จอดรถ และพื�นที�ใชส้อยเอนกประสงค ์ทั �งนี� โรงงานสาํเรจ็รปูที�บรษิทัฯ พฒันาขึ�น
เป็นโรงงานแบบมาตรฐาน ตวัอาคารใชโ้ครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ และใชโ้ครงเหลก็รปูพรรณ ไม่มี
เสากลาง ทั �งนี�  เพื�อให้ได้ประโยชน์จากพื�นที�ใช้สอยให้มากที�สุด ซึ�งผู้เช่าสามารถดัดแปลงและ
ปรบัเปลี�ยนรปูแบบใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการและการใชง้านของผูเ้ช่าได ้โดยโรงงานมขีนาดตั �งแต่ 

1,512 ถงึ 1,937 ตารางเมตร บรเิวณพื�นของโรงงานซึ�งเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ สามารถรองรบันํ�าหนัก
ไดถ้งึ 3,000 กโิลกรมัต่อตารางเมตร  
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ลกัษณะโดยทั �วไปของโครงการโรงงานสาํเรจ็รปูที�บรษิทัฯ ทาํการพฒันามดีงันี� 

ส่วนของโรงงาน 

พื�นโรงงาน พื�นคอนกรตีเสรมิเหล็ก รองรบันํ�าหนักจรได ้3,000 กโิลกรมัต่อตารางเมตร พื�นผิว

ขดัมนัเสรมิดว้ยวสัดเุพิ�มความแขง็แกร่งของผวิพื�น 

ผนงั ก่ออฐิ ฉาบปนู ทาส ีพรอ้มผนงัโครงเหลก็ระบายอากาศดา้นขา้ง 

โครงสรา้ง เสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ กบัโครงหลงัคาเหลก็รปูพรรณ 

หลงัคา หลงัคาเมทลัชทีพรอ้มกรุแผน่กนัความรอ้น 

ประต ู ประตเูหลก็มว้น 

โคมไฟ โคมไฟที�ใหค้วามสว่างสงู 

ระบบป้องกนัฟ้าผ่า ตดิตั �งให ้

ส่วนของสาํนักงาน 

พื�นสาํนกังาน พื�นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือพื�นสําเร็จรูป รบันํ� าหนักได้ 300 - 500 กิโลกรมัต่อ

ตารางเมตร ตกแต่งผวิพื�นดว้ยกระเบื�องยางหรอืกระเบื�องดนิเผา 

ผนงั ก่ออฐิ ฉาบปนู ทาส ี

โครงสรา้ง เสาและคานเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

หลงัคา ประกอบดว้ยแผน่ยปิซมับอรด์ พรอ้มโครงสรา้ง T-bars 

ประตแูละหน้าตา่ง กระจกพรอ้มกรอบอลูมเินียม 

โคมไฟ โคมไฟพรอ้มหลอด Fluorescent ฝังในฝ้าเพดาน 

พื�นที�ด้านนอกโรงงาน 

ถนนและพื�นที�จอดรถ ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ พรอ้มไฟสอ่งสวา่งบรเิวณถนน ที�จอดรถพรอ้มหลงัคา 

ระบบระบายนํ�าฝน ท่อคอนกรตีเสรมิเหลก็ พรอ้มบอ่พกันํ�าและบอ่ตรวจสภาพนํ�า 

ระบบระบายนํ�าเสยี ท่อ HDPE พรอ้มบ่อพกันํ�าและบ่อตรวจสภาพนํ�า 

รั �ว ความสงู 2 เมตรตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมฯ 

ประต ู ประตเูหลก็รางเลื�อนกวา้ง 10 เมตร 

ป้อมยาม โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ระบบรกัษาความปลอดภยั ระบบป้องกนัฟ้าผ่า 

ระบบตรวจจบัควนั 

ถงัดบัเพลงิ 

ป้อมยาม 

ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA. 1 ตวั ต่อ อาคาร (เดนิสายส่งแรงตํ�าใต้ดินเข้าสู่

อาคาร) ระบบตูจ่้ายไฟฟ้าหลกั MDB-MCB 150 AT/250 AF 

ท่อนํ�าขนาด 2 นิ�ว พรอ้มมเิตอรนํ์�าประปา 

ถงัเกบ็นํ�าใตด้นิขนาด 4 ลกูบาศกเ์มตร 

ปั �มจ่ายนํ�าด ี

ระบบการสื�อสาร โทรศพัทส์ายตรง 

 

โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มกีารพฒันาโครงการโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่าแล้วเสรจ็ จํานวน 1 
โครงการ มลูคา่โครงการประมาณ 300 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ยอาคารโรงงานสาํเรจ็รปูจาํนวน 10 หลงั  

  



   แบบ 56 – 1 ประจาํปี 2561  บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

 

สว่นที� 1.2 หน้า 47 

 

รายละเอยีดโครงการ สามารถสรปุไดด้งันี� 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ โรงงานสาํเรจ็รปูให้เช่า โครงการ 1 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี� ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตําบลมาบ
ยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

พื�นที�โครงการ 26-0-72 ไร ่

พื�นที�เชา่ 17,120 ตร.ม. 

จํานวนยูนติที�ใหเ้ชา่ 10 ยนิูต 

จุดเดน่ของโครงการ การออกแบบด้วยดีไซน์ทนัสมัย การจัดวางและจดัสรรด้านพื�นที�ใช้

สอยได้อย่างเหมาะสม ไดม้าตรฐาน ลูกค้ายงัสามารถออกแบบการใช้
งานไดอ้ย่างอสิระ คุม้คา่ และใชร้ะยะเวลาสั �นในการตั �งโรงงาน 
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รายละเอียดโครงการ โรงงานสาํเรจ็รปูให้เช่า โครงการ 1 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

นอกจากนี� โครงการยงัตั �งอยู่ในทําเลที�ดี โดยตั �งอยู่ภายในโครงการ

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี� อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ซึ�งมกีาร
บรหิารจดัการระบบสาธารณูปโภค การบําบดันํ�าเสยี การกําจดัขยะที�

ไดม้าตรฐาน เป็นตน้ และมสีิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ อยา่งครบครนั 

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 300 ลา้นบาท 

คา่เชา่เฉลี�ยต่อตารางเมตร 200 บาท 

ชนดิของโครงการ โรงงานสําเรจ็รูปใหเ้ช่า  

 ขนาด 1,512 ตร.ม. จํานวน 5 ยนิูต 

 ขนาด 1,812 ตร.ม. จํานวน 1 ยนิูต 

 ขนาด 1,937 ตร.ม. จํานวน 4 ยนิูต 

สิ�งอาํนวยความสะดวก หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA. ที�จอดรถที�มีหลงัคา ระบบรกัษา
ความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย ปั �มนํ�า ระบบระบายนํ� าฝน  

ระบบระบายนํ�าเสยี ระบบโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในอุตสาหกรรมเบา ทั �ง

ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ที�มีการผลิตเพื� อสนับสนุนการ
ประกอบธุรกจิของอุตสาหกรรมหนักที�อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง 

ระยะเวลาในการกอ่สรา้งโครงการ ดาํเนินการกอ่สรา้งเป็น 2 เฟส 

 เฟสที� 1 จํานวน 5 ยูนิตเริ�มก่อสร้างในเดือนสงิหาคม ปี 2555 
และแลว้เสรจ็ในเดอืนมนีาคม ปี 2556 

 เฟสที� 2 จํานวน 5 ยูนิต เริ�มก่อสร้างในเดือนธันวาคม ปี 2556 
และแลว้เสรจ็ในเดอืนมถิุนายน ปี 2557 

ความคบืหน้าในการก่อสรา้ง กอ่สรา้งเสรจ็สมบูรณ์ พรอ้มใหบ้รกิาร 

ความคบืหน้าในการใหเ้ช่า ยอดที�ทําสญัญาเช่าแล้วร้อยละ 40 ของจํานวนโรงงานที�ปล่อยเช่า ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 

สถานะการก่อสรา้งและการเช่าของโรงงานสาํเรจ็รปูของบรษิทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 สรุป

ไดด้งันี� 

โครงการ 
จาํนวนยนิูต

ทั �งหมด 

จาํนวนยนิูตที�มี

การเช่าทั �งหมด 

พื�นที�เช่าทั �งหมด 

(ตารางเมตร) 

อตัราการเช่า 

(ร้อยละ) 

โครงการที� 1 10 4 6.773 40 
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2.2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.2.1 ลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ สาํหรบัธุรกจิโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่า คอืผูป้ระกอบการ
ในอตุสาหกรรมเบาที�มกีารผลติสนิคา้เพื�อสนับสนุนธุรกจิอตุสาหกรรมหนักที�ตั �งโรงงานอยูใ่น
บรเิวณใกลเ้คยีง ทั �งอุตสาหกรรมที�มขีนาดเลก็และขนาดกลาง ที�ยงัไม่พรอ้มหรอืยงัไม่มคีวาม
ต้องการหรอืไม่มคีวามพรอ้มที�จะลงทุนในระยะยาว เพื�อสร้างโรงงาน เนื�องจากต้องใช้เงนิ

ลงทุนค่อนขา้งสูง  บรษิทัฯ จงึเลอืกที�จะเสนอทางเลอืกใหม่ โดยการใหเ้ช่าโรงงานสาํเรจ็รูป 
เพื�อเป็นการลดภาระคา่ใชจ่้ายดา้นการลงทุนและต้นทุนในการดาํเนินการ เพื�อใหส้ามารถนํา
เงนิทุนดงักลา่วไปใชต้่อยอดทางธุรกจิในดา้นอื�นๆ ไดม้ากขึ�น 

นอกจากนี� กลุ่มลูกคา้เป้าหมายที�สาํคญัอกีกลุ่มหนึ�งของบรษิทัฯ คอื กลุ่มผูป้ระกอบการ
ต่างชาติที�เขา้มาลงทุนหรอืร่วมลงทุนในประเทศไทยทั �งระยะชั �วคราวหรอืถาวร ซึ�งจะเลอืก
การเช่าโรงงานสาํเรจ็รปูแทนการลงทุนเพื�อก่อสรา้งถาวร ทั �งนี� เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงจาก
โอกาสความสาํเรจ็จากการลงทุน ความเสี�ยงจากการจดัหาผูร้บัเหมาเพื�อสรา้งโรงงาน หรอื
ข้อจํากัดด้านกฎหมายการถือครองที�ดินของชาวต่างชาติ รวมถึงความไม่แน่นอนทาง
เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศที�ส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงนโยบายการค้าและการ
ลงทุนหรอืมาตรการการส่งเสรมิใดๆ ของภาครฐั ซึ�งโครงการโรงงานสําเรจ็รูปให้เช่าของ
บรษิทัฯ สามารถสรา้งความยดืหยุน่ในการลงทุน และตอบโจทยค์วามเสี�ยงและขอ้จาํกดัต่างๆ 
เหล่านั �นไดอ้ยา่งชดัเจน 

2.2.2.2 กลยุทธก์ารตลาด  

ทาํเลที�ตั �งของโครงการ 

ทําเลที�ตั �งของโครงการนับเป็นปัจจยัที�สําคญัที�ธุรกจิหรอืผูป้ระกอบการจะพจิารณาเป็น
ลําดบั แรกในการเลือกก่อสร้างหรอืเช่าโรงงาน เพื�อให้สะดวกต่อการดําเนินธุรกิจ การ
คมนาคมขนสง่ รวมถงึการกระจายสนิคา้และวตัถุดบิไปยงัสถานที�สําคญัต่างๆ เช่น ท่าเรอื

ขนสง่สนิคา้ สนามบนิ สถานีรถไฟ ระยะห่างจากกรงุเทพมหานคร หรอืศนูยก์ระจายสนิคา้ที�
สาํคญั เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื�องจากบรษิัทฯ ยงัมีประสบการณ์การดําเนินธุรกจิให้เช่า
โรงงานสําเร็จรูปไม่มากนัก นอกเหนือจากองค์ประกอบการเลือกที�ตั �งในการดําเนินธุรกิจ
ดงักล่าว บรษิัทฯ จะเน้นการพฒันาโครงการภายในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลกั นอกจากนี� 

โอกาสการไดร้บัสทิธิประโยชน์จากเขตส่งเสรมิการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุน (BOI) และโอกาสที�จะไดร้บัจากการส่งเสรมิการลงทุนการขบัเคลื�อนเศรษกจิจากการ
พฒันาเขตพื�นที�ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึ�งสิ�งเหล่านี�จะเป็นประโยชน์
ต่อผูเ้ชา่ กเ็ป็นอกีหนึ�งปัจจยัที�บรษิทัฯ ใชใ้นการพจิารณาเชน่กนั  
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รปูภาพแสดงที�ตั �งโครงการนิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี� อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

โครงการโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่าของบรษิทัฯ ในปัจจุบนัตั �งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ซติี� อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ซึ�งมกีารบรหิารจดัการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที�ได้
มาตรฐานสากล และมสีิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ อยา่งครบครนั เหมาะแก่การเป็นศูนยก์ลาง
การผลติและการกระจายสนิคา้ที�ด ีมกีารคมนาคมที�สะดวกต่อการเดนิทางไปยงัสถานที�อื�นๆ  

ทั �งนี� กลุ่มบรษิทัอมตะ ซึ�งเป็นผู้ถอืหุน้ใหญ่ในบรษิัท อมตะ ซิตี� จํากดั ซึ�งเป็นผูพ้ฒันา

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี� จงัหวดัระยอง มกีารเปิดเผยขอ้มูลในการเสนอขายทรสัต์เพื�อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (“อมตะซัมมิทโกรท”) โดยมี
นโยบายใหอ้มตะซมัมทิโกรทพจิารณาซื�อหรอืเชา่ที�ดนิเพื�อพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า
ภายในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี�เท่านั �น ซึ�งอาจส่งผลดา้น

ขอ้จํากดัการจดัหาที�ดนิเพิ�มเตมิจากบุคคลภายนอกในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี�ดงักล่าวซึ�ง
รวมถงึบรษิทัฯ ดงันั �นหากบรษิัทฯ ต้องการซื�อที�ดนิเพื�อพฒันาโครงการโรงงานสาํเรจ็รูปให้
เช่าในอนาคตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี�เพิ�มเติม เมื�อที�ดนิที�ถือครองในปัจจุบนัหมดลง
หรอืโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่ามผีูเ้ชา่เตม็จํานวน บรษิทัฯ ตอ้งใหส้ทิธใินการตดัสนิใจซื�อหรอืเช่า

ที�ดนิแกอ่มตะซมัมทิโกรทกอ่น 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มไิดจ้ํากดัการพจิารณาพฒันาโครงการแต่เพยีงในจงัหวดัระยอง
เท่านั �น บรษิทัฯ ยงัทําการศกึษาและพจิารณาการขยายการลงทุนไปยงัพื�นที�นิคมหรอืเขต
อตุสาหกรรมอื�นๆ ที�บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึศกัยภาพในการพฒันา มโีอกาสการเติบโตและการ

ขยายฐานลูกคา้ สามารถแข่งขนัได ้และสรา้งผลตอบแทนที�ดขีองโครงการในอนาคต เช่น 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบุร ีจงัหวดัปราจนีบุร ีนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุร ีหรอื
นิคมอุตสาหกรรมปิ�นทอง เป็นต้น ซึ�งบรษิทัฯ เชื�อว่า บรษิทัฯ จะสามารถจดัหาที�ดนิไดเ้มื�อ
บรษิทัฯ ตอ้งการพฒันาโครงการเพิ�มเตมิในอนาคต 
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นโยบายการกาํหนดราคา 

การกําหนดราคาของบริษัทฯ จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ค่าเช่าโรงงานและ
ค่าบรกิารสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การบําบดันํ�าเสยี การกําจดัขยะและสิ�งปฏิกูล เป็นต้น 

ทั �งนี�  ค่าบริการงานสาธารณู ปโภคต่างๆ จะเป็นการชําระให้กับบริษัทผู้พัฒนานิคม
อุตสาหกรรม ลูกค้าหรือผู้เช่าโครงการจะสามารถชําระโดยตรงกับบรษิัทผู้พัฒนานิคม
อตุสาหกรรมได ้สาํหรบัคา่เช่าโรงงานนั �น ผูเ้ชา่จะชาํระโดยตรงกบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มกีาร
กาํหนดคา่เช่าที�เป็นมาตรฐานจากหลายปัจจยัที�สาํคญั เชน่ ขนาดพื�นที�เช่า จาํนวนยนูิตที�เช่า 

ระยะเวลาการเช่า หรอืบรกิารอื�นๆ เพิ�มเตมิตามที�ผู้เช่ารอ้งขอ ทั �งนี� สญัญาเช่าของบรษิทัฯ 
สว่นใหญ่จะเป็นสญัญาเช่าระยะสั �น ซึ�งมรีะยะเวลาเช่าประมาณ 3 ปี และจะมีการเจรจาการ
ปรบัอตัราคา่เชา่เมื�อทาํการต่อสญัญาอกีคร ั �ง 

อยา่งไรกต็าม ในการกําหนดคา่เช่ารวมถงึอตัราการปรบัคา่เช่าในสญัญาเช่านั �น บรษิทัฯ 
จะคาํนึงถงึคา่เช่าโรงงานสาํเรจ็รปูของผูป้ระกอบการที�ใหบ้รกิารเชา่โรงงานสาํเรจ็รปูที�มขีนาด
ของโครงการ มสีิ�งอํานวยความสะดวก และอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัโครงการของบรษิัทฯ 
ดว้ยเช่นเดยีวกนั โดยบรษิทัฯ ไดม้หีน่วยงานภายในที�ทําการตดิตามราคาค่าเช่าโรงงานและ
สภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื�อให้แน่ใจว่าค่าเช่าโรงงานของบรษิทัฯ อยู่ในระดบัที�เหมาะสมและ
สามารถแข่งขนัได ้นอกจากนี� บรษิัทฯ เชื�อว่าลูกคา้หรอืผูเ้ช่า จะไม่ไดค้าํนึงถึงราคาค่าเช่า
อย่างเดยีวเท่านั �นที�จะใชใ้นการพจิารณาตดัสนิใจเช่าโรงงานหนึ�งๆ แต่จะพจิารณาถงึปัจจยั
อื�นๆ ควบคูไ่ปดว้ย ดงันั �น นอกเหนือจากราคาคา่เช่าที�สามารถแขง่ขนัไดแ้ลว้นั �น บรษิทัฯ จงึ
ใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑ ์ดว้ยการออกแบบโรงงานสาํเรจ็รูป

ของบรษิทัฯ ที�มมีาตรฐาน มรีปูแบบที�ทนัสมยั มคีวามโดดเดน่ดา้นพื�นที�ใชส้อยที�ออกแบบมา
ไดอ้ย่างเหมาะสม มคีวามยดืหยุ่นซึ�งทําใหลู้กคา้สามารถออกแบบต่อเติมดดัแปลงพื�นที�ใช้
สอยทั �งภายในและภายนอก เพื�อสนับสนุนการใช้งานไดอ้ย่างอสิระ คุม้ค่า และใชร้ะยะเวลา
อนัสั �นในการจดัตั �งโรงงาน 

การตลาดและการประชาสมัพนัธ ์

บรษิทัฯ มกีารส่งเสรมิทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ ทั �งการตดิต่อหากลุ่มลูกคา้
เป้าหมายโดยตรง การติดต่อผ่านนายหน้า และผ่านสื�อกลางต่างๆ เช่น การโฆษณาในสื�อ
ประชาสมัพนัธ์ต่างๆ โดยเน้นสื�อประชาสมัพนัธ์ที�สามารถเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรง

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อาทเิช่น ป้ายโฆษณา หนังสอืพมิพต์่างๆ เช่น หนังสอืพมิพบ์างกอก
โพสต์ และหนังสอืพมิพ์บางกอก ชูโฮ การประชาสมัพนัธ์ผ่านหอการคา้ต่างประเทศ เช่น 
หอการค้าไทย หอการคา้ไทย-องักฤษ หอการค้าไทย-เยอรมัน เป็นต้น การแจกแผ่นพับ 
(Brochure) หรือใบปลิวโฆษณา เพื�อแจกในบริเวณใกล้เคยีงของนิคมอุตสาหกรรม เช่น 

รา้นอาหารรอบพื�นที�นิคมอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟในบรเิวณใกลเ้คยีง การประชาสมัพนัธ์
ผ่านแผ่นป้ายโฆษณาที�ติดตั �งหน้าโครงการหรอืนิคมอุตสาหกรรม การประชาสมัพนัธ์ผ่าน
เวบ็ไซตท์ี�ไม่เสยีคา่ใชจ้า่ยต่างๆ รวมถงึการใหข้อ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์www.chewathai.com ของ
บรษิทัฯ ซึ�งผูป้ระกอบการหรอืลกูคา้ที�สนใจ สามารถศกึษาขอ้มูลและรายละเอยีดเบื�องตน้ของ

โครงการ และตดิต่อกบับรษิทัฯ ไดโ้ดยตรง 
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บรกิารใหค้าํปรกึษาและแนะนําสาํหรบัผูเ้ชา่  

บรษิทัฯ จดัใหม้พีนักงานบรกิารใหค้าํปรกึษาและแนะนําลูกคา้อย่างใกลช้ดิ เช่น บรกิาร
ให้คําปรกึษาและประสานงานด้านต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับทางราชการ อาทิเช่น การนิคม

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน เป็นตน้ บรษิทัฯ มี
บรกิารให้คําปรกึษาและแนะนําเกี�ยวกบัการต่อเติมดดัแปลงพื�นที�ใช้สอยทั �งภายนอกและ
ภายในโรงงาน บรกิารให้คําปรกึษาและประสานงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การ
ประปา การไฟฟ้า การบาํบดัและกาํจดันํ�าเสยี โทรศพัท ์และอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

2.2.2.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ มีการจัดหาตัวแทนซึ�งจะดําเนินการจัดหาผู้เช่าให้บริษัทฯ เช่น Knight Frank 
Chartered รวมถงึตวัแทนรายบุคคลอื�นๆ และจดัใหม้ทีมีปล่อยเช่าของบรษิทัฯ เอง ที�มคีวาม
เป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัตลาด
อสงัหารมิทรพัย์เพื�ออตุสาหกรรม รายละเอยีดของโครงการ และสิ�งอาํนวยความสะดวกและ
ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการและนิคมอุตสาหกรรม รวมถงึขอ้กาํหนดต่างๆ ของการ
นิคมอตุสาหกรรมเป็นอยา่งด ีโดยบรษิทัฯ มหีน่วยงานดา้นการปล่อยเช่าไวค้อยตอ้นรบัลกูคา้
ที�สนใจเข้าแวะเยี�ยมชมโครงการ โดยทีมงานจะมีการอธิบายข้อมูลรายละเอียดเกี�ยวกับ
ลกัษณะและคณุสมบตัขิององคป์ระกอบของโรงงาน เช่น ประโยชน์และการใชส้อยของพื�นที� 
ขนาดพื�นที� อตัราคา่เช่า ระบบไฟฟ้าและโทรศพัท์ และพาลกูคา้ชมโครงการ นอกจากนี� ลกูคา้
หรอืผูท้ี�สนใจโครงการยงัสามารถสอบถามขอ้มูลทางโทรศพัท์หรอืเขา้ชมเวบ็ไซต์บรษิทัฯ ที� 
www.chewathai.com ซึ�งลกูคา้สามารถเขา้ไปศกึษารายละเอยีดเบื�องตน้ของโครงการได ้

2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั  

ในปี 2561 การลงทุนยงัมสีญัญาณเขา้มาต่อเนื�อง เป็นเพราะปัจจยัจากการที�รฐับาลไดม้นีโยบาย
พฒันาออีซี ีมาตรการส่งเสรมิการลงทุน และกฎหมายที�ชดัเจน รวมถงึการจดัสรรงบประมาณในการ

พฒันาระบบโครงสร้างพื�นฐานต่างๆ เชื�อว่าจะทําให้แนวโน้มการลงทุนในปี 2561 คาดว่าจะขยาย
ตัวอย่างต่อเนื�อง ซึ�งเกิดจากปัจจยัการส่งเสรมิการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั �งปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที�มีแนวโน้มการเติบโตตามทิศทางการใช้กําลัง การผลิตของ
ผูป้ระกอบการที�มอีตัราที�สงูขึ�น กลุ่มอตุสาหกรรมที�เขา้มาลงทุนในพื�นที�นิคมอตุสาหกรรม โดยเฉพาะ

ในพื�นที�ออีซีียงัคงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็ และผลติภณัฑ์โลหะ กลุ่ม
อุตสาหกรรมยาง และพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมเครื�องยนต์ และเครื�องจกัรกลที�ไม่ไดใ้ช้ยานยนต ์
กลุ่มไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส ์และกลุ่มกจิการอื�นๆที�เกี�ยวเนื�องกบัอุตสาหกรรม เช่น โรงงานสาํเรจ็รปู
ใหเ้ช่า คลงัสนิคา้ และอตุสาหกรรมอื�นๆ เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะบางประการ ซึ�งหากภาครฐัสามารถดําเนินการได ้
ผู้ประกอบการเชื�อว่าจะสามารถสรา้งความเชื�อมั �นในการดําเนินธุรกจิเพิ�มขึ�นแก่ผู้ประกอบการ อนั
ไดแ้ก่ การเรง่พฒันาระบบขนสง่และการคมนาคมใหเ้ชื�อมโยงกบัประเทศเพื�อนบา้น เพื�อรองรบัการเป็น
ศนูยก์ลางการคา้การลงทุนของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) เร่งเดนิหน้าโครงการลงทุนขนาด

ใหญ่และโครงสร้างพื�นฐานเพื�อให้เม็ดเงนิหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจ เร่งรดัการใช้จ่ายภาครฐัให้
เป็นไปตามแผนการใชง้บประมาณเพื�อช่วยขบัเคลื�อนเศรษฐกจิไทย โดยเฉพาะงบลงทุนในโครงการที�
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รฐับาลไดอ้นุมตัไิปแลว้ เพิ�มการใชจ่้ายและการบรโิภคภายในประเทศดว้ยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ
ของภาครฐั ออกมาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรจากราคาพชืผลทางการเกษตรตกตํ�าเพื�อสรา้งกําลงัซื�อ
ในภาคเกษตร เร่งเจรจาการคา้กบัประเทศที�มศีกัยภาพทางเศรษฐกจิเพื�อขยายตลาดและลดอุปสรรค

ทางการคา้ระหวา่งกนั รวมถงึช่วยเสรมิสภาพคล่องของผูป้ระกอบการ SMEs โดยสนับสนุนใหส้ถาบนั
การเงนิพจิารณาปล่อยสนิเชื�อดอกเบี�ยตํ�า และสนับสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ในการ
ผลติสนิค้า และสนับสนุนความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนหรอืรูปแบบ PPP (Public –Private 
Partnership) เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการทาํงาน 

2.2.4 งานที�ยงัไมไ่ด้ส่งมอบ  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2561 บรษิทัฯ ไม่มงีานซึ�งมสีญัญาเชา่แล้วแต่ยงัอยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง  
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3. ปัจจยัความเสี�ยง 

 

3.1 ความเสี�ยงในการประกอบธรุกิจ 

3.1.1  ความเสี�ยงจากการที�บริษทัประกอบธรุกิจในอตุสาหกรรมที�มีการแข่งขนัสงู 

ปี 2561 สถานการณ์ตลาดที�อยู่อาศยั ทั �งในดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานมกีารปรบัตวัเพิ�มขึ�นเมื�อเทยีบกบั
ชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2560 ในดา้นอปุสงคม์กีารปรบัเพิ�มขึ�นของการโอนกรรมสทิธิ �ที�อยูอ่าศยั และสนิเชื�อที�อยู่
อาศยับุคคลปล่อยใหม่ สว่นในดา้นอุปทานมกีารปรบัตวัเพิ�มขึ�นของโครงการที�อยู่อาศยัเปิดขายใหม่ และที�อยู่
อาศยัที�สรา้งเสรจ็จดทะเบยีนแลว้  

สาํหรบัภาพรวมในปี 2561 ทั �งปี ศูนยข์อ้มูลอสงัหารมิทรพัย์คาดว่าสถานการณ์ตลาดที�อยู่อาศยัจะ
ปรบัตวัเพิ�มขึ�น โดยเป็นผลมาจากการขยายตวัของเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ ทั �งภาคการสง่ออก และการ

ท่องเที�ยว รวมถึงการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครฐั ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ 
รถไฟฟ้าความเร็วสูง นอกจากนั �นมาตรการกํากบัดูแลสนิเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยัของ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ที�จะมผีลบงัคบัใช้ในวนัที� 1 เมษายน 2562 นั �นคาดว่าจะส่งผลให้ยอดโอนกรรมสทิธิ �และสนิเชื�อที�อยู่
อาศยัมกีารเรง่ตวัก่อนที�จะมมีาตรการบงัคบัใช ้ 

สาํหรบัแนวโน้มในปี 2562 ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์คาดวา่ผลจากมาตรการควบคมุสนิเชื�อ จะทาํให้
เกดิการชะลอตวัเลก็น้อยของเศรษฐกจิ โดยจะสง่ผลต่อตลาดที�อยูอ่าศยัในดา้นการโอนกรรมสทิธิ �ที�อยูอ่าศยั ซึ�ง
จะลดลงทั �งจาํนวนหน่วยและมูลคา่ รอ้ยละ 11.6 และ 2.5 ตามลาํดบั เมื�อเทยีบกบัปี 2561 และคาดว่าสนิเชื�อที�
อยูอ่าศยัจะลดลงรอ้ยละ 2.1 เมื�อเทยีบกบัปี 2561  
 

ภาพที� 1 อตัราขยายตวัจํานวนหนว่ยและมลูคา่การโอนกรรมสิทธิ�ที�             ภาพที� 2 สินเชื�อที�อยูอ่าศยับคุคลทั�วไปปลอ่ยใหมท่ั�วประเทศรายปี 

อาศยั YoY รายปี      

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สว่นอปุทานโครงการเปิดตวัใหม่คาดว่าจะลดลงรอ้ยละ 4.3 เมื�อเทยีบกบัปี 2561 แต่ที�อยู่อาศยัสร้าง
เสรจ็จดทะเบยีนคาดว่าจะยงัคงเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 6.9 เมื�อเทยีบกบัปี 2561 เนื�องจากการขยายตวัของโครงการที�
เปิดตวัใหม่ในปี 2561  
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ภาพที� 3  โครงการที�อยูอ่าศยัเปิดขายใหม ่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลรายปี    ภาพที� 4 ที�อยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหมใ่นกรุงเทพฯ-

ปริมณฑลรายปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากขอ้มลูดงักลา่ว สง่ผลใหก้ารแขง่ขนัในธรุกจิอสงัหารมิทรพัยม์คีวามรนุแรง ผูป้ระกอบการหลายราย
ปรบักลยทุธใ์นการดงึอปุสงคใ์นตลาดเพื�อรกัษารายไดแ้ละความอยูร่อดของธุรกจิภายใตภ้าวะเศรฐกจิที�ฟื�นตวัได้
ชา้ อาท ิการใชก้ลยทุธด์า้นราคาเพื�อระบายสนิคา้ แต่อาจจะทาํใหอ้ตัรากาํไรขั �นตน้ลดลง การขยายโครงการไป
ยงัเมอืงรองรอบกรุงเทพฯ การใชน้วตักรรมผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื�อลดตน้ทุน แต่ไม่ขึ�นราคาสนิคา้ หรอืการขยาย
ตลาดไปหาอุปทานในกลุ่มอื�นๆ เช่น กลุ่มอุปทานระดบับน ซึ�งกลุ่มนี�จะไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวัของ
เศรษฐกิจน้อยกว่า และมีอุปสงค์จํากดั รวมถึงเร ิ�มปรบัการทําผลิตภณัฑ์ และการตลาดครอบคลุมในทุกๆ 
เซกเมนต ์ทาํใหก้ารแขง่ขนัยิ�งทวคีวามรนุแรงมากขึ�น 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย์เพื�อขายตั �งแต่ปี 2551 และเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อปี 2559 บรษิทัฯพฒันาที�อยูอ่าศยัทั �งอาคารชุด โครงการแนวราบ และ โรงงาน
ให้เช่า โดยบรษิทัฯมีทีมงานที�เชี�ยวชาญในการทําการศึกษาความเป็นไปได้ พฤติกรรมความต้องการของ
ผูบ้รโิภค และความเป็นไปไดข้องโครงการในทุกดา้น ก่อนการตดัสนิใจซื�อที�ดนิเพื�อทาํการพฒันา บรษิทั มกีาร

พฒันาฟังกช์ั �นใหม่ๆ อยา่งไม่หยุดยั �งเพื�อใหต้อบสนองความตอ้งการของตลาดและสามารถสรา้งความแตกต่าง 
และจุดขายที�ชดัเจนขึ�น นอกจากนี�ยงัให้ความสําคญักบัการส่งมอบ การบรกิารหลงัการขาย และการดูแล
ความสมัพนัธ์ของลูกบ้าน ทําใหทุ้กโครงการของบรษิทัฯไดร้บัการตอบรบัที�ดจีากลูกคา้รายใหม่ และจากการ
บอกต่อจากลูกคา้รายเดมิที�เพิ�มขึ�นเรื�อยๆ ปัจจุบนับรษิทัฯมคีวามชํานาญในการพฒันาคอนโดมเินียมในทุก

ระดบัราคา และนอกจากนี�บรษิทัฯไดข้ยายโครงการไปยงัตลาดเซกเมนต์ใหม่ ทั �งทาวน์โฮม บา้นแฝด และบา้น
เดี�ยว ระดบัราคา 2 – 30 ลา้นบาท เพื�อเพิ�มฐานลกูคา้ใหก้วา้งขึ�น นอกจากนี�บรษิทัฯยงัร่วมลงทุนกบับุคคลที�มี
อทิธผิลในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์เพื�อสรา้งสนิคา้เซกเมนต์ใหม่เขา้สูต่ลาด สง่ผลใหบ้รษิทัฯมผีลการดาํเนินงานที�
ด ีเตบิโตอยา่งต่อเนื�อง และยั �งยนื 
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3.1.2  ความเสี�ยงจากการที�ผลประกอบการขึ�นอยู่กบัความสาํเรจ็ของโครงการที�กาํลงัพฒันาอยู ่

ปี 2561 บรษิทัฯ มโีครงการที�อยูร่ะหว่างการก่อสรา้งและรอรบัรูร้ายไดเ้มื�อโอนกรรมสทิธิ � จาํนวน 3 
โครงการ คอื โครงการชวีาทยั เพชรเกษม 27 มมีลูคา่โครงการรวมทั �งสิ�น 1,564 ลา้นบาท, โครงการชวีา โฮม 
วงแหวน-ลาํลกูกา มมีูลคา่โครงการรวมทั �งสิ�น 700 ลา้นบาท และ โครงการชวีา โฮม สขุสวสัดิ �-ประชาอทุศิ มี
มูลคา่โครงการรวมทั �งสิ�น 890 ลา้นบาท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ ทยอยรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการ

ชวีาทยั เพชรเกษม 27 ได ้1,024 ลา้นบาท สว่นโครงการชวีา โฮม วงแหวน-ลาํลกูกา และโครงการชวีา โฮม 
สขุสวสัดิ �-ประชาอทุศิ ยงัไม่สามารถรบัรูร้ายไดใ้นปี 2561 เพราะโครงการดงักล่าวไมส่ามารถก่อสรา้งเสรจ็และ
สง่มอบตามแผนที�วางไว ้จงึไม่สามารถรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการนี�ไดต้ามเป้าหมายที�บรษิทักาํหนดไว ้จงึตอ้งมี
การปรบักลยทุธ ์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี�ยงนี�เป็นอย่างดี ได้มีการวางแผนระยะยาว 2-3 ปี ในการซื�อที�ดนิ 
กอ่สรา้ง สง่มอบ และรบัรูร้ายไดใ้หเ้ป็นไปตามเป้าหมาย พรอ้มวางแผนสาํรอง และปรบัเปลี�ยนกลยทุธไ์วเ้สมอ 
สาํหรบัรองรบัปัจจยัอื�นๆ ที�อาจเขา้มาเพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�จะเกดิขึ�นไดอ้ยา่งรอบคอบ 

 

3.1.3  ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงทางกฎระเบียบ และกฎหมายซึ�งอาจมีผลกระทบต่อธรุกิจของ

บริษทั  

จากปี 2559 กฎหมายที�มบีทบาทสาํคญักบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์2 ฉบบัที�จะประกาศใช ้ไดแ้ก ่ภาษี
ที�ดนิและสิ�งปลกูสรา้ง ที�ยงัไม่แน่ชดั ซึ�งน่าจะมผีลเริ�มบงัคบัใชใ้นปี 2562 ความไม่ชดัเจนและการเขา้ถงึขอ้มูล
กฎหมายโดยละเอยีดในขอ้นี� อาจทําใหน้ักลงทุนชะลอการลงทุน เนื�องจากยงัยนืยนัไม่ไดว้่าจะเป็นการเพิ�ม
ภาระมากน้อยเพยีงใด นอกจากนี� การเสยีภาษเีงนิไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ี�จะเรยีกเกบ็จากราคาซื�อ
ขายจากเดมิคดิจากราคาประเมนิที�ดนิ จะทําใหต้้นทุนเพิ�มขึ�นและส่งผลใหผ้ลตอบแทนลดน้อยลง อาจจะมี
ผลกระทบใหต้ลาดการลงทุนไม่คกึคกั ขณะที�ผลตอบแทนการลงทุนลดตํ�าลงเหลอืประมาณรอ้ยละ 5 จากที�
เคยไดผ้ลตอบแทนร้อยละ 6-8 เพราะราคาคอนโดมิเนียมปรบัตวัสูงขึ�นรวดเร็วมากตามราคาที�ดนิ ทําให้
ผลตอบแทนจากการเชา่ลดลง การลงทุนสาํหรบันกัลงทนุรายยอ่ยในปีนี�อาจยงัไม่สดใสนัก 

สาํหรบับรษิทัฯ เองนั �น ตระหนักถงึผลกระทบทางดา้นกฎหมายที�อาจเกดิขึ�น ทั �งแงข่องเงนิลงทุนที�

เพิ�มมากขึ�น และการชะลอตวัของยอดขาย จากความไม่แน่ชดัของกฎหมาย บรษิทัฯ ไดม้กีารเตรยีมความ
พรอ้มอยา่งด ีเพื�อรองรบัปัญหาดงักลา่วที�จะเกดิขึ�น ทั �งทางดา้นเงนิทุน และการกระตุน้ยอดขาย 

 

3.1.4  ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการปล่อยสินเชื�อของธนาคารพาณิชย ์

มาตรการควบคมุการปล่อยสนิเชื�อของธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)  หรอืมาตรการ  LTV (Loan 

to Value) ออกมาเพื�อป้องกนัการเกง็กาํไร และเพื�อป้องกนัปัญหาฟองสบู่ที�อาจจะเกดิขึ�นในอนาคต เนื�องจาก

พบวา่ การแขง่ขนัรนุแรง ประกอบกบัมาตรฐานการปล่อยสนิเชื�อลดลง ดงันั �น จงึตอ้งการออกมาตรการเพื�อให้

ผูกู้อ้อมก่อนกู ้มเีงนิดาวน์ก่อนซื�อบา้น รวมถงึใหผู้ใ้หกู้ ้ตระหนักถงึความเสี�ยงที�แทจ้รงิ สามารถรองรบัความ

เสี�ยงจากความไม่แน่นอนของมลูคา่หลกัประกนั และเพื�อสนับสนุนใหค้นที�ตอ้งการกูซ้ื�อที�อยูอ่าศยัเพื�ออยู่อาศยั

จรงิสามารถซื�อไดใ้นราคาที�เหมาะสม ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลใหผู้บ้รโิภคระมดัระวงัในการใชจ้่ายมากขึ�น 

หรอือาจชะลอการตดัสนิใจซื�อซึ�งอาจจะสง่ผลสบืเนื�องต่อไปยงัธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความเสี�ยงดงักล่าว และมมีาตรการในการควบคมุ โดยจดัให้

เจา้หน้าที�ที�ใหค้าํปรกึษาชี�แนะเพื�อลดปัญหาการขอสนิเชื�อกบัสถาบนัการเงนิ  
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  บรษิทัทราบดวี่าสถานการณ์ของอสงัหารมิทรพัย์ราคา �-� ล้านบาท ยงัน่าเป็นห่วง เพราะการ    
ปฎเิสธสนิเชื�อสงู แนวทางรองรบัของบรษิทัฯ นอกเหนือจากการเกบ็เงนิดาวน์สงูในอตัรารอ้ยละ �� - �� เพื�อ
คดักรองระดบัความสามารถทางการเงนิของลูกคา้เบื�องต้นแล้ว บรษิทัฯ มกีระบวนการอาํนวยความสะดวก

โดยการส่งประวตัลิูกคา้ใหธ้นาคารพจิารณาสนิเชื�อเบื�องตน้ คอยใหค้าํแนะนําในการเตรยีมความพรอ้มของ
ลูกคา้ และตดิตามอย่างใกลช้ดิ โดยพนักงานขายของบรษิทัฯ ทําหน้าที�เสมอืนที�ปรกึษาทางการเงนิ คอย
แนะนําวธิีการ ขั �นตอน พรอ้มตรวจสอบเอกสาร ให้คําแนะนํา และอํานวยความสะดวกในการติดต่อกบั
ธนาคาร  

 ประกอบกบักลุม่ลกูคา้ของบรษิทัสว่นใหญ่เป็นกลุม่ที�ซื�ออสงัหารมิทรพัยเ์พื�อเป็นที�อยู่อาศยัจรงิไม่ใช่
เพื�อการลงทุน จงึทําใหอ้ตัราการปฎเิสธใหกู้แ้ก่ลูกคา้ของบรษิทั อยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ยของอุตสาหกรรม 
นอกจากนี�ในการขายโครงการบ้านเดี�ยว บรษิทัมีการพจิารณาคุณสมบตัิเบื�องต้นของลูกค้าและกําหนด
เงื�อนไขใหธ้นาคารพจิารณาอนุมตัเิงนิกู้แก่ลูกคา้ก่อนทําสญัญาซื�อขาย ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมจะส่ง
เอกสารให้ธนาคารพจิารณาก่อนการโอนประมาณ �-� เดอืน ซึ�งทุกโครงการของบรษิทัไดร้บัการสนับสนุน
เรื�องเงนิกูส้นิเชื�อบุคคลแก่ผูซ้ื�อจากหลากหลายสถาบนัการเงนิซึ�งชว่ยใหล้กูคา้ไดร้บัเงื�อนไขวงเงนิกูท้ี�ด ีและใช้
เวลาที�รวดเรว็ ซึ�งหากผลไม่อนุมตั ิบรษิทักย็งัสามารถดาํเนินการขายใหม่ไดท้นัท ีและจากยอดโอนทั �งหมดจะ
ม ี��% ที�ลกูคา้ชาํดว้ยเงนิสด บรษิทัมผีลการดาํเนินงานที�ด ีและการเตบิโตอยา่งต่อเนื�อง พรอ้มมสีถานะทาง

การเงนิที�ม ั �นคง มกีารจดัการบรหิารการเงนิอยา่งมวีนิยั โดยกําหนดอตัราส่วนเงนิกูย้มืต่อสว่นของเจา้ของไว้
ไม่เกนิ �:� บรษิทัไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงนิอยา่งดจีากสถาบนัการเงนิต่างๆ มาโดยตลอด  

 

3.1.5  ความเสี�ยงจากการจดัหาที�ดินเพื�อพฒันาโครงการ 

ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ยทุธศาสตรห์ลกัที�สาํคญัอย่างหนึ�งคอื ทําเลที�ตั �งของโครงการ เพื�อพฒันา
โครงการอสงัหารมิทรพัยใ์หป้ระสบความสาํเรจ็ บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งยิ�ง ถงึยทุธศาสตรห์ลกัสาํคญันี� จงึ
มนีโยบายในการเลอืกทําเลที�ตั �งของโครงการที�จะพฒันาที�มศีกัยภาพสงู ตดิกบัเสน้ทางคมนาคมที�สาํคญั อยู่

ในย่านธุรกจิสําคญั ซึ�งลกัษณะของที�ดนิที�กล่าวมานั �นเป็นที�ต้องการอย่างมากของตลาดอสงัหารมิทรพัย ์มี
ระดบัราคาที�สูง และเพิ�มขึ�นในทุกๆ ปีอย่างต่อเนื�อง เหน็ไดจ้ากการการปรบัตวัของราคาซื�อขายที�ดนิย่าน
ธุรกจิใจกลางเมอืงหรอื CBD และที�ดนิยา่นชุมชนทั �งในกรุงเทพและปรมิลฑล นอกจากนี�ยงัมปัีจจยัอื�นๆ ที�มี
ผลต่อราคาที�ดนิ และการจดัหาที�ดนิใหม่เพื�อการพฒันา ไดแ้ก่ ขอ้จาํกดัทางดา้นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการใช้

ประโยชน์ที�ดนิ ตําแหน่งที�ตั �ง ระบบสาธารณูปโภค และสิ�งอํานวยความสะดวกบรเิวณใกล้เคยีง ดงัจะเหน็ได้
จากกรมธนารกัษ์ ประกาศใช้ราคาประเมนิที�ดนิใหม่อย่างเป็นทางการสําหรบัปี 2559 – 2562 โดยมีราคา
เพิ�มขึ�นทุกภาคเฉลี�ย 27.72% แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 15.78% สว่นภมูภิาค 27.88% ซึ�งราคาที�ดนิที�ขยบั
ตวัสงูสว่นใหญ่เป็นบรเิวณที�มกีารก่อสรา้งรถไฟฟ้ารวมทั �งสว่นต่อขยาย ยา่นธรุกจิ เมอืงท่องเที�ยว และจงัหวดั

ที�มกีารก่อตั �งเศรษฐกจิพเิศษ อาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ เผชญิความเสี�ยงจากการที�บรษิทัฯ ไม่สามารถหาที�ดนิใน
ลกัษณะดงักลา่วมาพฒันาโครงการได ้

บรษิทัฯ บรหิารจดัการความเสี�ยงดงักล่าว ดว้ยการวางแผนการจดัหาจดัซื�อที�ดนิทําเลศกัยภาพ
ล่วงหน้า ทั �งระยะสั �น และระยะยาว พร้อมดําเนินการตามแผนการที�บริษัทฯกําหนดไว้ เพื�อทยอยพฒันา

โครงการเป็นรายเฟส สง่ผลใหบ้รษิทัสามารถขยายโครงการใหม่ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง รองรบัการเตบิโตของตลาด
ที�อยูอ่าศยั ทั �งแนวราบและแนวสงูในช่วงระยะเวลาประมาณ 4-5 ปีขา้งหน้า และในช่วงระยะเวลาดงักล่าวนั �น 
บรษิทัฯจงึมรีะยะเวลามากพอสาํหรบัการดาํเนินการจดัหาที�ดนิทําเลศกัยภาพแปลงใหม่ เพื�อพฒันาโครงการ
ในอนาคต 
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ในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์นั �น บรษิัทฯตระหนักดวี่าที�ดนิคอืส่วนประกอบที�สาํคญัถึง 75% ใน
ความสาํเรจ็ของโครงการนั �นๆ และอกี 25% คอืการพฒันา  บรษิทัฯ จงึมกีารกาํหนดลกัษณะ ขนาดของที�ดนิ
อย่างชัดเจน และวางแผนงาน สําหรับการจัดหาที�ดินอย่างต่อเนื�อง โดยสํารวจที�ดินที�มีศักยภาพสูง 

สภาพแวดล้อม สภาพสงัคมที�น่าอยู่ และผงัเมือง เพื�อให้สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้าในแต่ละ
ชว่งเวลา  

บรษิทัฯ คาํนึงถงึการจดัหาที�ดนิเป้าหมายภายใต้ต้นทุนที�ดนิที�เหมาะสมและมองถงึศกัยภาพแนว
การเตบิโตของเมอืงและกาํลงัซื�อในบรเิวณนั �น บรษิทัฯ ถงึจะดาํเนินการศกึษาพจิารณาความเสี�ยงต่างๆ ใน
การพฒันาที�ดนิแปลงนั �นๆ คํานึงถึงความสามารถและศํกยภาพในการพฒันา การก่อสร้างใหเ้ป็นไปตาม
รูปแบบที�บรษิทัฯ ต้องการรวมถงึความสามารถในการขายสนิคา้ ตลอดถงึระยะเวลาในการส่งมอบการโอน
กรรมสทิธิ � เป็นต้น บรษิทัฯ จะพจิารณาลงทุนที�ดนิดงักล่าวเพื�อพฒันาโครงการ หากที�ดนิมคีวามเหมาะสม
ตามขอ้กาํหนดต่างๆ ดงัที�กลา่วมาขา้งตน้ 

 

ธรุกิจโรงงานสาํเรจ็รปูให้เช่า (Ready Built Factories) 

3.1.6 ความเสี�ยงจากการจดัหาผู้เช่าและความสาํเรจ็ของโครงการในอนาคต 

ในเดอืนธนัวาคม ปี 2561 บรษิทัฯ มโีครงการโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่าที�พฒันาแลว้เสรจ็และอยู่ระหว่าง
การขายพื�นที�เช่าจํานวน 1 โครงการ จํานวน 10 ยนูิต ซึ�งตั �งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี� อาํเภอ
ปลวกแดง จงัหวดัระยอง มูลคา่โครงการรวมประมาณ 300 ลา้นบาท ซึ�งในปัจจุบนับรษิทัฯ มลีูกคา้ที�ทํา
สญัญาเชา่แลว้จํานวน 4 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของพื�นที�ใหเ้ชา่ทั �งหมด และมโีครงการในอนาคตจาํนวน 

1 โครงการ มลูคา่โครงการประมาณ 175 ลา้นบาท ซึ�งบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการซื�อที�ดนิเพื�อพฒันาโครงการ
แลว้และยงัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาเพื�อพฒันาที�ดนิดงักลา่ว โดยบรษิทัฯ อาจมคีวามเสี�ยงจากการไม่มี
ผู้เช่าโรงงานตามเป้าหมายที�ไดว้างไว ้อนัจะส่งผลต่อรายไดข้องบรษิทัฯ ในอนาคต รวมถึงส่งผลให้
บรษิทัฯ มีภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนจากโรงงานที�สรา้งแล้วเสร็จและภาระต้นทุนการก่อสร้างสําหรบั

โครงการในอนาคตอกีดว้ย 

อย่างไรก็ตาม เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงจากการดําเนินการจดัหาผู้เช่าและความเสี�ยงจากภาระ
คา่ใชจ้่ายดงักล่าวนั �น บรษิทัฯ ไดแ้บ่งการก่อสรา้งโครงการเป็น 2 เฟส โดยสาํหรบัการก่อสรา้งโครงการ
ที� 1 ที�แลว้เสรจ็และอยูร่ะหวา่งการใหเ้ช่าพื�นที�เช่าจาํนวน 10 ยนิูต นั �น บรษิทัฯ ไดท้าํการก่อสรา้งเป็น 2 

เฟส โดยจํานวน 5 ยนูิตแรกไดเ้ริ�มก่อสรา้งและแลว้เสรจ็พรอ้มเปิดใหบ้รกิารในเดอืนสงิหาคม ปี 2555 
และเดอืนมนีาคม ปี 2556 ตามลาํดบั ซึ�งหลงัจากเปิดใหบ้รกิารไม่นาน บรษิทัฯ กไ็ดก้ารตอบรบัที�ดจีาก
ลูกคา้และทําสญัญาเช่าหลงัจากเปิดใหบ้รกิารภายในปีเดยีวกนั เมื�อบรษิทัฯ ไดร้บัการตอบรบัที�ดแีละ
เหน็โอกาสทางธรุกจิเพิ�มเตมิ บรษิทัฯ จงึดาํเนินการก่อสรา้งโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่าเพิ�มเตมิอกีจาํนวน 5 

ยนูิตในพื�นที�เดยีวกนั โดยไดเ้ริ�มก่อสรา้งในเดอืนธนัวาคม ปี 2556 และแลว้เสรจ็พรอ้มเปิดใหบ้รกิารใน
เดอืนกรกฎาคม ปี 2557 ทําใหบ้รษิทัฯ ไม่ไดม้ภีาระจากต้นทุนการก่อสรา้งเต็มจํานวนทั �ง 10 ยนูิตใน
ตั �งแต่แรก นอกจากนี� บรษิทัฯ ยงัอยู่ในระหวา่งการพฒันาที�ดนิสาํหรบัโครงการที� 2 ซึ�งตั �งอยูบ่รเิวณอื�น 
แต่อยูภ่ายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี�เชน่เดยีวกนั และจะเริ�มตน้พฒันาและก่อสรา้งเมื�อบรษิทัฯ ไดร้บั

การตดิต่อจากลกูคา้แลว้ และมจีํานวนผูเ้ช่าในโครงการเดมิที�ไดพ้ฒันาแลว้เสรจ็ตั �งแต่รอ้ยละ 75 ขึ�นไป
เท่านั �น  

นอกจากนี� บรษิทัฯ มคีวามมั �นใจว่าจากการเปิดเสรทีางดา้นการคา้ การลงทุน และธุรกจิบรกิาร ภายใน
กรอบ AEC รวมถงึสถานการณ์ทางการเมอืงของประเทศที�มคีวามชดัเจนมากยิ�งขึ�น จะสง่ผลใหเ้กดิการ
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ขยายฐานการผลติและการลงทุนในประเทศมากยิ�งขึ�น เนื�องจากความต้องการแลกเปลี�ยนสนิคา้และ
ทรพัยากรต่างๆ ระหวา่งประเทศในภมูภิาคอาเซยีนมกีารขยายตวัมากขึ�น ซึ�งเป็นโอกาสที�จะทาํใหบ้รษิทั
ฯ สามารถเพิ�มจาํนวนลูกคา้ไดม้ากขึ�นจากกลุ่มผูป้ระกอบการที�ตอ้งการโรงงาน แต่ยงัไม่ตอ้งการลงทุน

สรา้งโรงงานเอง ทั �งลกูคา้ในประเทศและต่างประเทศอกีเป็นจาํนวนมาก  

 

3.1.7 ความเสี�ยงจากสญัญาเช่าระยะสั �น 

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ มลีกูคา้ที�ใชบ้รกิารเช่ากบับรษิทัฯ จาํนวน 4 ราย ซึ�งสญัญาบรกิารโรงงานสาํเรจ็รูป
ใหเ้ช่าของบรษิทัฯ กบัลกูคา้ทั �ง 4 รายนั �น เป็นสญัญาระยะสั �นมอีายุไม่เกนิ 3 ปี โดยใหท้างเลอืกในการ
ต่อสญัญา บรษิทัฯ จงึมคีวามเสี�ยงจากการที�ลกูคา้ไม่ตอ้งการต่อสญัญาเชา่ดงักลา่ว 

อยา่งไรกด็ ีโดยทั �วไปเมื�อลกูคา้เริ�มทาํการดาํเนินธุรกจิหรอืผลติสนิคา้แล้วนั �น มกัจะไม่ยา้ยฐานการผลติ
หรอืเปลี�ยนแปลงสถานที�เช่า เนื�องจากก่อนการตดัสนิใจเช่าโรงงานนั �น ลูกคา้จะพจิารณาฐานลกูคา้หรอื
แหล่งการกระจายสินค้าของตน การอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบที�สําคัญ รวมถึงธุรกิจของโรงงาน
อตุสาหกรรมที�อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง ซึ�งกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ เป็นกลุม่ลกูคา้ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมเบาที�มกีารผลติเพื�อสนับสนุนการประกอบธุรกจิของอุตสาหกรรมหนักที�อยูใ่น
บรเิวณใกลเ้คยีง ซึ�งหากแหล่งวตัถุดบิหรอืฐานการผลติอุตสาหกรรมสนับสนุนยงัอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง
แลว้นั �น จงึมโีอกาสน้อยที�ลกูคา้ของบรษิทัฯ จะยา้ยฐานการประกอบธุรกจิไปยงัสถานที�อื�น นอกจากนี� 
การตดัสนิใจยา้ยสถานที�ประกอบธุรกจิยงัก่อใหเ้กดิต้นทุนในการโยกยา้ยวสัดุอุปกรณ์และสนิคา้ และ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ�มเติมในโรงงานในพื�นที�ใหม่อกีด้วย ทั �งนี� บรษิัทฯ มีการออกแบบโรงงาน
สาํเรจ็รปูของบรษิทัฯ ที�มมีาตรฐาน มรีปูแบบที�ทนัสมยั มคีวามโดดเดน่ดา้นพื�นที�ใชส้อยที�ออกแบบมาให้
สามารถจดัวางโครงสรา้งได้อย่างเหมาะสม มีความยดืหยุ่นซึ�งทําให้ลูกค้าสามารถออกแบบการวาง
โครงสรา้งใชง้านไดอ้ยา่งอสิระ คุม้คา่ และใชร้ะยะเวลาอนัสั �นในการจดัตั �งโรงงาน นอกจากนี�บรษิทัฯ ยงั

เน้นการสรา้งความสมัพนัธท์ี�ย ั �งยนืกบัลูกคา้ มบีรกิารใหค้าํปรกึษาและช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ เพื�อการ
สรา้งความสมัพนัธท์ี�ดใีนระยะยาว เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงในการไม่ต่อสญัญาเชา่กบับรษิทัฯ อกีดว้ย 

3.1.8 ความเสี�ยงจากการกระจกุตวัของโครงการในแถบพื�นที�นิคมอตุสาหกรรมในจงัหวดัระยอง 

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ มกีารพฒันาโครงการโรงงานสําเรจ็รูปใหเ้ช่าที�พฒันาแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ
จาํนวน 1 โครงการ ก่อสรา้งบนเนื�อที�โดยประมาณ 26 ไร่ ตั �งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี� ในพื�นที�

ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง และมโีครงการในอนาคตที�อยู่ระหวา่งการพฒันาที�ดนิ
อกี 1 โครงการในบรเิวณใกลเ้คยีงในนิคมอตุสาหกรรมเดยีวกนั ทั �งนี� นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี� จงัหวดั
ระยอง มพีื�นที�โดยรอบเป็นที�ตั �งของกลุ่มนิคมอตุสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม และสวนอตุสาหกรรมหลาย
แห่ง ไดแ้ก่ นิคมอตุสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) เขตประกอบการอตุสาหกรรม จ.ีเค. แลนด ์และ

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอสีเทริ์น อนิดสัเตรยีลพาร์ค เป็นต้น ซึ�งมผีูป้ระกอบการรายอื�นที�
ให้บริการโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าเช่นเดยีวกนักบับรษิัทฯ หลายราย ซึ�งมีขนาดใหญ่ มีชื�อเสยีงและมี
ประสบการณ์การดาํเนินธุรกจิมายาวนานกว่าบรษิทัฯ ทั �งนี� หากพื�นที�ในบรเิวณจงัหวดัระยองมีภาวะ
อปุทานลน้ตลาด จะทาํใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสี�ยงจากการกระจุกตวัของโครงการในแถบพื�นที�จงัหวดัระยอง 

และทาํใหก้ารแขง่ขนัในธรุกจิสงูขึ�น 

อยา่งไรกต็าม ก่อนดาํเนินการพฒันาโครงการ บรษิทัฯ ไดศ้กึษาความเป็นไปไดแ้ละพจิารณาศกัยภาพ
ของการพฒันาโครงการอย่างละเอยีด มกีารวางแผนงานอยา่งรอบคอบ ตั �งแต่การจดัซื�อจดัหาที�ดนิ การ
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กําหนดรูปแบบและแนวคดิของโครงการที�นําเสนอ ทําเลที�ตั �งของโครงการ การกําหนดค่าเช่าและ
ค่าบรกิาร กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและความต้องการ ผลตอบแทนที�คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุน โอกาส
การไดร้บัสทิธปิระโยชน์และการสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน รวมถงึอุปสงค์

และอุปทานของธุรกจิ และภาวะการแข่งขนัโดยรอบพื�นที�ดงักล่าวอย่างรอบคอบ เพื�อใหก้ารพฒันา
โครงการสาํเรจ็ตามที�ไดว้างแผนไว ้สร้างผลตอบแทนที�ดแีละต่อเนื�องใหก้บับรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ นอกจากนี� แม้ว่ากลุ่มบริษัทอมตะ ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบรษิัท อมตะ ซิตี� จํากดั ซึ�งเป็น
ผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี� จงัหวดัระยอง มกีารเปิดเผยขอ้มูลในการเสนอขายทรสัต์เพื�อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อมตะซมัมทิโกรท โดยมนีโยบายใหอ้มตะซมัมทิโกรท พจิารณา
ซื�อหรอืเช่าที�ดนิเพื�อพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ให้เช่าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซติี�เท่านั �น ซึ�งอาจส่งผลดา้นขอ้จํากดัการจดัหาที�ดนิเพิ�มเตมิจากบุคคลภายนอกใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี�ดงักล่าว รวมถงึบรษิทัฯ หากบรษิทัฯ ต้องการซื�อที�ดนิเพิ�มเตมิเพื�อพฒันา
โครงการโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้จํากดัการพจิารณาพฒันา
โครงการแต่เพยีงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี� จงัหวดัระยองหรอืเฉพาะแต่ในจงัหวดัระยองเท่านั �น 
บรษิทัฯ ยงัมกีารศกึษาและพจิารณาการขยายการลงทุนไปยงัพื�นที�นิคมหรอืเขตอุตสาหกรรมอื�นๆ ที�
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศกัยภาพในการพฒันา มีโอกาสการเติบโตและการขยายฐานลูกค้า และสร้าง

ผลตอบแทนที�ดขีองโครงการในอนาคตอยู่เสมอ เช่น สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจนีบรุ ีนคิมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุร ีหรอืนิคมอตุสาหกรรมปิ�นทอง เป็นตน้ 

3.2 ความเสี�ยงด้านการเงิน  

3.2.1 ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ย 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มีหนี�สนิรวมจํานวน 2,623.80 ลา้นบาท โดยเป็นหนี�สนิที�มีภาระ
ดอกเบี�ย (Interest Bearing Debt) จาํนวน 2,390.20 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 91 ของหนี�สนิรวม 
และหนี�สนิที�ไม่มภีาระดอกเบี�ย (Non-Interest Bearing Debt) จาํนวน 233.60 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 9 ของหนี�สนิรวม ทั �งนี� หนี�สนิที�มีภาระดอกเบี�ยดงักล่าว ประกอบด้วยเงินกู้ยมืจากสถาบัน
การเงนิทั �งระยะสั �นและระยะยาว ซึ�งมีการกําหนดอตัราดอกเบี�ยลอยตวั แปรผนัตามการประกาศของ
ธนาคารพาณิชย์ ดงันั �น หากอตัราดอกเบี�ยดงักล่าวปรบัตวัสูงขึ�นอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในอนาคต  และหุน้กู ้ซึ�งมกีารกาํหนดอตัรา

ดอกเบี�ยแบบคงที� ซึ�งภาระหนี�สนิสว่นใหญ่ของบรษิทั ณ สิ�นปี 2561 มาจากการออกหุน้กู ้

3.2.2 ความเสี�ยงจากการผิดเงื�อนไขในสญัญาเงินกู้กบัสถาบนัการเงิน 

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���1 บรษิทัฯ มหีนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ย (Interest Bearing Debt) จาํนวน 
2,390.20 ลา้นบาท ซึ�งประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�จะครบกาํหนดชําระภายใน 1 
ปี จาํนวน 405.71 ลา้นบาท เงนิกูย้มืจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจาํนวน 300.84 ลา้นบาท 
และหุน้กูจ้าํนวน 1,683.65 รวมถงึบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1,841.59 ลา้นบาท ทั �งนี� สญัญาเงนิกู้

จากสถาบนัการเงนิไดก้าํหนดการดาํรงอตัราส่วนทางการเงนิที�สําคญั กล่าวคอื บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) ไม่เกนิกว่า �.� – 2.5 เท่า อาจมคีวามเสี�ยง
จากการผดิเงื�อนไขในสญัญาเงนิกู้กบัสถาบนัการเงนิหากบรษิทัฯ ไม่สามารถดาํรงสถานะตามเง ื�อนไข
ดงักล่าวหรือมีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างเงนิทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น และอาจมีผลทําให้สถาบัน
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การเงนิดงักล่าวเรยีกชําระเงนิกู้คนืก่อนกําหนด อนัจะทาํใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีสภาพคล่องและต้องจดัหา
เงนิทุนเพื�อชาํระภาระคงคา้งเงนิกูท้ี�มทีั �งหมด 

 ทั �งนี� หากคาํนวณอตัราสว่นหนี�สนิต่อทุน (D/E ratio) และอตัราสว่นความสามารถในการชาํระหนี�

(DSCR) ของบรษิทัฯ ตามเงื�อนไขของสถาบนัการเงนิ ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2561 และ ณ วนัที� �� 
ธนัวาคม 2560 จะทาํใหบ้รษิทัฯ ม ีD/E ratio เท่ากบั 1.42 เท่า และเท่ากบั 1.64 เท่าตามลาํดบั ซึ�งการ
ดาํรงอตัราสว่นหนี�สนิต่อทุน (D/E ratio) ณ สิ�นปี 2561 เป็นไปตามเงื�อนไขที�สถาบนัการเงนิไดก้ําหนด
ไว ้ 

3.3 ความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทนุของผู้ถือหลกัทรพัย ์

�.�.� ความเสี�ยงจากบริษทัมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ มากกว่าร้อยละ 25 

ณ วนัที� 29 ธนัวาคม 2561 บรษิทั ชาตชิวีะ จํากดั ถอืหุน้ในบรษิทั จํานวน 862,419,161 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 67.64 ของจํานวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมดของบรษิทั จงึทําใหผู้ถ้อืหุน้ใหญ่สามารถ
ควบคมุมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทั �งหมดไม่วา่จะเป็นเรื�องการแต่งตั �งกรรมการ หรอืการขอมตใินเรื�อง
อื�นที�ตอ้งใชเ้สยีงสว่นใหญ่ของที�ประชมุผูถ้อืหุน้ ยกเวน้เรื�องกฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทักาํหนดตอ้งให้
ไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของที�ประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันั �น ผูถ้อืหุน้รายอื�นจงึอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีง

เพื�อตรวจสอบและถ่วงดลุเร ื�องที�ผูถ้อืหุน้ใหญ่ไดเ้สนอ   

3.4 ความเสี�ยงอื�นๆ 

3.4.1 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบ นโยบายของหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อธรุกิจของบริษทัฯ 

การเปลี�ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

เป็นปัจจยัซึ�งมอีทิธพิลต่อธุรกจิและการดาํเนินงานของบรษิทัฯ การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวอาจจะสง่ผล
กระทบต่อตน้ทุนและคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึ�งหากบรษิทัฯ 
ไม่ไดท้ําการตดิตามและศกึษากฎระเบยีบอย่างครบถว้นและใหเ้ป็นปัจจุบนัแลว้นั �น อาจทําใหบ้รษิทัฯ 
ปฏบิตัไิม่สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบที�ไดม้กีารปรบัปรุงใหม่ และอาจมผีลกระทบต่อตน้ทุนและคา่ใช้จ่าย

ของบรษิทัฯ เพื�อแกไ้ขดดัแปลงใหก้ารปฏิบตัเิป็นไปอย่างถูกต้อง การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญั อาท ิการ
เปลี�ยนแปลงกฎหมายส่วนที�เกี�ยวข้องกบัพระราชบัญญัติผงัเมือง ข้อกําหนดการจัดสรรที�ดนิตาม
พระราชบญัญตัอิาคารชุด และพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร ไดแ้ก่ การกําหนดเนื�อที�ที�ดนิ การกาํหนด
ความกว้างของเขตทางเดนิและเขตถนน การกําหนดพื�นที�ส่วนกลาง การส่งมอบและโอนกรรมสทิธิ �
ทรพัยส์นิส่วนกลางทั �งหมดใหแ้ก่นิตบิุคคลโครงการ การกาํหนดระเบยีบชุมชน การประเมนิและจดัทํา
รายงานผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม การประเมนิและจดัทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารสงู เป็นตน้ 
รวมถงึการเปลี�ยนแปลงกฎระเบยีบเกี�ยวกบัการกาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ การวางผงัจราจร และ
โครงการระบบขนสง่มวลชนระบบราง หรอืโครงการทางดว่นพเิศษ เป็นตน้ 

กฎหมายที�มบีทบาทสาํคญักบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์2 ฉบบัที�จะประกาศใช ้ไดแ้ก่ ภาษทีี�ดนิและสิ�งปลูก
สรา้ง ที�ยงัไม่แน่ชดั และคาดว่ากฎหมายใหม่นี�จะมผีลบงัคบัใชภ้ายในปี 2562 ความไม่ชดัเจนนี�อาจทํา
ใหน้กัลงทุนชะลอการลงทุน เนื�องจากยงัยนืยนัไม่ไดว้่าจะเป็นการเพิ�มภาระมากน้อยเพยีงใด นอกจากนี� 
การเสยีภาษีเงนิได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ที�จะเรยีกเก็บจากราคาซื�อขายจากเดมิคดิจากราคา

ประเมนิที�ดนิ จะทําใหต้น้ทุนเพิ�มขึ�นและสง่ผลใหผ้ลตอบแทนลดน้อยลง อาจจะมผีลกระทบใหต้ลาดการ
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ลงทุนไม่คกึคกั ขณะที�ผลตอบแทนการลงทุนลดตํ�าลงเหลอืประมาณรอ้ยละ � จากที�เคยไดผ้ลตอบแทน
รอ้ยละ 6-8 เพราะราคาคอนโดมเินียมปรบัตวัสงูขึ�นเรว็มาก ทําใหผ้ลตอบแทนจากการเช่าลดลง การ
ลงทุนสาํหรบันักลงทุนรายยอ่ยในปีนี�อาจยงัไม่สดใสนัก 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดท้าํการศกึษาและมกีารตดิตามการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบักฎระเบยีบต่างๆ และ
นโยบายของหน่วยงานราชการที�อาจเกดิขึ�นอยา่งต่อเนื�องอยา่งละเอยีด และไดศ้กึษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการโดยพจิารณาตามขอ้กําหนด ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่างๆ เพื�อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการ
ปรบัเปลี�ยนการดําเนินการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงที�อาจจะ

เกิดขึ�นดงักล่าว ควบคู่ไปกบัการศึกษาสภาวะตลาดอย่างสมํ�าเสมอ ซึ�งจากการเตรยีมความพร้อม
ดงักล่าว บรษิทัฯ จงึมั �นใจว่า บรษิทัฯ สามารถปรบัเปลี�ยนไดท้นัต่อเหตุการณ์ และบรษิทัฯ จะไม่ไดร้บั
ผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัจากการเปลี�ยนแปลงกฎระเบยีบดงักล่าว 

3.4.2 ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงผู้บริหาร 

ทั �งนี� นายบุญ ชุน เกยีรต ิซึ�งปัจจุบนัดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการนั �น ไดร้กัษาการตําแหน่งผูบ้รหิาร
สงูสุดในตําแหน่งอื�นๆ ดงันั �น บรษิทัฯ จงึอาจมคีวามเสี�ยงจากการพึ�งพงิ นายบุญ ชุน เกยีรต ิในการ

บรหิารงานในหลายส่วนงานของบรษิทัฯ ซึ�งอาจสง่ผลกระทบทางลบกบับรษิทัฯ ในดา้นความต่อเนื�อง
และผลของการดําเนินงานของธุรกจิหากบรษิทัฯ สูญเสยีผู้บรหิารดงักล่าวโดยยงัไม่สามารถสรรหา
ผูบ้รหิารที�เหมาะสมมาทดแทนไดท้นั อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ เลง็เหน็ความเสี�ยงดงักล่าวที�มตี่อธุรกจิของ
บรษิทัฯ ซึ�งปัจจบุนับรษิทัฯ อยูร่ะหว่างการสรรหาและพจิารณาคณุสมบตัขิองบุคคลที�จะมาดาํรงตาํแหน่ง

ผูบ้รหิารในแต่ละสายงานและจะเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพื�อ
พจิารณาคณุสมบตัขิองบุคลากรและกาํหนดคา่ตอบแทนที�เหมาะสม จงูใจ และแขง่ขนัไดใ้นอตุสาหกรรม
สาํหรบัแต่ละสายงานต่อไป 

3.4.3 ความเสี�ยงกรณีราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจมีความผนัผวน ซึ�งก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมี

นัยสาํคญัต่อผู้ลงทุนที�ซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ  

ราคาซื�อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจมีความผนัผวนของช่วงราคาซื�อขายเนื�องจากปัจจัยหลาย
ประการ ซึ�งเป็นสิ�งที�บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคมุได ้ซึ�งรวมถงึ 

 สภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยอ์ื�นๆ หรอืในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืในอุตสาหกรรมพฒันา

อสงัหารมิทรพัยห์รอือตุสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้ง 

 ทศันะคตทิี�มตี่อโอกาสของธุรกจิและผลประกอบการของบรษิทัฯ รวมถงึสภาวะอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยทั �วไป 

 ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการดําเนินงานที�แท้จรงิกับผล
ประกอบการทางการเงนิและผลการดาํเนินงานที�ผูล้งทุนและนักวเิคราะหไ์ดค้าดหวงั 

 บทวจิยัของนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยห์รอืการเปลี�ยนแปลงคาํแนะนําของนักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์

 การเปลี�ยนแปลงของการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุ้นของบรษิัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ซึ�งดาํเนินธรุกจิคลา้ยคลงึกบับรษิทัฯ 

 การเปรยีบเทยีบเหตุการณ์ในทางลบที�เกดิขึ�นกบับรษิทัจดทะเบยีนอื�นในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ�ง
ประกอบธุรกจิคล้ายคลงึกบับรษิทัฯ กบัการคาดการณ์ที�เหตุการณ์นั �นอาจเกดิขึ�นกบับรษิัทฯ 
เช่นกนั 

 การเปลี�ยนแปลงกฎระเบยีบและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งและมผีลกระทบกบัการดาํเนินธรุกจิ 
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 ขอ้พพิาททางกฎหมายและการสอบสวนของหน่วยงานของรฐั  

 สภาวะหรอืเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิและการเมอืง 

ทั �งนี� ปัจจยัต่างๆ เหล่านี�รวมถงึปัจจยัอื�นๆ อาจสง่ผลต่อความตอ้งการซื�อหุน้สามญัของบรษิทัฯ อนัทํา
ใหร้าคาหุน้สามญัของบรษิทัฯ มคีวามผนัผวน ซึ�งอาจทาํใหร้าคาซื�อขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ มคีวามผนัผวนรวมถงึอาจทําใหเ้กดิขอ้จาํกดัหรอืขดัขวางมใิหผู้ล้งทุนสามารถขายหุน้ของ

บรษิทัฯ ได ้และอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของหุน้ของบรษิทัฯ 
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4.     ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 สินทรพัยห์ลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 สนิทรพัยห์ลกัที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยประกอบดว้ยที�ดนิ
และตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน และ ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ มรีายละเอยีด

ดงันี� 

รายการ 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธิ�  
ภาระผกูพนั 

ที�ดนิและตน้ทนุการพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

3,161.83 เป็นเจ้าของ จดจํานองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบั
สถาบนัการเงนิจํานวน 7 โครงการ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 290.77 เป็นเจ้าของ จดจํานองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบั

สถาบนัการเงนิ 

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 17.10 เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 7.12 เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

รวม 3,476.82    

 

4.1.1 ที�ดินและต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

ที�ดนิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์ดแ้ก่ ที�ดนิและสิ�งปลูกสรา้งเพื�อขายในโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ทั �งนี� 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ที�ดนิและต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์ีมูลค่าสุทธติามบญัชใีนงบการเงนิรวม
จาํนวน 3,161.83 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงันี�  
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ชื�อโครงการ ประเภทสินทรพัย ์ วนัที�ประเมิน 
ราคาประเมิน 

(ลา้นบาท) 

มลูค่าสทุธิตาม

บญัชี  

ณ วนัที�ประเมิน 

(ลา้นบาท) 

ขอ้มลูก่อสร้าง

เพิ�มขึ�น 

(ลา้นบาท) 

มลูคา่สทุธิ

ตามบญัชี  

ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2561 

(ล้านบาท) 

เจา้ของ

กรรมสิทธิ�  
ภาระผกูพนั 

โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน1 อาคารชดุพกัอาศยั N/A N/A 28.68 - 28.68 บรษิทัยอ่ย ไม่ม ี

โครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์บางโพ1 อาคารชดุพกัอาศยั N/A N/A 107.51 - 107.51 บรษิทัฯ จดจํานองบางสว่นเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบั

สถาบนัการเงนิในวงเงนิจํานวน 531.00 ลา้นบาท 

โครงการชวีารมย ์รงัสติ ดอนเมอืง1 บา้นเดี�ยวและ 
บา้นแฝด 

N/A N/A 28.78 - 28.78 บรษิทัฯ ไม่ม ี

โครงการชวีาทยั เพชรเกษม 27 1 อาคารชดุพกัอาศยั N/A N/A 363.16 - 363.16 บรษิทัฯ ไม่ม ี

โครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์อโศก1 อาคารชดุพกัอาศยั N/A N/A 292.89 - 292.89 บรษิทัฯ จดจํานองบางสว่นเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบั

สถาบนัการเงนิในวงเงนิจํานวน 531.00 ลา้นบาท 

โครงการชวีาวลัย ์ปิ�นเกลา้-สาทร 3 บา้นเดี�ยว 19 ธ.ค. 61 502.30 502.12 3.07 505.19 บรษิทัฯ จดจํานองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถาบนั

การเงนิในวงเงนิจํานวน 507.00 ลา้นบาท 

โครงการชวีาโฮม วงแวน-ลําลูกกา 3 

 

 

ทาวน์โฮม 19 ธ.ค. 61 262.50 251.22 3.18 254.40 บรษิทัฯ จดจํานองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถาบนั
การเงนิในวงเงนิจํานวน 315 ลา้นบาท 

โครงการชวีาทยัเรสซเิดนทท์องหล่อ 2 

 

 

อาคารชดุพกัอาศยั 21 ธ.ค. 61 345.80 

(เฉพาะที�ดนิ) 

343.11 13.82 356.93 บรษิทัฯ ไม่ม ี

โครงการชวีาโฮม สุขสวสัดิ �-ประชา

อุทศิ 3 

ทาวน์โฮม 19 ธ.ค. 61 290.10 242.81 4.23 247.04 บรษิทัฯ จดจํานองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถาบนั

การเงนิในวงเงนิจํานวน 387 ลา้นบาท 
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ชื�อโครงการ ประเภทสินทรพัย ์

 

 

วนัที�ประเมิน 

 

 

ราคาประเมิน 

(ลา้นบาท) 

มลูค่าสทุธิตาม

บญัชี  

ณ วนัที�ประเมิน 

(ลา้นบาท) 

ขอ้มลูก่อสร้าง

เพิ�มขึ�น 

(ลา้นบาท) 

มลูคา่สทุธิ

ตามบญัชี  

ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2561 

(ล้านบาท) 

เจา้ของ

กรรมสิทธิ�  
ภาระผกูพนั 

โครงการชวีาทยั เกษตรนวมนิทร ์ อาคารชดุพกัอาศยั N/A N/A - - 425.04 บรษิทัฯ จดจํานองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถาบนั

การเงนิในวงเงนิจํานวน 814 ลา้นบาท 

โครงการฮอลลม์ารค์ จรญั 13 อาคารชดุพกัอาศยั N/A N/A - - 97.56 บรษิทัฯ จดจํานองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถาบนั

การเงนิในวงเงนิจํานวน 197 ลา้นบาท 

โครงการฮอลลม์ารค์ โชคชยั 4 อาคารชดุพกัอาศยั N/A N/A - - 453.33 บรษิทัฯ ไม่ม ี

โครงการชวีาทยั ปิ�นเกลา้ อาคารชดุพกัอาศยั N/A N/A - - 1.22 บรษิทัฯ ไม่ม ี

โครงการชวีารมย ์นครอนิทร์ บา้นเดี�ยว N/A N/A - - 0.09 บรษิทัฯ ไม่ม ี

รวม   1,400.70 2,160.28 24.30 3,161.83   

 

 
หมายเหต ุ 1.   โครงการที�ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ และพรอ้มโอนกรรมสทิธิ � 
 2.   มลูค่าสนิทรพัย์ประเมนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูตลาด (Comparison Approach) ประเมนิโดยบรษิทั โปรสเปค แอพเพรซลั จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิที�ไดร้บั ความเหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต.  

3.   มลูค่าสนิทรพัย์ประเมนิโดยวธิมีูลค่าคงเหลอื (Residual Method) ประเมนิโดยบรษิทั โปรสเปค แอพเพรซลั จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที�ไดร้บั ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  
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4.1.2 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุ 

อสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ที�ดนิและโรงงานสาํเรจ็รูปใหเ้ช่า ทั �งนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2561 อสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงนิรวมจํานวน 290.77 ล้านบาท มี

รายละเอยีดดงันี� 

รายการ 
พื�นที� 

(ตร.ม.) 

มลูค่าสทุธิ

ตามบญัชี 

ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 

2561 

(ลา้นบาท) 

ราคา

ประเมิน 

(ลา้นบาท) เจ้าของ

กรรมสิทธิ�  
ภาระผกูพนัธ ์

โรงงานสาํเรจ็รูปใหเ้ช่า 

โครงการ 1 1 

16,820.00 207.70 366.20 บรษิทัฯ จดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงนิ

กูย้มืกบัสถาบนัการเงนิในวงเงนิ

จาํนวน 200.00 ลา้นบาท 

ที�ดนิเปล่า โครงการ2 2   21,312.00 38.70 42.62 บรษิทัฯ จดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงนิ

กูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ 

หอ้งชุดใหเ้ชา่ 3 768.81 44.37 61.28 บรษิทัฯ จดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงนิ

กูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ 

รวม  290.77     
 
หมายเหตุ   
1. มูลค่าทรพัยส์นิประเมนิโดยวธิวีเิคราะหจ์ากรายได ้(Income Approach) และวธิเีปรยีบเทยีบตามราคาตลาด (Market Approach) ซึ�งประเมนิเมื�อวนัที� 

9 กรกฏาคม 2561 โดยบรษิทั ยเูค แวลเูอชั �น แอนด ์เอเจนซี� จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 
และผูป้ระเมนิหลกัคอื นายนท ีตั �งตดิธรรม 

2. มูลค่าทรพัยส์นิประเมนิโดยวธิคีดิต้นทุน (Cost Approach) และวธิเีปรยีบเทยีบตามราคาตลาด (Market Approach) ซึ�งประเมนิเมื�อวนัที� 4 เมษายน
2561 โดยบรษิทั อลัทมิา แอพไพรซลั จํากดั ซึ�งเป็นบรษิัทประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. และผูป้ระเมนิหลกัคอื 
นายธวชัชยั ดถิสีวสัดิ �เวทย์ 

3. มูลค่าทรพัยส์นิประเมนิโดยวธิวีเิคราะหจ์ากรายได ้(Income Approach) และวธิเีปรยีบเทยีบตามราคาตลาด (Market Approach) ซึ�งประเมนิเมื�อวนัที� 
11 ธนัวาคม 2561 โดยบรษิทั โปรสเปค แอพเพรซลั จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัประเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิที�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และผู้
ประเมนิหลกัคอื นายสนิธุศกัดิ � พรหมสนิธุ ์

 

4.1.3 ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์  

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า เครื�องจักร เครื�องตกแต่งและ
อุปกรณ์สํานักงาน และสํานักงานขายและห้องตัวอย่าง ทั �งนี�  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ที�ดนิ อาคาร และ
อปุกรณ์มมีูลคา่สทุธติามบญัชใีนงบการเงนิรวมจาํนวน 17.10 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงันี� 
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รายการ 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธิ�  
ภาระผกูพนัธ ์

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า 5.67 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

เครื�องจกัร เครื�องตกแตง่และอุปกรณ์

สาํนักงาน 

7.24 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

สาํนักงานขายและหอ้งตวัอยา่ง 4.19 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

รวม 17.10     

4.1.4 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนไดแ้ก ่คอมพวิเตอรซ์อฟทแ์วร ์ทั �งนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนมมีูลคา่

สุทธติามบัญชีในงบการเงนิรวมจํานวน 7.12 ล้านบาท โดยบรษิัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ �ในคอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วรซ์ึ�งไม่มภีาระผกูพนัธใ์ดๆ  

4.1.5 การลงทุนซื�อที�ดินเพื�อพฒันาโครงการใหม่ 

ในปี 2561 บรษิทัไดซ้ื�อที�ดนิเพื�อพฒันาโครงการใหม่จาํนวน 5 แปลง มมีลูคา่รวม 1,359.30 ลา้นบาท ดงันี� 
 

ประเภท โครงการ วนัที�โอนกรรมสทิธิ � มลูคา่รวม 
 (ลา้นบาท) 

ที�ดนิเปล่า ชวีาทยัเรสซเิดนท์ ทองหล่อ 15 ม.ีค. 61 310.00 

ที�ดนิเปล่า ชีวาโฮม สขุสวสัดิ�-ประชาอทุิศ 12 ม.ิย. 61 141.60 

ที�ดนิเปล่า ชวีาทยั เกษตรนวมนิทร ์ 15 ส.ค. 61 400.00 

ที�ดนิเปล่า ฮอลลม์ารค์ จรญัฯ 13 16 ก.ค. 61 80.98 

ที�ดนิเปล่า ฮอลลม์ารค์ โชคชยั 4 29 ต.ค. 61 426.72 

รวมปี 2561   1,359.30 

 
บรษิทัมนีโยบายเพื�อลดความเสี�ยงจากขอ้กาํหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยกอ่นที�บรษิทัจะซื�อที�ดนิ บรษิทั

มหีน่วยงาน และกระบวนการในการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการ ทั �งทางดา้นการตลาด การ
กอ่สรา้ง การออกแบบ ขอ้กําหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งทางดา้นการเงนิ โดยเมื�อพจิารณาแลว้เหน็
ว่าเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการตามแนวทางและกลยุทธ์ของบรษิัท บรษิัทจึงจะ
ดาํเนินการซื�อที�ดนิ ทั �งนี� บรษิัทมีนโยบายไม่สะสมที�ดนิ เพื�อโอกาสในการพฒันาในระยะยาว โดยที�ดนิทุก

แปลงที�บรษิัทจัดซื�อมีความเหมาะสมตามกลยุทธ์ของบริษัททั �งขนาด ราคาและทําเลที�ตั �ง (Strategic 
Location) 

 

�.�.�  การประเมินทรพัยสิ์น 

การประเมินทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิัทย่อย ซึ�งประกอบดว้ยทรพัยส์นิเพื�อการลงทุน ทรพัยส์นิสํานักงาน 
ทรพัยส์นิเพื�อขายและทรพัยส์นิเพื�อการพฒันา ในปี 2561 บรษิทัไดม้อบหมายใหบ้รษิทัประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ
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ในตลาดทุนที�อยู่ในบัญชีรายชื�อที�สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ให้ความ

เหน็ชอบ ไดแ้ก ่บรษิทั โปรสเปค แอพเพรซลั จาํกดั และบรษิทั ยเูค แวลเูอชั �น แอนด ์เอเจนซี� จาํกดั 

           �.�.�   เงินลงทนุในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มีบรษิัทย่อยจํานวน 1 บรษิัท คอื บรษิัท ชวีาทัย อนิเตอร์เชนจ์ จํากดั 
บรษิทัร่วมคา้จาํนวน 2 บรษิทั คอื บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซูน จํากดั และ บรษิทั ชวีา ฮารท์ จํากดั และบรษิทัรว่ม
จาํนวน � บรษิทั คอื บรษิทั กมลา ซเีนียร ์ลฟิวิ�ง จาํกดั 

ทั �งนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ บนัทกึมูลค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและการร่วมคา้ดงักล่าวตามงบ

การเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ โดยวธิรีาคาทุน รวมทั �งสิ�น 135.59 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงันี�  

บรษิทั 
ทุนจด

ทะเบยีน 
(ลา้นบาท) 

ทุนที�ชําระแลว้ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่นการ

ลงทุน (รอ้ยละ) 

มลูคา่เงนิลงทุน 

(ลา้นบาท) 

บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ จาํกดั 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
68.59 

บรษิทัรว่มคา้ 
บรษิทั ชวีาทยั ฮพัซูน จาํกดั 
บรษิทั ชวีา ฮารท์ จาํกดั 

 

14.00 

50.00 

 

14.00 

50.00 

 

50.00 

70.00 

 

7.00 

35.00 

บรษิทัรว่ม 

บรษิทั กมลา ซเีนียร์ ลฟิวิ�ง จาํกดั 

 

100.00 

 

100.00 

 

25.00 

 

25.00 

 

4.2 สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 

บรษิัทฯ ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 จากคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุน มรีายละเอยีดดงันี� 

บตัรสง่เสรมิเลขที�  1251(2)/2557 

วนัที�ใหก้ารสง่เสรมิ 25 กมุภาพนัธ ์2557 

ประเภทที�ไดร้บัการสง่เสรมิ ประเภท 7.8 กจิการพฒันาสาํหรบักจิการอตุสาหกรรม  

สนิคา้ที�ไดร้บัการสง่เสรมิ อาคารสําหรบัโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 5 หน่วย พื�นที�ใช้สอยรวมประมาณ 
8,410 ตารางเมตร 

สทิธแิละประโยชน์  ไดร้บัอนุญาตนําคนต่างดา้วซึ�งเป็นช่างฝีมอืหรอืผู้ชํานาญการ คู่สมรส และ
บุคคลซึ�งอยูใ่นอุปการะของบุคคลทั �งสองประเภทนี�เขา้มาในราชอาณาจกัรได้
ตามจาํนวนและกาํหนดระยะเวลาใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเท่าที�คณะกรรมการ
พจิารณาเหน็สมควร 

 ให้คนต่างด้าวซึ�งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการที�ได้รบัอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจกัรได้ทํางานเฉพาะหน้าที�การทํางานที�คณะกรรมการให้ความ
เหน็ชอบ 

 ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธิที�ได้จากการประกอบ
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กจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่า
ที�ดนิและทุนหมุนเวยีน มีกําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัที�เร ิ�มมรีายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการนั �น 

 ได้รบัยกเว้นไม่ต้องนําเงนิปันผลจากกิจการที�ได้รบัการส่งเสรมิซึ�งได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื�อเสียภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที�ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

 ไดร้บัลดหยอ่นภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลสาํหรบักาํไรสทุธทิี�ไดร้บัจากการลงทุนใน
อตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกตมิกีาํหนด 5 ปี นบัจากวนัที�พน้กาํหนดระยะ 

 ได้รบัอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่าย

ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัที�เร ิ�มมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ
นั �น 

 ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตั �งหรอืก่อสรา้งสิ�งอาํนวยความสะดวก
รอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสื�อมราคาปกต ิ

 ไดร้บัอนุญาตใหนํ้าหรอืสง่เงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศ
ได ้

เงื�อนไขเฉพาะโครงการ  จะต้องเปิดดาํเนินการภายในกําหนดเวลาไม่เกนิ 36 เดอืน นับแต่วนัที�ออก
บตัรสง่เสรมิ 

 จะต้องเพิ�มทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท รวมกบัทุนจดทะเบียน
เดิมเป็นไม่น้อยกว่า 240 ล้านบาท โดยจะต้องชําระเต็มมูลค่าก่อนวนัเปิด
ดาํเนินการ 

 บุคคลผูม้สีญัชาตไิทยจะต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 51 ของทุนจด
ทะเบยีน 

 จะตอ้งดาํเนินการตามสาระสาํคญัของโครงการไดร้บัการสง่เสรมิในเรื�องชนิด
การให้บรกิาร ขนาดของกิจการ แบบแปลนแผนผงั การปลูกสร้างอาคาร

โรงงาน  

 จะตอ้งมขีนาดการลงทุนไม่น้อยกวา่ 1 ลา้นบาท 

 จะต้องยื�นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลและ
รายงานผลภายใน 120 วนั 

 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลที�ไดร้บัการยกเวน้มมีูลคา่ไม่เกนิ 20,965,000 บาท ทั �งนี� 
จะปรบัเปลี�ยนตามจํานวนเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าที�ดนิและทุนหมุนเวยีนที�
แทจ้รงิในวนัเปิดดาํเนินการ 

 จะตอ้งดาํเนินการใหไ้ดใ้บรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรอื 
ISO 14000 หรอืมาตรฐานสากลอื�นที�เทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่วนัที�เปิด
ดาํเนินการ 

 จะต้องได้ร ับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวข้องก่อนเปิด
ดาํเนินการ 

 จะต้องตั �งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี� จงัหวดัระยอง ทั �งนี� ภายใน
ระยะเวลา 15 ปีนับแต่วนัที�เปิดดาํเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั �งในทอ้งที�อื�น
มไิด ้
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บตัรสง่เสรมิเลขที�  58-2088-0-00-1-0 

วนัที�ใหก้ารสง่เสรมิ 25 สงิหาคม 2558 

ประเภทที�ไดร้บัการสง่เสรมิ ประเภท 7.8 กจิการพฒันาสาํหรบักจิการอตุสาหกรรม  

สนิคา้ที�ไดร้บัการสง่เสรมิ อาคารสําหรบัโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 5 หน่วย พื�นที�ใช้สอยรวมประมาณ 
8,710 ตารางเมตร 

สทิธแิละประโยชน์  ไดร้บัอนุญาตนําคนต่างดา้วซึ�งเป็นช่างฝีมอืหรอืผู้ชํานาญการ คู่สมรส และ
บุคคลซึ�งอยูใ่นอุปการะของบุคคลทั �งสองประเภทนี�เขา้มาในราชอาณาจกัรได้
ตามจาํนวนและกาํหนดระยะเวลาใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเท่าที�คณะกรรมการ

พจิารณาเหน็สมควร 

 ให้คนต่างด้าวซึ�งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการที�ได้รบัอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจกัรได้ทํางานเฉพาะหน้าที�การทํางานที�คณะกรรมการให้ความ
เหน็ชอบ 

 ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธิที�ได้จากการประกอบ
กจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่า

ที�ดนิและทุนหมุนเวยีน มีกําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัที�เร ิ�มมรีายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการนั �น 

 ได้รบัยกเว้นไม่ต้องนําเงนิปันผลจากกิจการที�ได้รบัการส่งเสรมิซึ�งได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื�อเสียภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที�ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

 ไดร้บัลดหยอ่นภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลสาํหรบักาํไรสทุธทิี�ไดร้บัจากการลงทุนใน

อตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกตมิกีาํหนด 5 ปี นบัจากวนัที�พน้กาํหนดระยะ 

 ได้รบัอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัที�เร ิ�มมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ
นั �น 

 ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตั �งหรอืก่อสรา้งสิ�งอาํนวยความสะดวก
รอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสื�อมราคาปกต ิ

 ไดร้บัอนุญาตใหนํ้าหรอืสง่เงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศ

ได ้

เงื�อนไขเฉพาะโครงการ  จะต้องเปิดดาํเนินการภายในกําหนดเวลาไม่เกนิ 36 เดอืน นับแต่วนัที�ออก

บตัรสง่เสรมิ 

 จะตอ้งมทีุนจดทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้ไม่น้อยกวา่ 240 ลา้นบาท  

 บุคคลผูม้สีญัชาตไิทยจะต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 51 ของทุนจด
ทะเบยีน 

 จะตอ้งดาํเนินการตามสาระสาํคญัของโครงการไดร้บัการสง่เสรมิในเรื�องชนิด
การให้บรกิาร ขนาดของกิจการ แบบแปลนแผนผงั การปลูกสร้างอาคาร
โรงงาน  

 จะตอ้งมขีนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ลา้นบาท 

 จะต้องยื�นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลและ
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รายงานผลภายใน 120 วนั 

 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลที�ไดร้บัการยกเวน้มมีูลคา่ไม่เกนิ 21,350,000 บาท ทั �งนี� 
จะปรบัเปลี�ยนตามจํานวนเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าที�ดนิและทุนหมุนเวยีนที�

แทจ้รงิในวนัเปิดดาํเนินการ 

 จะตอ้งดาํเนินการใหไ้ดใ้บรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรอื 
ISO 14000 หรอืมาตรฐานสากลอื�นที�เทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่วนัที�เปิด
ดาํเนินการ 

 จะต้องได้ร ับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวข้องก่อนเปิด
ดาํเนินการ 

 จะต้องตั �งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี� จงัหวดัระยอง ทั �งนี� ภายใน

ระยะเวลา 15 ปีนับแต่วนัที�เปิดดาํเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั �งในทอ้งที�อื�น
มไิด ้

4.3 นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า 

 ธุรกิจหลกั หมายถึง ธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์ และธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องจากการดําเนินธุรกิจพัฒนา

อสงัหารมิทรพัย์ เช่น ธุรกจิเป็นนายหน้าอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจินิตบิุคคลอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิรา้นอาหาร 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิสปอรต์คลบัที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการอสงัหารมิทรพัย ์รวมทั �ง
ธุรกิจประเภทโรงงานสําเร็จรูปและโกดังสินค้าให้เช่า หรือธุรกิจอื�น ใดที� เกี�ยวข้องกับโครงการ

อสังหารมิทรพัย์ เป็นต้น หากจะพิจารณาว่าธุรกิจใดเป็นธุรกิจหลกัหรือไม่นั �นให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการบรษิทั 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารกาํหนดนโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ โดยมีนโยบายที�จะ
ลงทุนในกจิการที�สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ที�มศีกัยภาพในการเจรญิเติบโต 
และใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสม 

 บรษิัทฯ จะส่งตัวแทนของบรษิัทฯ เข้าเป็นกรรมการในบรษิัทย่อยและบริษัทร่วมของบรษิัทดงักล่าว 

จาํนวนตวัแทนที�สง่เขา้เป็นกรรมการ จะเป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้ หรอืหากไม่เป็นไปตามสดัสว่นการ
ถอืหุน้ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการโดยมเีหตุผลอนัสมควร 

 การลงทุนในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มจะตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน เร ื�องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�มนีัยสาํคญัที�เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตักิาร

ของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 

 การลงทุนร่วมกันกับพันธมิตรทางการเงิน (Financial Investor) หรือพันธมิตรกลยุทธ์ (Strategic 
Investor) บรษิัทฯ จะต้องเป็นผู้มอีํานาจควบคุมบรษิัทร่วมลงทุนนั �นๆ ตามสดัส่วนการถือหุ้นและการ
ลงทุน โดยกําหนดไวว้่ามูลค่าเงินลงทุนในธุรกิจหลกัทั �งหมดจะต้องไม่เกินกว่าตามที�กฎหมาย หรือ
ประกาศที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด   

 การลงทุนในธุรกจิใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่ หรอืลงทุนเพิ�มในธุรกจิเดมิในกจิการที�เป็นธุรกจิหลกั 

ซึ�งรวมถงึการจดัซื�อ ขาย โอน หรอื เช่าระยะยาวเกนิ 1 ปี ในที�ดนิหรอือสงัหารมิทรพัยใ์ดๆ จะต้องผ่าน
การพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทั โดยฝ่ายจดัการจะต้องนําเสนอแผนงาน 2 ปี รวมทั �งประมาณการ
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ทางการเงนิ และผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์ที�บรษิทัฯ คาดวา่จะไดร้บั และหากคณะกรรมการบรษิัท

ตอ้งการความเหน็จากผูเ้ชี�ยวชาญภายนอก บรษิทัฯ จะตอ้งดาํเนินการจดัหาจดัจา้งมาให ้

 การลงทุนในธุรกจิใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่ หรอืลงทุนเพิ�มในธุรกจิเดมิในกจิการที�มใิช่ธุรกจิหลกั 
ซึ�งรวมถึงการจดัซื�อ ขาย โอน หรือ เช่าระยะยาวเกิน 1 ปีในที�ดินหรอือสงัหารมิทรพัย์ใดๆ และการ
ช่วยเหลอืทางการเงนิจะต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิัท โดยฝ่ายจดัการจะต้องนําเสนอ
แผนงาน 2 ปี รวมทั �งประมาณการทางการเงนิ และผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์ที�บรษิัทฯ คาดว่าจะ
ได้รับ และหากคณะกรรมการบริษัทต้องการความเห็นจากผู้เชี�ยวชาญภายนอก บริษัทฯ จะต้อง
ดาํเนินการจดัหาจดัจา้งมาให ้

 บรษิทัฯ จะเปิดเผยการลงทุนในธุรกจิใดๆ ทั �งในกจิการที�เป็นธรุกจิหลกัหรอืไม่ใช่ธรุกจิหลกั ซึ�งรวมถงึการ
จดัซื�อ ขาย โอน หรอืเช่าระยะยาวเกนิ 1 ปีในที�ดนิหรอือสงัหารมิทรพัย์ใดๆ และการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงนิแก่กจิการที�ไม่ใชธุ้รกจิหลกั โดยระบุถงึประเภทธุรกจิ และความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบรษิทัในเรื�องความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง มูลค่าเงนิลงทุน และสดัส่วนเงนิลงทุนต่อทุนจด
ทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้ของบรษิทัในแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี ที�จดัสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ประจาํปี 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายที�มผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ 
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6. โครงการในอนาคต  

บรษิัทฯ มีแผนที�จะพฒันาโครงการในอนาคตทั �งธุรกิจพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์เพื�อที�อยู่อาศยั และธุรกิจโรงงาน
สาํเรจ็รปูใหเ้ช่า ซึ�งมมีลูคา่รวมประมาณ 4,316 ลา้นบาท โดยสามารถสรปุรายละเอยีดไดด้งันี� 

1. โครงการ โรงงานสาํเรจ็รปูให้เช่า (Ready Built Factories) โครงการ 2 

รายละเอียดโครงการ โรงงานสาํเรจ็รปูให้เช่า โครงการ 2 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี� ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตําบลมาบยางพร อําเภอ
ปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

 
 

พื�นที�โครงการ 13-2-48 ไร ่หรอื 21,792 ตร.ม. 

(พื�นที�โครงการทั �งหมด 21,792 ตร.ม. และพื�นที�เช่า 9,100 ตร.ม. ส่วนที�เหลอือกี 12,692 
ตร.ม. เป็นพื�นที�ส่วนกลาง ได้แก่ ถนนทางเข้า พื�นที�จอดรถ ส่วนภูมิสถาปัตย์ด้าน

สิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้) 

พื�นที�เชา่ 9,100 ตร.ม. (พื�นที�โรงงานสําเรจ็รูปใหเ้ช่าทั �งหมด) 

จํานวนยูนติที�ใหเ้ชา่ 4 ยนิูต 

จุดเด่นของโครงการ การออกแบบด้วยดีไซน์ทันสมัย การจัดวางและจัดสรรด้านพื�นที�ใช้สอยได้อย่าง

เหมาะสม ไดม้าตรฐาน ลูกคา้ยงัสามารถออกแบบการใชง้านได้อย่างอสิระ คุม้ค่า และใช้
ระยะเวลาอนัสั �นในการตั �งโรงงาน 

นอกจากนี� โครงการยงัตั �งอยู่ในทําเลที�ดี โดยตั �งอยู่ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี� อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ซึ�งมกีารบรหิารจดัการระบบสาธารณูปโภค 

การบําบดันํ�าเสยี การกาํจดัขยะที�ได้มาตรฐาน เป็นตน้ และมีสิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ
อยา่งครบครนั 

มูลคา่โครงการโดยประมาณ 175 ลา้นบาท 

คา่เชา่เฉลี�ยต่อตารางเมตร 200 บาท 

ชนดิของโครงการ โรงงานสําเรจ็รูปใหเ้ช่า  
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รายละเอียดโครงการ โรงงานสาํเรจ็รปูให้เช่า โครงการ 2 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 ขนาด 1,700 ตร.ม. จํานวน 1 ยนิูต 

 ขนาด 2,400 ตร.ม. จํานวน 1 ยนิูต 

 ขนาด 2,450 ตร.ม. จํานวน 1 ยนิูต 

 ขนาด 2,550 ตร.ม. จํานวน 1 ยนิูต 

กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มผูป้ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในอุตสาหกรรมเบา ทั �งผู้ประกอบการไทย
และต่างชาต ิที�มีการผลติเพื�อสนับสนุนการประกอบธุรกจิของอุตสาหกรรมหนักที�อยูใ่น

บรเิวณใกลเ้คยีง 

อยา่งไรกต็าม เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงจากการดาํเนินการจดัหาผูเ้ช่านั �น บรษิทัฯ ไดแ้บ่งการก่อสรา้งโครงการเป็น
เฟส ทั �งนี� บรษิัทฯ มีนโยบายการก่อสร้างโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า โดยบรษิัทฯ จะเร ิ�มพฒันาการก่อสรา้งโรงงาน

สาํเรจ็รูปโครงการใหม่เพิ�มเตมิเมื�อมจีํานวนผูเ้ช่าในโครงการเดมิที�ไดพ้ฒันาแลว้เสรจ็ตั �งแต่รอ้ยละ 75 ขึ�นไป ดงันั �น 
บรษิทัฯ จะเริ�มพฒันาโครงการโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่า โครงการ 2 เมื�อมผีูเ้ช่าในโครงการ 1 จาํนวน 8 รายขึ�นไป ซึ�ง
บรษิทัฯ ไดม้กีารติดตามสภาวะตลาดอย่างใกลช้ดิ มีการศึกษาและคาดการณ์สถานการณ์รวมถึงปัจจยัต่างๆ ที�มี
ผลกระทบต่อการลงทุนและการขยายตวัในภาคอตุสาหกรรมอยูเ่สมอ  

2. โครงการฮอลลม์ารค์ จรญัสนิทวงศ ์13 

รายละเอียดโครงการฮอลลม์ารค์ จรญัสนิทวงศ ์13 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

ชื�อโครงการ ฮอลลม์ารค์ จรญัสนิทวงศ ์13 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ถนนจรญัสนิทวงศ ์�� แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

พื�นที�โครงการ 1 ไร ่1 งาน 76 ตร.วา 

พื�นที�ขาย ประมาณ 5,201.31 ตร.ม. 

ชนดิของโครงการ อาคารพกัอาศยั ขนาด � ชั �น จาํนวน � อาคาร ( Low Rise ) 

จุดเดน่ของโครงการ ตั �งอยูบ่นทําเลใกลส้ถานีรถไฟฟ้า จรญัฯ 13 เพยีง 400 เมตร 
มสีว่นกลางที�มาก สระวา่ยนํ�า, ฟิตเนส,  ลานบารบ์คีวิ,  มุมโยคะ,  Co-working space ,

หอ้งสมดุ , Kids room 
ระบบรกัษาความปลอดภยั  5 ชั �น  รปภ, key access control, ลฟิทร์ะบบลอ็คชั �น, กลอ้ง
วงจรปิดทกุชั �น, Digital Door lock 

มลูค่าพฒันาโครงการโดยประมาณ 430 ลา้นบาท 

ราคาขายเริ�มต้น ประมาณ 76,420 / ตารางเมตร 

จํานวนยนูติ จํานวน 184 ยนูติ 

กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย คนไทย และคนต่างชาตทิี�อาศยัย่านฝั�งธน นกัลงทุนที�ทําธุรกจิแถวใจกลางฝั�งธน 

สถานะโครงการปัจจุบนั บรษิัทฯ อยูใ่นระหว่างการปรบัปรุงพื�นที�เพื�อใหเ้หมาะสมต่อการกอ่สรา้งโครงการ ซึ�งคาด

วา่จะเริ�มกอ่สรา้งภายในไตรมาส 1 ปี 2562 

ระยะเวลาในการกอ่สรา้ง แบง่ระยะการกอ่สรา้งโดยประมาณ 10 - 12 เดอืน 

ความคบืหน้าในการก่อสรา้ง คาดวา่จะเริ�มก่อสรา้งภายในไตรมาส 1 ปี 2562  

โครงการของผู้ประกอบการรายอื�นใน

บรเิวณเดยีวกนั 
 โครงการลมุพนิวีลิล ์ราชพฤกษ ์บางแวก 

 โครงการไลบรารี� เฮา้ส ์จรญัฯ 13 

 โครงการ The Matt condo สาทร ทา่พระ 

 โครงการ The  lake  กลัปพฤกษ ์วฒุากาศ 

 โครงการ Sun city MRT สามแยกไฟฉาย 
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3. โครงการชีวาทยั เกษตรนวมินทร ์

รายละเอียดโครงการชีวาทยั เกษตรนวมินทร ์ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

ชื�อโครงการ ชีวาทยั เกษตรนวมินทร ์

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

พื�นที�โครงการ 5 ไร ่0 งาน 44 ตร.วา 

พื�นที�ขาย ประมาณ 19,233.07 ตร.ม. 

ชนดิของโครงการ อาคารพกัอาศยั ขนาด 25 ชั �น จํานวน 1 อาคาร ( High Rise ) 

จุดเดน่ของโครงการ คอนโดมเินียมไลฟ์สไตลใ์หม ่ตกแต่งครบ บน ถ.เกษตร-นวมนิทร ์ตดิถนนใหญ่ ใกล ้ม.
เกษตรเดนิทางสะดวกดว้ยรถไฟฟ้าสายสนํี�าตาล ครบครนัดว้ย Facilities แบบ One-

Stop Living อาท ิSky Infinity-Edge Pool, Vertical Garden, Co-Learning &amp; Co-
Working Hub, Community Shop ฯลฯ ตั �งอยู่บนทําเลศกัยภาพแหง่ใหมข่องกรุงเทพ A 

New Bangkok’s Lifestyle Hub แหลง่รวมไลฟ์สไตลบ์นเกษตร-นวมนิทร ์ทั �งศูนยก์ารคา้
ฯ  คอมมวินติี�มอลล ์และรา้นอาหารชั �นนํา 

มลูค่าพฒันาโครงการโดยประมาณ 1,700 ลา้นบาท 

ราคาขายเริ�มต้น ประมาณ 90,000 / ตารางเมตร 

จํานวนยนูติ หอ้งพกัอาศยั จํานวน ��� ยนูติ และรา้นคา้จํานวน � รา้นคา้ 

กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย คนไทย และคนต่างชาตที�อาศยัย่านเกษตรนวมินทร์ นักลงทุนที�ทําธุรกิจแถวใจกลาง

เมอืง หรอื เดก็นกัศกึษา ม.เกษตร 

สถานะโครงการปัจจุบนั บรษิัทฯ อยูใ่นระหว่างการปรบัปรุงพื�นที�เพื�อใหเ้หมาะสมต่อการกอ่สรา้งโครงการ ซึ�งคาด

วา่จะเริ�มกอ่สรา้งภายในไตรมาส 1 ปี 2562 

ระยะเวลาในการกอ่สรา้ง แบง่ระยะการกอ่สรา้งโดยประมาณ 18-20 เดอืน 

ความคบืหน้าในการก่อสรา้ง คาดวา่จะเริ�มก่อสรา้งภายในไตรมาส 1 ปี 2562  

โครงการของผู้ประกอบการรายอื�นใน

บรเิวณเดยีวกนั 
 KnightBridge Kaset Society – Origin 

 MITI CHIVA Kaset Station - ONE LIVING DEVELOPMENT 

 PHYLL PAHOL34 - CPN RESIDENCE 

 METROLUXE KASET - PROPERTY PERFECT 

 MAXXI - MAXIMUS ESTATE 

 D’Mura Ratchayothin - D Well Grand Asset Limited 

 ELIO DEL MOSS - ANANDA DEVELOPMENT 

 KENSINGTON KASET CAMPUS -  Origin Property PL 

 THE SELECTED KASET-NGAMWONGWAN BY L.P.N - Lumpini 
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4. โครงการฮอลลม์ารค์ โชคชยั 4 

รายละเอียดโครงการฮอลลม์ารค์ โชคชยั 4 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

ชื�อโครงการ ฮอลลม์ารค์ โชคชยั 4 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ที�ตั �งโครงการ ถนนสงัคมสงเคราะห ์แขวงลาดพรา้ว เขตลาวพรา้ว จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

พื�นที�โครงการ 8 ไร ่3 งาน 58 ตร.วา 

พื�นที�ขาย ประมาณ 27,323 ตร.ม. 

ชนดิของโครงการ อาคารพกัอาศยั ขนาด � ชั �น จํานวน � อาคาร และอาคารพกัอาศยั ขนาด � ชั �น จํานวน 
� อาคาร ( Low Rise )  

ม ี� เฟส 

จุดเดน่ของโครงการ คอนโดหรู สไตลล์อฟท ์ตกแต่งใหค้รบที�ชวีติต้องการ พรอ้มคลบัเฮา้สห์รขูนาดใหญ่ ทั �ง
สระว่ายนํ�า ฟิตเนส Co-working space ฯลฯ   

ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ใกล้ศูนย์การต้าและแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ อาทิ Central 
Eastville , The crystal , Tesco Lotus ฯลฯ 

มลูค่าพฒันาโครงการโดยประมาณ 2,011 ลา้นบาท 

ราคาขายเริ�มต้น ประมาณ 80,000 / ตารางเมตร 

จํานวนยนูติ หอ้งพกัอาศยั เฟส � จํานวน ��� ยูนิตและรา้นคา้ จํานวน � รา้นคา้ 

หอ้งพกัอาศยั เฟส � จํานวน ��� ยูนิตและรา้นคา้ จํานวน � รา้นคา้ 

กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย คนไทย และคนต่างชาตทิี�อาศยัย่านโชคชยั นกัลงทนุที�ทาํธุรกจิแถวใจกลาง 

สถานะโครงการปัจจุบนั บรษิัทฯ อยูใ่นระหว่างการปรบัปรุงพื�นที�เพื�อใหเ้หมาะสมต่อการกอ่สรา้งโครงการ ซึ�งคาด

วา่จะเริ�มกอ่สรา้งภายในไตรมาส 2 ปี 2562 

ระยะเวลาในการกอ่สรา้ง เฟส 1 ระยะการกอ่สรา้งโดยประมาณ 10 - 12 เดอืน 
เฟส 2 ระยะการกอ่สรา้งโดยประมาณ 10 - 12 เดอืน 

รวมประมาณ 22- 24 เดอืน 

ความคบืหน้าในการก่อสรา้ง คาดวา่จะเริ�มก่อสรา้งภายในไตรมาส 2 ปี 2562  

โครงการของผู้ประกอบการรายอื�นใน

บรเิวณเดยีวกนั 
 Wynn condo – asset wise 

 Plum condo – pruksa 

 Chambers chaan – sc asset 

 Atmoz ladprap 71 – asset wise 

 MITI Condominium – one real estate  

 

  นอกจากโครงการในอนาคตทั �ง 4 โครงการขา้งต้นนี� บรษิทัฯ ยงัคงมองหาโอกาสและศกัยภาพทาง
ธรุกจิของการพฒันาโครงการอื�นอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งนอกเหนือจากการพฒันาอาคารชุดคอนโดมเินียมแลว้ บรษิทั
ฯ ยงัพิจารณาถึงโอกาสและความเหมาะสมในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื�อที�อยู่อาศยัประเภทอื�น เช่น 

โครงการบ้านจดัสรรประเภทบ้านเดี�ยว บ้านแฝด หรอืทาวน์เฮ้าส์ รวมถึงยงัเปิดโอกาสพิจารณาการพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื�น  และมองหาโอกาสในการร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื�นๆ เช่น 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการพาณิชย ์รวมทั �งโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นทาํเลอื�นที�อยูน่อกเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล เช่น หวัเมอืงหรอืแหล่งท่องเที�ยวที�สาํคญัในภาคต่างๆ ของประเทศ ที�อยูใ่นความตอ้งการของตลาด

และมศีกัยภาพในการเตบิโตและสรา้งรายได ้ซึ�งการพจิารณาเลอืกรปูแบบการพฒันาโครงการในแต่ละพื�นที�นั �น 
จะขึ�นอยู่กบัหลายปัจจยัสําคญัที�นํามาพจิารณา อนัเป็นไปเพื�อประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และต่อผูถ้อืหุ้นของ
บรษิทัฯ 



  แบบ 56 –  ประจําปี 2561  บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที� 1.7 หน้า 79 
 

7.  ข้อมลูทั �วไป 

 

ชื�อบรษิทั     : บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ชื�อย่อ     : CHEWA 
ประเภทของกจิการ    : พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
เลขที�จดทะเบยีนบรษิทั    : 0107558000181 
ทุนจดทะเบยีนที�ออกและเรยีกชาํระแลว้ : 1,275,027,183 บาท มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

สาํนกังานใหญ่     : 1168/80 อาคารลุมพนิีทาวเวอร ์ชั �น 27 ยนูิตด ีถนนพระรามสี� 
       แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพ 10120 
โทรศพัท ์    : (02) 679 8870 - 4 
แฟกซ ์     : (02) 679 8875 

โฮมเพจ      : www.chewathai.com 
เลขานุการบรษิทั    : นางสาวชนิสรา ยิ�งนอก  
       โทรศพัท ์(02) 679 8870 – 4 ต่อ 135 
       อเีมลล ์ir@chewathai.com ; chanitsara@chewathai.com 

บคุคลอ้างอิงอื�น ๆ 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์   : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ที�ตั �ง : อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 93  ถนนรชัดาภเิษก 

  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์    : (02) 009 9000 

โทรสาร      : (02) 009 9991 
 
ผูส้อบบญัช ี                                           : นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที�   : 3516 
ชื�อบรษิทั     : บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 
ที�อยู ่     : ชั �น 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก  

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์    : (02) 264 9090 
โทรสาร      : (02) 264 0789-90 
 

ที�ปรกึษาดา้นกฎหมาย   : บรษิทั กุดั �น แอนด ์พารท์เนอร ์จาํกดั 
 ที�อยู ่ : 127 อาคารเกษร ทาวเวอร ์ชั �น 23 หอ้ง ซ,ีเอฟ ถนนราชดาํรหิ ์ 

  แขวงลมุพนิ ีเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร ����� 

โทรศพัท ์    : (02) 838 1750 
โทรสาร      : (02) 838 1795 
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ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั  : บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจาํกดั 
ที�อยู ่ : 178 อาคารธรรมนิต ิชั �น 5 ซ.เพิ�มทรพัย ์(ประชาชื�น20)  

  ถนนประชาชื�น แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรงุเทพมหานคร ����� 
โทรศพัท ์    : (02) 596 0500 
โทรสาร      : (02) 596 0539 
 
ผูล้งทุนสามารถศกึษาขอ้มลูของบรษิทัที�ออกหลกัทรพัยเ์พิ�มเตมิไดจ้าก www.sec.or.th หรอื www.chewathai.com 
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8.      ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

8.1 หุ้นสามญั 

บรษิทัฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,307,692,307 บาท (สองพนัสามรอ้ยเจ็ดล้านหกแสนเกา้หมื�นสองพนัสาม
รอ้ยเจด็บาทถว้น) โดยเป็นทุนจดทะเบยีนเรยีกชําระแลว้จาํนวน 1,275,027,183 บาท (หนึ�งพนัสองรอ้ยเจด็สบิ
ห้าล้านสองหมื�นเจ็ดพันหนึ�งร้อยแปดสบิสามบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 2,307,692,307 หุ้น      
มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หนึ�งบาทถว้น)  

8.2 หุ้นกู้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มียอดคงเหลือของหุ้นกู้ จํานวน 1,698.50 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 
บรษิทัฯไดอ้อกหุน้กู ้2 คร ั �ง  

ครั �งที� 1 ออกในเดอืน มกราคม ���� จาํนวน 498.50 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี  
ครั �งที� 2 ออกในเดอืน กนัยายน จาํนวน 1,200 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 

8.3 ตั �วแลกเงิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ ไมม่ยีอดคงเหลอืของตั �วแลกเงนิ (Bill of Exchange)  

8.4 ผู้ถือหุ้น 

บรษิทัไดร้วบรวมรายชื�อผูถ้อืหุน้ ณ วนักาํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ (Record Date) โดยวธิกีารปิดสมุดทะเบยีน
ในวนัที� 28 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ดงันี� 

รายชื�อผูถ้ือหุ้น 
จาํนวนหุ้น % การถือหุ้น 

1. บรษิทั ชาตชิวีะ จาํกดั 862,419,161 67.64% 
2. นางจรูญลกัษณ์ พานิชชวีะ 71,051,538 5.57% 

3. นายพสินัติ � ศริศิุขสกุลชยั 12,158,192 0.95% 

4. นายณรงคศ์กัดิ � ไมตรพีจน์ 8,550,000 0.67% 

5. นายสมเกยีรต ิตั �งกจิอนนัต ์ 8,425,000 0.66% 

6. นายสริพิงศ์ จริะวงศ์ประภา 7,428,100 0.58% 

7. นายสขุกมล  ทรพัยด์มีงคล 7,421,076 0.58% 

8. นายสณัหกจิ  วฒันปัญญาขจร 7,200,000 0.56% 

9. นายพชิญ์   เทวอกัษร 6,112,553 0.48% 

10.นางสาววนิดา วงษาลาภ 5,776,646 0.45% 

รวม 996,542,266 78.16% 

ผูถ้อืหุน้รายย่อย  278,484,917 21.84% 

รวมทั �งหมด 1,275,027,183 100.00% 
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ข้อจาํกดัการถอืหุ้นของบคุคลต่างด้าว 

บรษิทัมขีอ้จํากดั ในการถอืหุน้ของบุคคลต่างดา้ว (Foreign Limit) รอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ทั �งหมดของ
บรษิทั ซึ�งเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 11 โดย ณ วนัที� 28 ธนัวาคม 2561 ซึ�งเป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
มบีุคคลต่างดา้วถอืหุน้ของบรษิทัจาํนวน 1 ราย ถอืเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั �งหมดของบรษิทั 

8.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลประจําปีของบรษิทัฯ ได ้โดยจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการมอีาํนาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปัน
ผลไดเ้ป็นครั �งคราวเมื�อเหน็วา่ บรษิทัฯ มผีลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนั �น แลว้ใหร้ายงานใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ฯ ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการในอตัราไม่ตํ�ากวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธหิลงั
หกัภาษ ีและหลงัหกัเงนิสาํรองตามกฎหมาย รวมถงึเงนิสาํรองอื�นๆ (ถา้ม)ี ทั �งนี� คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูม้อีาํนาจใน
การพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล โดยคาํนึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื�อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น เงนิสาํรองเพื�อ
จ่ายชําระหนี�เงนิกู้ยมื แผนการลงทุนในการขยายกจิการ หรอืเพื�อสนับสนุนกระแสเงนิสดของบรษิัทฯ ในกรณีที�มี
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นตน้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

คณะกรรมการบรษิัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงนิปันผลประจําปีของบรษิัทย่อยได้ โดยจะต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบรษิทัย่อยมี
อาํนาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลไดเ้ป็นครั �งคราวเมื�อเหน็วา่ บรษิทัย่อยมผีลกาํไรสมควรพอจะทําเช่นนั �น แลว้ใหร้ายงาน
ใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยทราบในการประชมุคราวต่อไป 

บรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการในอตัราไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธิ
หลงัหกัภาษี และหลงัหกัเงนิสํารองตามกฎหมาย รวมถงึเงนิสาํรองอื�นๆ (ถา้ม)ี ทั �งนี� คณะกรรมการบรษิทัยอ่ยเป็นผูม้ี
อาํนาจในการพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล โดยคาํนึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื�อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น เงนิ
สาํรองเพื�อจ่ายชาํระหนี�เงนิกูย้มื แผนการลงทุนในการขยายกจิการ หรอืเพื�อสนับสนุนกระแสเงนิสดของบรษิทัในกรณีที�

มผีลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นตน้ 

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 

ปี 2560 2559 2558 2557 

อตัรากาํไรสทุธติ่อหุน้ 0.21 0.09 0.25 0.18 

อตัราเงนิปันผลต่อหุน้ 0.08547 0.03 - - 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อกาํไรสทุธ ิ(%) 41.22 33.33 - - 
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9. โครงสร้างการจดัการ 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 5 ชุด 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการ
กํากบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง ทั �งนี� บรษิัทฯ มีโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัที�มกีรรมการ
อสิระจํานวน 4 ท่าน ซึ�งไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั �งหมดของบรษิัทฯ โดยกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ครบถว้นทุก

ประการ 

9.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 7 ท่าน ดงันี� 

หมายเหตุ :  

 (1) พลตํารวจโทวสินุ ปราสาททองโอสถ ไดร้บัการอนุมตัแิละแต่งตั �งใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการอสิระ ตามมติ
ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 9/2561 เมื�อวนัที� 12 กนัยายน 2561  

 (2) นายพนิิจ หาญพาณิชย ์ได้รบัการอนุมตัิและแต่งตั �งใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอสิระ ตามมติที�ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 9/2561 เมื�อวนัที� 12 กนัยายน 2561  

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ :  
1) นางสาวชนิสรา ยิ�งนอก ไดร้บัการแต่งตั �งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั เมื�อวนัที�  13 ธนัวาคม 2561 
2) นางสาวจริสดุา สาสนัส ปฏบิตัหิน้าที�เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั ถงึ วนัที� 31 ตุลาคม 2561 

กรรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ 

นายชาตชิาย พานิชชวีะ หรอื นางสมหะทยั พานิชชวีะ ลงลายมอืชื�อรว่มกบั นายบุญ ชุน เกยีรต ิหรอื กรรมการ
ท่านใดทา่นหนึ�ง และประทบัตราสาํคญัของบรษิทัฯ 

  

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายชาตชิาย พานิชชวีะ ประธานกรรมการ 

2. นายบุญ ชนุ เกยีรต ิ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสมหะทยั พานิชชวีะ กรรมการ  

4. นางสภุาภรณ์ บรุพกุศลศร ี กรรมการอสิระ  

5. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร กรรมการอสิระ  

6. พลตาํรวจโทวสินุ ปราสาททองโอสถ(1) กรรมการอสิระ  

7. นายพนิิจ หาญพาณิชย์(2) กรรมการอสิระ  
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การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบรษิทัสาํหรบัปี 2560 และ ปี 2561 มรีายละเอยีดดงันี� 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ ไม่รวมการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 
 

9.2 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงันี� 

 เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร :  

1) นางสาวชนิสรา ยิ�งนอก ไดร้บัการแต่งตั �งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร เมื�อวนัที�  13 ธนัวาคม   
2561 

  2)   นางสาวจริสดุา สาสนสั ปฏบิตัหิน้าที�เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร ถงึ วนัที� 31 ตุลาคม 2561 
 

  

รายชื�อ ตาํแหน่ง วนัที�ได้รบั

แต่งตั �งครั �งแรก 

การเข้าร่วม

ประชมุ/การประชุม

ทั �งหมด (ครั �ง) 

2560 2561 

1 นายชาตชิาย พานิชชวีะ ประธานกรรมการ 18 ก.พ. 2558 8/8 11/11 

3 นายบุญ ชนุ เกยีรต ิ กรรมการผูจ้ดัการ 18 ก.พ. 2558 8/8 11/11 

2 นางสมหะทยั พานิชชวีะ กรรมการ 18 ก.พ. 2558 7/8 11/11 

5 นางสภุาภรณ์ บรุพกุศลศร ี กรรมการอสิระ 18 ก.พ. 2558 8/8 11/11 

6 นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร กรรมการอสิระ 18 ก.พ. 2558 8/8 11/11 

4 พลตาํรวจโทวสินุ ปราสาททองโอสถ  กรรมการอสิระ 12 ก.ย. 2561 - 1/2 

7 นายพนิิจ หาญพาณิชย ์ กรรมการอสิระ 12 ก.ย. 2561 - 1/2 

8 นายพวั เชอ ชวิ กรรมการ 18 ก.พ. 2558 4/8 3/7 

9 นายชงุ ทงั ฟง กรรมการ 18 ก.พ. 2558 6/8 4/7 

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายชาตชิาย พานิชชวีะ ประธานกรรมการ 

2. นายบุญ ชนุ เกยีรต ิ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสมหะทยั พานิชชวีะ กรรมการ  
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การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิาร 

การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบรหิารสาํหรบัปี 2560 และ ปี 2561 มรีายละเอยีดดงันี� 

หมายเหตุ :   
 (1)  นางสมหะทยั  พานิชชวีะ  ไดร้บัการอนุมตัแิละแต่งตั �งใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการบรหิาร  โดยมผีลตั �งแต่

วนัที� 31 มกราคม  2561 เป็นตน้ไป  

 (2) นายพวั เชยีน คิน ไดล้าออกจากตําแหน่งประธานกรรมการบรหิาร โดยมีผลตั �งแต่วนัที� 31 มกราคม  
2561 

 

9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงันี� 

หมายเหตุ:  
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศร ีเป็นกรรมการตรวจสอบที�มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความ

น่าเชื�อถอืของงบการเงนิ 

2. นายพนิิจ หาญพาณชิย ์ไดร้บัการอนุมตัแิละแต่งตั �งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตามมตทิี�ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครั �งที� 9/2561 เมื�อวนัที� 12 กนัยายน 2561 เมื�อวนัที� แทนนายชุง ทงั ฟง ซึ�งได้
ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ โดยมผีลตั �งแต่วนัที� 13 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป 
 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ :  
1) นางสาวชนิสรา ยิ�งนอก ไดร้บัการแต่งตั �งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม 2561 
2) นางสาวจริสดุา สาสนสั ปฏบิตัหิน้าที�เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถงึ วนัที� 31 ตุลาคม 2561 

การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบสาํหรบัปี 2561 มรีายละเอยีดดงันี� 

รายชื�อ ตาํแหน่ง วันที�ได้รับแต่งตั �ง

ครั�งแรก 

การเข้าร่วมประชุม/

การประชุมทั �งหมด 
(ครั�ง) 

2560 2561 

1 นายชาตชิาย  พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริหาร 25 เม.ย. 2558 4/4 11/11 

2 นางสมหะทยั  พานิชชีวะ(1)   กรรมการบริหาร 31 ม.ค. 2561 - 11/11 

3 นายบญุ ชนุ เกียรต ิ กรรมการบริหาร 25 เม.ย. 2558 4/4 11/11 

4 นายพวั เชียน คนิ(2) ประธานกรรมการบริหาร 25 เม.ย. 2558 4/4 0/0 

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1.  นางสภุาภรณ์ บุรพกศุลศร ี ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร กรรมการตรวจสอบ 

3. นายพนิิจ หาญพาณิชย ์ กรรมการตรวจสอบ  
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9.4    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 

ท่าน ดงันี� 

หมายเหตุ : นายชงุ ทงั ฟง ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ โดยมผีลตั �งแต่วนัที� 13 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป 

เลขานุการกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน :  นายพรีะพงศ ์จาํปีศร ี

การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนสาํหรบัปี 2561 มรีายละเอยีดดงันี� 

 

รายชื�อ ตาํแหน่ง วนัที�ได้รบั

แต่งตั �งครั �ง

แรก 

การเข้าร่วมประชุม/

การประชุมทั �งหมด 

(ครั �ง) 

2560 2561 

1 นางสภุาภรณ์  บุรพกศุลศร ี ประธานกรรมการตรวจสอบ 25 เม.ย. 2558 5/5 6/6 

2 นายชยัยทุธ  เตชะทศันสนุทร กรรมการตรวจสอบ 25 เม.ย. 2558 5/5 6/6 

3 นายพนิิจ  หาญพาณชิย ์(1) กรรมการตรวจสอบ 12 ก.ย. 2561 - 1/1 

4 นายชงุ ทงั ฟง กรรมการตรวจสอบ 25 เม.ย. 2558 4/5 2/4 

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1.   พลตาํรวจโทวสินุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

2. นางสภุาภรณ์ บรุพกุศลศร ี กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

รายชื�อ ตาํแหน่ง วนัที�ได้รบั

แต่งตั �งครั �งแรก 

การเขา้ร่วมประชมุ/

การประชุมทั �งหมด 

(คร ั �ง) 

2560 2561 

1 พลตาํรวจโทวสินุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการสรรหา

และพจิารณาคา่ตอบแทน 

12 ก.ย. 2561 - 1/1 

2 นางสภุาภรณ ์ บรุพกุศลศร ี กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

25 เม.ย. 2558 2/2 3/3 

3 นายชยัยทุธ  เตชะทศันสนุทร กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

25 เม.ย. 2558 2/2 3/3 

4 นายชุง ทงั ฟง ประธานกรรมการสรรหา

และพจิารณาคา่ตอบแทน 

25 เม.ย. 2558 2/2 1/1 
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9.5 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงันี� 

 เลขานุการกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ :  นางสาวสภุารตัน์ งามทรพัยท์วคีณู 

การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

 การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการสาํหรบัปี 2561 มรีายละเอยีดดงันี� 

 

9.6 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงันี� 

เลขานุการกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ :  นางสาวสภุารตัน์ งามทรพัยท์วคีณู 
 

  

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ  

2. นางสภุาภรณ์ บรุพกุศลศร ี กรรมการกํากบัดแูลกจิการ 

3. นายบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมการกํากบัดแูลกจิการ 

รายชื�อ ตาํแหน่ง วนัที�ได้รบั

แต่งตั �งครั �ง

แรก 

การเขา้ร่วมประชมุ/

การประชุมทั �งหมด 

(ครั �ง) 

2560 2561 

1. นายชยัยุทธ  เตชะทศันสนุทร ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 11 พ.ย. 2559 1/1 3/3 

2. นางสภุาภรณ์  บรุพกุศลศร ี กรรมการกํากบัดแูลกจิการ 11 พ.ย. 2559 1/1 3/3 

3. นายบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมการกํากบัดแูลกจิการ 11 พ.ย. 2559 1/1 3/3 

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1. นางสภุาภรณ์ บรุพกุศลศร ี ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง  

2. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

3. นายบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
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การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงสาํหรบัปี 2561 มรีายละเอยีดดงันี� 

 

 

 

 

 

 

9.7 ผู้บริหาร  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มจีาํนวน 10 ท่าน ดงันี� 

ชื�อ-สกุล ตําแหน่ง 

1. นายบญุ ชนุ เกียรต ิ กรรมการผู้จดัการ 

2. นางสาวสนุนัทรา มหาประสทิธิ�ชยั รองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบญัชี 

3. นางสาวจริาพชัร์ ฉัตรเพ็ชร์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานขายและการตลาด ชีวา 3 

4. นายณฏัฐนนัท์ รัตนาพรรณ รองกรรมการผู้จดัการสายงานขายและการตลาด ชีวา 1 

5. นางสาวอญัพชัญ์ พีระภกัดีพงศ์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด ชีวา 2 

6. นายชาตชยั  อรรถสถาวร ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายก่อสร้าง 

7. นายวสิทุธิ� พิริยะอคัรเดช ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายงานบริการลูกค้า 

8. นายพีระพงศ์ จําปีศรี ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายทุนมนษุย์ 

9. นายปฐพี อนนัทวรรณ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย 

10. นายสมนกึ ประพฤทธิทวีชยั ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ 

11. นายอดุมพร จนัทร์ศรีบตุร ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

รายชื�อ ตาํแหน่ง วนัที�ได้รบั

แต่งตั �งครั �ง

แรก 

การเขา้ร่วมประชมุ/

การประชุมทั �งหมด 

(ครั �ง) 

2560 2561 

1 นางสภุาภรณ์  บรุพกุศลศร ี ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง 22 ก.พ. 2560 3/3 4/4 

2 นายชยัยทุธ  เตชะทศันสนุทร กรรมการบรหิารความเสี�ยง 22 ก.พ. 2560 3/3 4/4 

3 นายบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมการบรหิารความเสี�ยง 22 ก.พ. 2560 3/3 4/4 
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หมายเหต ุ  ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยไดแ้ต่งตั �งบรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจํากดั ทําหน้าที�ดงักล่าว 

โครงสร้างองคก์รและการจดัการ 
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9.8 เลขานุการบริษทั 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 11/2561 เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม 2561 มมีตแิต่งตั �งนางสาวชนิสรา ยิ�งนอก

ให้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบรษิัท ตามข้อกําหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชน 
พ.ศ.2535 ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซื�อสตัย์สุจรติ รวมทั �งต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนมตทิี�ประชมุผูถ้อืหุน้ โดย
มบีทบาทหน้าที�และความรบัผดิชอบ ดงันี� 

1. ให้คําแนะนําเบื �องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทรวมถึงการ

เปลี�ยนแปลงในข้อกําหนดที�มีนัยสําคญัแก่กรรมการ เพื�อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทํางานได้อย่าง

ราบรื�น และมีข้อมูลในการประกอบการพิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบติัหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ 

ความระมดัระวงั และ ความซื�อสตัย์สจุริต 

2. จดัทําและจดัเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปนี � 

- ทะเบียนกรรมการ 

- การประชุมคณะกรรมการ : หนังสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

และรายงานประจําปีของบริษัท 

- การประชมุผู้ ถือหุ้น : หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น, รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปี

ของบริษัท 

3. จดัการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท 

และกฎเกณฑ์อื�นๆที�เกี�ยวข้อง 

4. การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที�รับผิดชอบต่อหน่วยงานที�กํากับดูแลของ

บริษทั เพื�อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ 

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที�รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วน

ได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วนั นับแต่วนัที�บริษัทได้รับ

รายงานนั �น 

6. จดัให้มีระบบการเกบ็รักษาเอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวข้องให้ครบถ้วนถกูต้องและสามารถตรวจสอบได้ 

7. ตดิตอ่และสื�อสารกบัผู้ ถือหุ้นทั�วไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษทั 

8. ดําเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

9. เลขานุการบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซื�อสตัย์สุจริต รวมทั �ง

ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที�ประชุมผู้

ถือหุ้น 
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9.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที�ความ
รบัผดิชอบในการกํากบัการทํางานของบรษิทัฯ และผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์

สงูสดุต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ มรีายละเอยีดดงันี� 

9.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน 

ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื�อวนัที� 3 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน มีรายละเอียดดงันี � 

ตําแหน่งกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ค่าเบี �ยประชุมต่อ
ครั�ง 

ค่าตอบแทนราย
เดือน 

ประธานกรรมการ 60,000 60,000 

กรรมการ 40,000 10,000 

กรรมการอสิระ 20,000 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 - 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 - 

ประธานกรรมการบริหาร 70,000 - 

กรรมการบริหาร 60,000 - 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 40,000 - 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 20,000 - 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 10,000 - 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 5,000 - 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 10,000 - 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 5,000 - 

หมายเหต ุ  กรรมการที�เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคา่ตอบแทนกรรมการในสว่นขอค่าตอบแทนรายเดือน 
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ในปี 2561 บรษิทัฯ จา่ยคา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงนิใหแ้กก่รรมการ มรีายละเอยีดดงันี�  

รายชื�อกรรมการ 
ปี 2560 

(บาท) 

ปี 2561 

(บาท) 

1. นายชาตชิาย พานิชชีวะ 1,260,000 2,212,000 

2. นางสมหะทยั พานิชชีวะ 480,000 1,231,700 

3. Mr. Phua Cher Chew 320,000 236,700 

4. นายบญุ ชนุ เกียรติ 500,000 475,000 

5. นางสุภาภรณ์ บรุพกศุลศรี 575,000 746,700 

6. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร 465,000 621,700 

7. Mr. Chung Tang Fong 400,000 276,700 

8. Mr. Phua Chian Kin 40,000 - 

9. พลตํารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ - 90,000 

10.  นายพินิจ หาญพาณิชย์ - 70,000 

รวม 4,040,000 5,960,500 
 

2. ค่าตอบแทนอื�น 

ไม่ม ีและบรษิทัยงัไม่มนีโยบายใดๆ เกี�ยวกบั ESOP และ EJIP 

9.9.2 กรรมการบริหาร  

1.   ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน 

ในปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน และเงิน

ตอบแทนการปฏิบตัิงานประจําปี (โบนัส) ขึ �นอยู่กับผลประกอบการ และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

เงินสะสม และสมทบกองทุนสํารองเลี �ยงชีพ และเงินสะสม และสมทบประกนัสงัคม และเงินได้อื�นๆ เป็น

จํานวน  10,154,000.00 บาท 

2. ค่าตอบแทนอื�น 

คา่ตอบแทนที�มิใช่ตวัเงิน จะอยูใ่นรูปของการประกนัสขุภาพ และการตรวจสขุภาพประจําปี เงินสมทบ

กองทนุสํารองเลี �ยงชีพ เงนิสมทบประกนัสงัคม 

 

9.9.3 ผูบ้ริหาร  

1. ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน 

ในปี 2561 บริษทัฯจา่ยคา่ตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยรายละเอียดดงันี � 

 ในปี 2561 บริษทัฯ มีผู้บริหารลาออก จํานวน 6 รายได้แก่  

- นางสาวปาลิดา อมรศิริสิน ซึ�งดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้ จดัการ สายงานขาย และ

การตลาด ระดบั � ได้ลาออกจากการทํางานกบับริษทัฯ เมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม 2561 
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- นายวโิรจน์ แข็งแรง ซึ�งดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานกอ่สร้าง ระดบั � ได้

ลาออกจากการทํางานกบับริษทัฯ เมื�อวนัที� 26 กรกฎาคม 2561 

- นายนครินทร์ คุณดิลกโกมล ซึ�งดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานจัดซื �อ ได้

ลาออกจากการทํางานกบับริษทัฯ เมื�อวนัที�  8 สงิหาคม 2561 

- นางสาวจริญา ด่านสมพงค์ ซึ�งดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย และ

การตลาด ระดบั 1 ได้ลาออกจากการทํางานกบับริษทัฯ เมื�อวนัที� 31 สิงหาคม 2561 

- นายปิยณัฐ ทองโคตร ซึ�งดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานก่อสร้าง ระดบั 3 

ได้ลาออกจากการทํางานกบับริษัทฯ เมื�อวนัที�  31 สงิหาคม 2561 

- นายสถาพร เสมสว่าง ซึ�งดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการหลงัการขาย 

ระดบั 3 ได้ลาออกจากการทํางานกบับริษทัฯ เมื�อวนัที� �� ตลุาคม 2561 

 ในปี 2561 บริษทัฯ มีผู้บริหารเพิ�มขึ �น จํานวน 3 รายได้แก่  

- นายชาตชยั อรรถสถาวร ซึ�งดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ สายงานก่อสร้าง ระดบั 

3 เริ�มงานในวนัที� 6 กนัยายน 2561 

- นางสาวอญัพัชญ์ พีระภักดีพงศ์ ซึ�งดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ สายงานขาย

และการตลาด ระดบั 1 เริ�มงานในวนัที� 17 กนัยายน 2561 

- นายณัฏฐนันท์  รัตนาพรรณ ซึ�งดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้ จัดการ สายงานขายและ

การตลาด  เริ�มงานในวนัที� 5 พฤศจกิายน 2561 

       ดงันั �น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจํานวนทั �งสิ �น 10 ราย 

1.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําหรับปี 2561 ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารทุกท่าน ทั �งผู้บริหารท่านที�

ได้ลาออกแล้วในระหวา่งปี 2561 และผู้บริหารที�ยงัดํารงตําแหน่งอยูใ่นปัจจบุนั  

1.4  ค่าตอบแทนอื�นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี �ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม และ

โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนกังาน ( Employee Joint Investment Program : EJIP ) 

ค่าตอบแทน

ผูบ้ริหาร 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จาํนวน 

(ราย) 

ค่าตอบแทน 

(บาท) 

จาํนวน 

(ราย) 

ค่าตอบแทน 

(บาท) 

จาํนวน 

(ราย) 

ค่าตอบแทน 

(บาท) 

เงนิเดอืนและ
โบนสั 6 

9,475,484.00 
10 

15,776,084.00 

10 

21,075,233.00 

อื�นๆ 439,683.00 1,691,124.00 3,017,202.00 

รวม 6 9,915,167.00 10 17,467,208.00 10 24,092,435.00 

หมายเหต ุ: ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่นบัรวมผู้บริหารสงูสดุจํานวน 1 ราย 

2. ค่าตอบแทนอื�น 

คา่ตอบแทนที�มใิชต่วัเงนิ จะอยู่ในรปูของการประกนัสขุภาพ และการตรวจสขุภาพประจาํปี 

9.10 บคุลากร 

9.10.1 จาํนวนพนักงานทั �งหมด  

ในปี 2561 บรษิัทฯ มจีํานวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บรหิาร) จํานวนทั �งสิ�น 188 คน ตามลําดบั โดยแบ่ง
ตามสายงาน มรีายละเอยีดดงันี� 
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สายงาน 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

ชาย หญงิ รวม 

1. สายงานคอนโดและบา้น 26 40 66 

2. สายงานก่อสรา้งและสนบัสนุน 30 22 52 

3. สายงานพฒันาธรุกจิ 8 6 14 

4. สายงานการเงนิและบญัช ี 4 7 11 

5. สายงานบรหิารองคก์ร 12 20 32 

6. พนกังานชั �วคราว 6 7 13 

รวม 86 102 188 

หมายเหต ุ: ในปี 2561 มพีนกังานลาออก รวมทั �งสิ�น  52 คน แบ่งเป็นพนักงานชาย31 คน พนักงาน

หญงิ 21 คน 
 

9.10.2 ค่าตอบแทนพนักงาน  

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ได้แก ่

เงนิเดอืน เงนิโบนัส และเงนิสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี เงนิสะสมและสมทบประกนัสงัคม โครงการ
สะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน และเงนิไดอ้ื�นๆ มรีายละเอยีด ดงัตารางดงัต่อไปนี�  

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท) 

จาํนวนเงนิ (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 

เงนิเดือน + โบนสั 44,034,096.00 62,486,053.00 

เงนิสะสม และสมทบกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ 3,218,210.00 2,075,052.00 

เงนิสะสม และสมทบประกนัสงัคม 1,654,696.00 1,058,747.00 

เงนิสะสม และสมทบกองสะสมหุ้น - 633,735.00 

เงนิได้อื�นๆ 471,248.00 12,690,295.00 

รวม 49,378,250.00 78,943,882.00 

อนึ�งในช่วงปี 2561 บริษัทฯไม่มีการเปลี�ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญ และไม่มีข้อพิพาท

ด้านแรงงานที�สําคญั  

9.10.3 กองทนุสาํรองเลี�ยงชีพ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตั �งกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีในปี 2554 ตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 2530 
ซึ�งมวีตัถุประสงคเ์พื�อเป็นการออมทรพัย ์และสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนักงาน รวมทั �งพนกังานไดร้บั

สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

9.10.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

-ไม่ม-ี 
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9.10.5 นโยบายในการพฒันาบคุลากร  

บรษิัทฯ ไดต้ระหนักถึงความสําคญัของการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรของบรษิัทฯ เพื�อที�จะ

เสรมิสรา้งความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื�อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการ
เปลี�ยนแปลงและเป็นไปตามกลยทุธข์องบรษิทัฯ โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปนี� 
1. การฝึกอบรมพนักงานต้องมกีารจดัทําเป็นแผนการฝึกอบรมรายปี โดยตอ้งสอดคล้องกบัแผนงาน

ธรุกจิของบรษิทัฯ 

2. การฝึกอบรมและพฒันาพนกังานเป็นหน้าที�ที�จะทาํรว่มกนัดงันี� 

 บรษิัทฯ มีเป้าหมายมุ่งมั �นที�จะฝึกอบรมและพฒันาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่วยงาน
ทรพัยากรบุคคลเป็นผูด้าํเนินการ และกาํหนดเป็นแนวทางว่าพนกังานแต่ละคนควรไดร้บัการ
ฝึกอบรมจาํนวนเทา่ใดต่อปี 

 ผูบ้ ังคบับญัชารบัผดิชอบให้ผู้ใต้บงัคบับญัชามีโอกาสเขา้รบัการฝึกอบรมและพฒันาอย่าง
สมํ�าเสมอโดยพจิารณาจากแผนการฝึกอบรม 

 พนักงานต้องขวนขวายที�จะพฒันาและปรบัปรุงตนเองตามแผนพฒันาให้ทนักบัภารกจิที�

เปลี�ยนแปลง 
3. การฝึกอบรมและพฒันาพนกังานประกอบดว้ย 2 สว่น คอื การฝึกอบรมเกี�ยวกบังานในหน้าที� และ

การฝึกอบรมเกี�ยวกบัการบรหิารจดัการและพฤตกิรรมองคก์รอื�นๆ โดยใหก้ําหนดแปรผนัไปตาม
สถานการณ์และความจาํเป็น 

4. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื�อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและเพิ�ม
ประสทิธิภาพในการทํางานของพนักงานโดยหน่วยงานดาํเนินการเองและโดยสถาบนัภายนอก
องคก์ร 
บรษิทัฯ ถอืว่าทรพัยากรบุคคลเป็นสิ�งที�มคีุณค่าเหนือทรพัยากรทางการบรหิาร “ธํารงรกัษาและ

มุ่งมั �นพฒันาขดีความสามารถของทรพัยากรบุคคลในองคก์รอยา่งต่อเนื�อง / Invest continuously 
in its human capital” ดงันั �น พนักงานทุกคนจะได้รบัการพัฒนาศกัยภาพบุคคลากร ทั �งด้าน
ความรู ้ทักษะและระบบปฏบิตังิานภายใน ในทุกระดบัอย่างต่อเนื�อง โดยไดก้ําหนดแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะบุคลากร (Competency Based Development) ที�เหมาะสมสอดคล้องกบัแผน

ความกา้วหน้าในสายอาชพี 
ในปี 2561 บรษิทัฯไดส้นับสนุนการพฒันาทกัษะความสามารถในการทํางานอย่างต่อเนื�อง โดยมี
การฝึกอบรมในทุกระดบัชั �นอาท ิเช่น บรษิทัฯ ส่งเสรมิและอาํนวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรม
และการให้ความรู้แก่ผู้เกี�ยวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบรษิัทฯ เช่น กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นตน้ เพื�อใหม้กีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอยา่ง
ต่อเนื�อง การฝึกอบรมและใหค้วามรู้ดงักล่าวมทีั �งที�กระทําเป็นการภายในบรษิทัฯ และใช้บรกิาร
ของสถาบนัภายนอก เชน่  
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หลกัสตูรการฝึกอบรมภายในบรษิทัฯในลกัษณะของการฝึกอบรมในงาน (on the job training) และ/หรอื การ

สอนแนะนําในงาน (Coaching) โดยผูบ้งัคบับญัชามบีทบาทสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

การเชญิวทิยากรที�มคีวามรูค้วามสามารถมาอบรมในบรษิทัฯ 

การสง่พนักงานอบรมโดยสถาบนัอบรมต่างๆภายนอกบรษิทัฯ 

แผนก หลกัสตูร 

Accounting - 135 ประเดน็เดด็การหกัภาษ ีณ ที�จ่ายอยา่งเหนือชั �น 

  - Focus การบนัทกึบญัช ีสาํหรบัผูท้าํบญัชตีามมาตรฐานฉบบัปรบัปรงุใหม่ 

  - Land & Buildings Tax and Revenue Tax Risk 

  - Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 

  - การเงนิที�สาํคญัสาํหรบัผูบ้รหิาร 

  - การใชข้อ้มลูทางบญัชกีารเงนิเพื�อการวางแผนกลยทุธข์องธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 

  - การพดูต่อหน้าชมุชนและการนําเสนอ 

  - การวเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิเฟื� อการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร  

  - ความเหมอืนและความต่างหลกับญัชกีบัหลกัภาษสีรรพากร 

  - เจาะประเดน็เอกสารระบบ-จ่าย Updateกฏหมายใหม่ลา่สุด 

  - รายจา่ยตอ้งหา้มที�มกัผดิและเทคนิคการป้องกนั 

  - รายไดจ้ากสญัญาที�ทาํกบัลกูคา้ (หลกัการและมาตรฐานการบญัช)ี 

  - ความเหมอืนและความต่างหลกับญัชกีบัหลกัภาษสีรรพากร 
  

หลกัสตูร วตัถุประสงค ์

Audit Committee Forum 2018 เพื� อให้ทันต่ อเทคโนโลยีที� มีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทํ าให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม 

หลกัสตูร วตัถุประสงค ์

การเสรมิสรา้งภาวะผูนํ้าและการ

พฒันาทมีงาน 

เพื�อให้ความสําคัญและต้องการให้พนักงานมีภาวะผู้นําในตนเองมากขึ�น 

โดยเฉพาะผูท้ี�ต้องบรหิารคนและบรหิารทมี เพื�อนําพาองคก์รใหเ้ตบิโต และ
ประสบผลสาํเรจ็ 

รอบรูใ้ชง้านคล่องกบัสตูรใน
โปรแกรม Excel 

เพื�อให้พนักงานสามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยํามาก
ยิ�งขึ�น โดยประยกุตใ์ช ้Excel ในการทาํงานอยา่งถกูวธิ ี

เทคนิคการเจรจาและการรบัมอื

ลกูคา้ 

เพื�อใหพ้นักงานเขา้ใจถงึพฤตกิรรมและความคาดหวงัของผูร้บัการใหบ้รกิาร 

เขา้ใจวธิกีารและทกัษะการบรกิารที�ด ีและเลง็เหน็ความสาํคญัและประโยชน์
ของการบรกิารที�ด ี

7 Steps to Sales Success เพื�อสรา้งทศันคดทิดีตี่องานขาย และมั �นใจเมื�อนําเสนอขาย รวมถึงแนะนํา
เทคนิค ในการขายที�ประสบความสาํเรจ็ 

Leadership Morality (ผูนํ้าใน
ฝัน สาํคญัที�คณุธรรม) 

เพื�อปรบัทศันคติเชิงบวกให้มีมากขึ�นในการเป็นผู้บังคบับัญชาที�ด ีและมี
ประสทิธภิาพ รวมถงึสามารถวเิคราะหต์นเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
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BD - ทศิทางตลาดที�อยูอ่าศยั VS เศรษฐกจิ ครึ�งปี 61 

  - วเิคราะหท์าํเลทองและการเปลี�ยนแปลงราคาที�ดนิ 

  - กลยทุธ์กาํรบรหิาํรธรุกจิอสงัหาํรมิทรพัย ์RE-CU (Sr.) 

  - การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุน (Feasibility Study) 

Budget Control 
 - การจดัทํา Cash Budgeting เพื�อผูบ้รหิารระดบัสงูใน การวางแผนและตดัสนิใจ
สาํหรบัผูบ้รหิาร 

  - กลยทุธ์การบรหิารการเงนิและงบกระแสเงนิสดดา้นอสงัหารมิทรพัย"์ รุน่ที� 6 

  - การวเิคราะหแ์ละการบรหิารโครงการลงทุน 

Construction - การบรหิารงานก่อสรา้ง...ทาํอยา่งไรใหไ้ดค้ณุภาพ 

  - เจา้หน้าที�ความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบับรหิาร 

  - เจา้หน้าที�ความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัหวัหน้างาน  
Corporate Affairs - Company Secretary Program 

Customer 
Relationship 
Management 

- IR Sharing 2018 หวัขอ้ “Technology and IR: How will technology Transform 
IR Today” 

 - WRITING FOR PR การเขยีนสไตลพ์อีาร ์

Customer Service - ARM รุน่ที� 27 

  - การบรหิารเวลาและการจดัลาํดบัความสาํคญั 

  - การวางแผนและตั �งเป้าหมายในการทาํงาน 

  - การวเิคราะหส์นิเชื�อสาํหรบัเจา้หน้าที� สนิเชื�อ(ขั �นตน้) 

  - จติวทิยาการแกปั้ญหาและตดัสนิใจใน การทาํงาน  

  - เทคนิคการบรหิารสนิเชื�อ-เครดติทางการคา้ 

Human Capital - Excel ในงาน HR & Admin  

  - Master Chauffeur Safety Course/หลกัสตูรสาํหรบัพนักงานขบัรถเพื�องานบรกิาร  

  - OKR: Objectives and Key Results ดกีว่า และจะมาแทน KPI จรงิหรอื? 

  - การบรกิารลกูคา้และรบัเรื�องรอ้งเรยีนอยา่งมอือาชพี 

  - การบรหิารและการพฒันาระบบงานธุรการ 

  

- การวางแผนภาษสีวสัดกิารพนักงานและ 55 เทคนิคการเขยีนระเบยีบสวสัดกิาร

พนกังาน (Welfare) 

  - เทคนิคการพดูกบัลูกคา้เพื�อสรา้งความประทบัใจ สาํหรบังานบรกิาร 

  - ยกระดบั 5ส ดว้ยการตรวจประเมนิอยา่งมอือาชพี 

Internal Audit - CG Code workshop 

  - ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุน่ที� 56 

IT  - DBM032: SQL Server 2016 Programing and Implementation 

Legal - IR Challenge and Opportunity in era of rising interest rates 

  - พื�นฐานเลขานุการบรษิทั รุน่ที� 1 ปี 2561 
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Procurement  - การสื�อสารอยา่งไดผ้ล 

  - ความรูท้ี�จาํเป็นสาํหรบันกัจดัซื�อมอือาชพี 1  

  - พฒันาบุคลกิภาพและการสื�อสารในงานบรกิาร 

  - วธิกีารเจรจาต่อรองในงานจดัซื�อ 

Sales & Marketing - การบรหิารการขาย 4.0 

  - กลยทุธ์การตลาดโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

  - การบรหิารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร 

  - การพดูต่อหน้าชมุนุมและการนําเสนอ 

  - จติวทิยาและวาทศลิป์ในการโนมน้าวใจ 

  - ทกัษะการเป็นหวัหน้างาน 

  - หวัหน้างานชั �นเยี�ยม 

   - Professional Presentation skills 

  - เทคนิคการขายอสงัหารมิทรพัยม์อือาชพ 

  - Advanced Retail Management (ARM) รุน่ที� 26  

  - Community Mall ที�ไม่ประสบความสาํเรจ็กบัการฟื�นชพี 

  - กลยทุธ์การตลาดโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

  - การตลาด 4.0 

  - เจาะลกึโครงการบา้น-คอนโดขายด ี

  - พฒันาผูบ้รหิารธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์(MINI MRE @ TBS) 

  - ลูท่างการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศ 

เพื�อเพิ�มศกัยภาพ ความรูค้วามสามารถของพนักงานในการพฒันาองค์กรใหด้ขีึ�น ไปสูค่วามสาํเรจ็
อยา่งยั �งยนื ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีารฝึกอบรมของพนักงาน คดิเป็นจํานวนชั �วโมงเฉลี�ย 8 ชั �วโมง/คน/ปี  ซึ�ง
เกนิกวา่ตามที�มาตรฐานกรมพฒันาฝีมอืแรงงานกาํหนดที� 6 ชั �วโมง/คน/ปี    

�.�.� การปฐมนิเทศพนักงานใหม ่

ทางบริษัทฯกําหนดให้เป็นกิจกรรมที�เกิดขึ �นหลงักระบวนการสรรหาว่าจ้าง เพื�อให้พนกังานใหม่เกิดการ

ปรับตวั โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแนะนําให้พนักงานใหม่รู้จักและคุ้นเคยกับสิ�งต่างๆ ในองค์กร (ไม่ว่าจะ

เป็นผู้บงัคับบญัชา, เพื�อนร่วมงาน, ความปลอดภัยในการปฏิบติังาน, นโยบาย, วัตถุประสงค์, กฎระเบียบ และ

สวสัดิการต่างๆ ฯลฯ) ซึ�งจะก่อให้เกิดความประทับใจแรก เกิดความรักความผกูพัน และความเชื�อมั�นต่อองค์กร 

และมีจํานวนผู้ เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 98 ของหวัข้อที�จดัปฐมนิเทศทั �งหมด  โดยมีหวัข้อตา่งๆ ดงันี � 

ลําดับ ฝ่าย สาระสําคัญ 

1. ฝ่ายทนุมนษุย์ ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน, นโยบาย, วตัถปุระสงค,์ กฎระเบียบ 

และสวสัดกิารต่างๆ 

2. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ขั �นตอนการคดัเลือกทําเลที�ตั �งและการคดัเลือกที�ดนิ ,กฎหมาย

อสงัหาริมทรัพย์ที�พนกังานควรทราบ 
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ลําดับ ฝ่าย สาระสําคัญ 

3. ฝ่ายพฒันาสนิค้า ขั �นตอนการทํางานของทีมพฒันาสนิค้า กฎหมายอสงัหาริมทรัพย์ที�

เกี�ยวข้อง เชน่การขอใบอนุญาติผลกระทบสิ�งแวดล้อม EIA 

4. ฝ่ายกฎหมาย ขั �นตอนการทํางานของทีมกฎหมาย กฎหมายอสงัหาริมทรัพย์ ทั �งหมด 

5. ฝ่ายการตลาด ขั �นตอนการทํางานของทีมการตลาด Brand Positioning , Brand 

Personality, Brand Character 

6. ฝ่ายออนไลน์ ความรู้เกี�ยวกบัช่องทางการทํา Marketing online 

7. ฝ่ายก่อสร้าง ขั �นตอนการทํางานของทีมก่อสร้าง มาตรฐานวสัดงุานกอ่สร้าง 

คณุสมบตั ิของวสัดมุาตรฐานที�ควรทราบในการขาย 

8. ฝ่ายขาย ขั �นตอนการทํางานของทีมขาย มาตรฐานการบริการงานขาย 

9. ฝ่ายบริการลกูค้า มาตรฐานการบริการลกูค้าของฝ่ายสนบัสนนุงานขาย ความรู้ด้าน

สินเชื�อ และการคํานวนเบื �องต้น 

10. ฝ่ายบริการหลงั

งานขาย 

ขั �นตอนการทํางานของทีมบริการหลงังานขาย มาตรฐานการบริการ

หลงังานขาย 

11. ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ ขั �นตอนการทํางานของทีมลกูค้าสมัพนัธ์ การทํา Corporate Branding 

12. ฝ่ายจดัซื �อ ขั �นตอนการทํางานของทีมจดัซื �อ มาตรฐานราคาสนิค้าที�ควรทราบ

เบื �องต้น รวมถงึมาตรฐานการจดัหาผู้รับเหมา 

13. ฝ่ายบญัชี ขั �นตอนการทํางานของทีมบญัชี เอกสารและมาตรฐานในการ 

สนบัสนนุรายได้ คา่ใช้จ่าย 

14. ฝ่ายควบคมุ

งบประมาณ 

ขั �นตอนการทํางานของทีมควบคมุงบประมาณ และ  Policy ที�เกี�ยวข้อง

กบัทีมควบคมุงบประมาณ 

15. ฝ่ายไอที ความรู้ทั �งหมดเกี�ยวกบัโปรแกรมที�จําเป็นในการใช้งาน ERP, SAP 

Policy ที�เกี�ยวข้องกบัทีม IT 

 �.�.�  นโยบายในการให้ความรู้เกี�ยวกบัการทจุริตคอรปัชั �น 

 บริษทัฯมีนโยบายที�เกี�ยวข้องกบัมาตรการต่อต้านการทจุริตคอรัปชั�น โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัทฯปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯยงัได้กําหนดเป็นนโยบายเกี�ยวกบัการให้และรับ

ของกํานัล การห้ามเรียก รับหรือยินยอมจะรับเงิน สิ�งของหรือประโยชน์อื�นใดจากผู้ ที�เกี�ยวข้องทางธุรกิจ 

โดยบรรจุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของคู่มือพนักงานซึ�งถือว่าเป็นส่วนหนึ�งของการ

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั �ง ในปี 2561 บริษัทฯได้ดําเนินการให้ความรู้แก่พนักงานเกี�ยวกับการทุจริต

คอรัปชั�น รวมทั �งเป็นส่วนหนึ�งของหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม่โดยการอบรมและทบทวนจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจของพนักงานจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน เป็นแนวทางการปฏิบติัตามหลักจรรยาบรรณ

ในการดําเนินธุรกิจที�ดีเพื�อผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัิตาม โดยได้จดัทําเป็นส่วนหนึ�งในคูมื่อพนกังาน 

ซึ�งจะอธิบายถึงจรรยาบรรณของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที�และความรับผิดชอบของพนักงาน ทั �งต่อ

บริษัทฯ ต่อลกูค้า ต่อผู้ ถือหุ้น ต่อผู้บงัคบับญัชาและเพื�อนร่วมงาน รวมถงึหน้าที�ต่อตนเอง ความขดัแย้งของ

ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงระเบียบและข้อบังคับเกี�ยวกับการ
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ทํางาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ แนวปฏิบัติในการทํางานร่วมกัน รวมถึงวินัยและโทษทางวินัย เพื�อ

แสดงถงึพนัธะสญัญาในการน้อมรับหลกัปฏิบตัิที�ดีเป็นแนวทางดําเนินงาน เปรียบเสมือนวินยัที�ทุกคนต้อง

ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด  
 

�.�.�  นโยบายการดแูลเรื�องความปลอดภยั และสขุอนามยั กิจกรรม � ส 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญ และมีนโยบายที�ชัดเจน เป็นรูปธรรมเกี�ยวกับการดูแลเรื�องความปลอดภัย

สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทั �งส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ จิตสํานึก ด้านความ

ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยมีการจดัอบรม 5 ส ให้ความรู้ในแต่ละแผนก ยอกจากนั �น

ยงัมีการจดัตั �งคณะกรรมการ 5 ส เพื�อคอยสอดส่องดแูลการปฏิบตัิตาม ดงันี �    

ด้านความปลอดภยั 

1)  บริษัทฯ จดัให้การเข้าสํานกังานมีระบบสแกนนิ �วมือเข้า-ออกเฉพาะผู้มีสทิธิ�เท่านั �น 

2)  ให้ความสําคญักบัความปลอดภัย และการป้องกนัอบุตัิภยัโดยส่งตวัแทนเข้าร่วมอบรม ซ้อมหนีไฟตาม

มาตรการฝึกอบรมของอาคารสํานกังานที�ตั �งอยู ่และที�ได้จดัขึ �นเป็นประจําทุกปี 

3)  กําหนดรายงานการตรวจสอบสุขอนามัย และความปลอดภัยให้กับพนักงาน และผู้ รับเหมาที�รับงาน

จากบริษัทฯ และจดัการอบรมก่อนการปฏิบตัิงานก่อสร้างให้แก่วิศกรควบคุมงาน และผู้ที�เกี�ยวข้อง (2 

สปัดาห์ ตอ่ 1 ครั �ง)    

4)  กําหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล และทําความสะอาดพื �นที�ที�ปฏิบัติงานของตนเองให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อยอยู่เสมอ    

5)  กําหนดให้ผู้บังคับบญัชาทุกระดับต้องกระทําตนเป็นแบบอย่างที�ดี เป็นผู้นํา อบรม ฝึกสอน จูงใจให้

พนกังานปฏิบตังิานด้วยความปลอดภยั     

ด้านสขุอนามยั 

1)  เพื�อให้พนกังานมีสขุภาพอนามยัที�ดี บริษัทฯ ได้จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปีให้กบัพนกังานทุกคน 

ปีละ 1 ครั �ง     

2)  พนกังานจะได้รับบตัรประกนัสุขภาพจากบริษัทประกนัสขุภาพที�บริษัทฯกําหนด และสามารถเข้ารับการ

รักษาได้ตามโรงพยาบาลในโครงการที�กําหนด โดยมีวงเงินคา่รักษาพยาบาลตามระดบัของพนกังาน 

3)  จดักิจกรรม Sports Day ให้กบัพนกังาน เพื�อออกกําลงักาย และคลายเครียดจากการทํางาน โดยมุ่งให้

พนกังานทกุคนมีสขุภาพร่างกายแข็งแรง     

4) จดัให้มีการกําจดัแมลงเป็นประจําที�สํานกังาน เพื�อสุขอนามยั และความสะอาดในพื �นที�ที�ปฏิบตังิาน 

ของพนกังาน 

สรุปสถติกิารเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจบ็ป่วย จากการทาํงาน 

และขาดงาน  ประจาํปี 2561 

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 

อตัราพนกังานที�บาดเจบ็จากอบุตัเิหต ุ(คน) - - 

อตัราการหยดุงานเจ็บป่วยจากการทํางาน (วนั) - - 

อตัราการเจ็บป่วยจากการทํางาน (คน) - - 

อตัราวนัขาดงาน (วนั) - - 

อตัราพนกังานที�ขาดงาน (คน) - - 

 



แบบ 56 – � ประจําปี 2561  บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที� 2.10 หน้า 101 

 

10. การกาํกบัดแูลกิจการ 

 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy)  

คณะกรรมการบรษิัทได้ให้ความสําคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีโดยไดต้ระหนักถึง
บทบาท และหน้าที�ความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในการสรา้งเสรมิใหเ้กดิการกํากบัดแูลกจิการ
ที�ด ีเพื�อเพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนัของกจิการและสรา้งความเชื�อมั �นใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง
ทุกฝ่ายดว้ยการบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและโปรง่ใส คณะกรรมการจงึไดพ้จิารณาและทบทวนการนําหลกัการ
กาํกบัดแูลกจิการที�ด ีตามหลกั CG Code ไปปรบัใชต้ามบรบิทของธุรกจิของบรษิทั ปีละ 1 ครั �ง นอกจากนี�บรษิทัได้
ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ี(Corporate Governance) สําหรบับรษิทัจดทะเบยีน ตามแนวทางที�ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนดไวม้ ี5 หมวด  ดงันี�  

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้  
2. การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
3. การคาํนึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ   

 

หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น   

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุ้นในการตดัสนิใจเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของบรษิทัและ

การไดร้บัขอ้มูลของบรษิทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลาและเท่าเทยีมกนัเพื�อประกอบการตดัสนิใจในทุกๆ 

เรื�อง ซึ�งผูถ้อืหุน้สามารถรบัทราบผลการดาํเนินงาน นโยบายการบรหิารงาน หรอืการเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัอยา่ง

ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจรงิผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.chewathai.com ทั �งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ หรอืเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คอื www.set.or.th ผูถ้อืหุน้สามารถมั �นใจไดว้า่สทิธิ

ดงักลา่วไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยดเีสมอ ดงันั �นคณะกรรมการบรษิทัจงึมนีโยบาย ดงันี� 

1. บริษัทได้แต่งตั �งให้บริษัทศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั ทําหน้าที�เป็นนายทะเบียน
หลกัทรพัย์ของบรษิัท เพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการดําเนินงานเกี�ยวกบังานทะเบียน
หลกัทรพัย ์

2. ในการกําหนดวนัประชุมผูถ้ือหุน้ บรษิัทจะไม่กําหนดการประชุมในวนัหยุดนักขตัฤกษ์ วนัหยุดทําการ

ของธนาคารพาณิชยโ์ดยจะกําหนดช่วงเวลาที�เหมาะสม คอื ระหวา่งเวลา 08.30 -17.00 น. และสถานที�
ประชมุจะอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร 

3. สทิธใินการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ�งจดัใหม้ีปีละ 1 ครั �ง ในวนั เวลา และสถานที�ที�เหมาะสม 
ภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดอืนนับแต่วนัสิ�นรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

4. ใหบ้รษิทัจดัสง่หนังสอืนัดประชุมพรอ้มทั �งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหเ้พยีงพอ โดยระบุ
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ได้
ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วนั ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ

หรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะที�บรษิทัไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสอื
เชญิประชมุ 
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5. มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจดัประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทจะใช้และ
จดัเตรยีมสถานที�ที�เดนิทางสะดวกโดยจะแนบแผนที�จดัประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม รวมถงึ
เลอืกวนัเวลาที�เหมาะสมและจดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพยีงพอ 

6. กอ่นเริ�มการประชุมผูถ้อืหุน้บรษิทัจะแถลงใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทราบถงึวธิกีารใชส้ทิธลิงคะแนนและสทิธใินการ
แสดงความเหน็รวมทั �งการตั �งคาํถามใดๆ ต่อที�ประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ทั �งนี�ในระหว่างการ
ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้มีสทิธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคดิเหน็ และตั �งคําถามในที�
ประชุมอย่างเต็มที� โดยประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม และกรรมการและผูบ้รหิารที�
เกี�ยวขอ้งจะเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อตอบคาํถามในที�ประชมุดว้ย  

7. ให้เพิ�มช่องทางในการรบัทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบรษิทัโดยเปิดเผยข่าวสาร
ต่างๆ และรายละเอยีดไวท้ี� website ของบรษิทั โดยเฉพาะในกรณีหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ผยแพร่
กอ่นวนัประชุมล่วงหน้าเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลระเบยีบวาระการประชุมไดอ้ยา่งสะดวก
และครบถว้นและมเีวลาในการศกึษาขอ้มูลประกอบการประชมุล่วงหน้าอย่างเพยีงพอก่อนไดร้บัขอ้มูลใน
รปูแบบเอกสารจรงิจากบรษิทั  

8. การจดบนัทกึรายงานการประชุมใหค้รบถ้วน ถูกต้อง รวดเรว็ โปร่งใส และบนัทึกประเดน็ซกัถามและ

ขอ้คดิเหน็ที�สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี�ใหบ้รษิทันํา
รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา รวมถงึสง่รายงาน
ประชุมดงักล่าวไปยงั ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นับแต่วนัที�มกีารประชุมผูถ้อืหุ้น
นั �น  

9. เพิ�มความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในการไดร้บัเงนิปันผลโดยการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร (ถา้มกีารจ่ายเงนิ
ปันผล) เพื�ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ใหไ้ดร้บัเงนิปันผลตรงเวลา ป้องกนัปัญหาเรื�องเชค็ชาํรุด สูญ
หายหรอืสง่ถงึผูถ้อืหุน้ ลา่ชา้ 

10. บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รบัทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายในการ

บริหารงานอย่างสมํ� าเสมอและทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิทัยงัไดนํ้าขอ้มูลที�สาํคญัรวมทั �งขา่วสารต่างๆ ที�เป็นปัจจุบนัแสดงไว้
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัคอื www.chewathai.com 

11. บรษิทัมนีโยบายเชญิผูถ้ือหุน้รายย่อยเสนอระเบยีบวาระการประชุมที�สมควรไดร้บัการพจิารณาจากที�

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าในระหว่างวนัที� 10 พฤศจกิายน 2561 – 10 มกราคม 2562 โดย
ประกาศผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทั
คอื www.chewathai.com ในหมวดนกัลงทุนสมัพนัธ ์สาํหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 

 

หมวดที� 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัไดก้ําหนดใหม้กีารปฏิบตัติ่อผู้ถอืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยให้ความสําคญัและเคารพต่อสทิธิ

แห่งความเป็นเจา้ของของผูถ้อืหุน้โดยไม่เอื�อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง ทั �งนี� ผูถ้อืหุน้จงึสามารถมั �นใจ

ไดว้่า สทิธขิองตนจะไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยดเีสมอ คณะกรรมการบรษิทัมแีนวทางในการรกัษาไวซ้ึ�งสทิธิ

ดงักลา่ว ดงันี� 

1. บรษิัทเปิดเผยขอ้มูลให้ผู้ถือหุน้ทราบอย่างเพียงพอ ทันเวลา และทั �วถึง เกี�ยวกบัผลการดําเนินงาน 
นโยบายการบรหิารงาน ขอ้มูลการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการเผยแพร่
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ขอ้มูลที� จาํเป็นต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ผ่านชอ่งทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยคอื 
www.set.or.th และเวบ็ไซตบ์รษิทัคอื www.chewathai.com ทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. มนีโยบายอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอชื�อกรรมการ หรอืเสนอวาระการประชุม
เพิ�มเตมิไดก้อ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ 

3. มกีารกําหนดหลกัเกณฑท์ี�ชดัเจนเป็นการล่วงหน้าเพื�อพจิารณาว่าจะเพิ�มวาระที�ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอ
หรอืไม่ อย่างไร รวมถึงมีการกําหนดวธิีการใหผู้้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ  

4. ในการประชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงคะแนนเสยีงตามวาระที�กาํหนดโดยไม่เปลี�ยนแปลงขอ้มูลสาํคญั 
หรอืเพิ�มวาระการประชมุที�ไม่ไดแ้จง้ล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะในวาระสาํคญัที�ผูถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลา
ในการศกึษาขอ้มูลก่อนตดัสนิใจ 

5. ให้เพิ�มการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งหรอืใหม้กีรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 คน เขา้ร่วมประชุมและลง
มตแิทนได ้และแจง้รายชื�อกรรมการอสิระดงักลา่วไวใ้นหนงัสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้  

6. ใหป้ฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกนัไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ไม่ว่าจะ

เป็นผูถ้อืหุน้ชาวไทยหรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิ 
7. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระเพื�อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีที�มีขอ้

โต้แย้งในภายหลงัและในวาระการเลือกตั �งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั �ง
กรรมการเป็นรายคน  

8. มกีารกําหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรและไดแ้จง้
แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในบรษิทัถือปฏิบตัิและไดก้ําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บรหิารที�มีหน้าที�
รายงานการถอืครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมาย มหีน้าที�จดัสง่รายงานดงักลา่วใหแ้กค่ณะกรรมการ 

9. ในกรณีที�กรรมการและผูบ้รหิารคนใดทําการซื�อขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัจะต้องแจง้ให้

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบทุกครั �งภายใน 3 วนัทําการนับจาก
วนัที�มกีารเปลี�ยนแปลง 

10. บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที�ช ัดเจนในการดูแลและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งมหีน้าที�ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานการปฏบิตัติาม

กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ�งหากที�ประชุมมมีตทิํารายการที�
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืเขา้ทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั บรษิัทจะทําการเปิดเผยมูลค่า
รายการชื�อคู่สญัญาและบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั เหตุผลความจาํเป็น และรายละเอยีดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการ

เขา้ทํารายการดงักล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยคอื www.set.or.th และเวบ็ไซตบ์รษิทัคอื www.chewathai.com 

หมวดที� 3 การคาํนึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย 

บรษิทัตระหนักและรบัรูถ้งึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผู้ถอืหุ้น 

พนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หนี� คูแ่ขง่ ภาครฐัและหน่วยงานอื�นๆ รวมทั �งชมุชนใกลเ้คยีง

ที�เกี�ยวขอ้งเนื�องจากบรษิทัไดร้บัการสนับสนุนจากผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ ซึ�งสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้ง

กาํไรใหบ้รษิทั ซึ�งถอืวา่เป็นการสรา้งคณุคา่ในระยะยาวใหก้บับรษิทั คณะกรรมการบรษิทัจงึมนีโยบาย ดงันี� 
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1) การปฏิบติัและความรบัผิดชอบที�มีต่อผู้ถือหุ้น 

บรษิทัตระหนักดวี่า ผู้ถือหุ้นคอืเจา้ของกจิการและบรษิัทมหีน้าที�สรา้งมูลค่าเพิ�มแก่ผู้ถอืหุน้ในระยะยาวจงึ

กาํหนดใหพ้นกังานตอ้งปฏบิตัติามแนวทางต่อไปนี� 

 ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสนิใจดาํเนินใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็น
ธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายเพื�อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

 กาํกบัดแูลการดาํเนินการเพื�อใหม้ั �นใจว่าบรษิทัมสีถานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานที�ดแีละมกีาร
นําเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงนิ การบญัชแีละรายงาน
อื�นๆ โดยสมํ�าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

 รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอยา่งเท่าเทยีมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิทั ทั �งในดา้นบวกและดา้นลบ 
ซึ�งตั �งอยูบ่นพื�นฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุมผีลอยา่งเพยีงพอ 

 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ื�นโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบรษิทัซึ�งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ
หรอืดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองค์กร 

 บรษิทัตอ้งปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทกุรายเทา่เทยีมกนัในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2) การปฏิบติัและความรบัผิดชอบที�มีต่อภาครฐั 

ในการดําเนินธุรกจิบรษิทัให้ความสําคญัในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบัทั �งในส่วนงานของ

ภาครฐัโดยเฉพาะในการกระทาํธุรกรรม บรษิทัหลกีเลี�ยงการกระทําที�อาจจูงใจใหร้ฐั หรอืพนักงานของรฐัดาํเนินการที�

ไม่ถูกตอ้งเหมาะสม แต่จะสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหวา่งกนัในขอบเขตที�เหมาะสมและสามารถทาํได ้เช่น การพบปะ

พดูคยุในที�สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยนิดใีนวาระโอกาส เทศกาล หรอืตามประเพณีปฏบิตั ิเป็นตน้ โดยมหีลกั

ปฏบิตัดิงัต่อไปนี� 

 ดาํเนินการอยา่งถกูตอ้ง เมื�อตอ้งมกีารตดิต่อเจา้หน้าที� หรอืหน่วยงานของรฐั 

 ตระหนักอยู่เสมอวา่กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืขอ้บงัคบัในหน่วยงานภาครฐัต่างๆ อาจมเีงื�อนไข ขั �นตอน 
หรอืวธิปีฏบิตัทิี�แตกต่างกนั และบรษิทัพงึรบัรูแ้ละปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั 

3) การปฏิบติัและความรบัผิดชอบที�มีต่อพนักงาน 

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที�ทรงคุณค่าที�สุดของบริษัทเป็นปัจจัยแห่ง

ความสําเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทั บรษิทัจงึกําหนดนโยบายใหม้ีการปฏบิตัิที�เป็นธรรมทั �งในดา้นโอกาส 

ผลตอบแทน การแต่งตั �ง โยกยา้ยตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยไดย้ดึหลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี� 

 ปฏบิตัติ่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกยีรต ิศกัดิ �ศร ีและสทิธสิว่นบุคคล 

 ดแูลรกัษารกัษาสภาพแวดลอ้มในการทํางานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงานอยู่

เสมอ 

 การแต่งตั �งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระทําดว้ยความสุจรติใจ และ
ตั �งอยูบ่นพื�นฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั �น 

 ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยมกีารพฒันาอย่างสมํ�าเสมอ อาท ิ
การจดัอบรมสมัมนา การฝึกอบรม และใหโ้อกาสอยา่งทั �วถงึกบัพนักงานทุกคน 

 กาํหนดคา่ตอบแทนแก่พนักงานอยา่งเป็นธรรม ตามสภาวะอุตสาหกรรม การแขง่ขนัทางธุรกจิ ลกัษณะ
ของงาน ผลการปฏบิตังิาน และความสามารถของบรษิทัในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 

 หลกีเลี�ยงการกระทาํใดๆ ที�ไม่เป็นธรรม ซึ�งอาจมผีลกระทบต่อความมั �นคงในหน้าที�การงานของพนักงาน 
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 เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรอืร้องทุกข์เกี�ยวกบัการทํางาน และกําหนดวธิีการแก้ไข เพื�อเกิด
ประโยชน์แกทุ่กฝ่าย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีนการทาํงานรว่มกนั 

4) การปฏิบติัและความรบัผิดชอบที�มีต่อลกูค้า 

บรษิทัมุ่งดาํเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยประสงคท์ี�จะใหม้กีารสรา้งสรรค ์นําเสนอ และบรหิารจดัการ

ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารของบรษิทัแก่ลกูคา้อยา่งมมีาตรฐานและมจีรยิธรรมภายใตห้ลกัการดาํเนินงานดงันี� 

 มุ่งมั �นที�จะจดัหา พฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

 สง่มอบผลติภณัฑแ์ละการบรกิารที�มคีณุภาพ ภายใตเ้งื�อนไขที�เป็นธรรม 

 ใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลติภณัฑแ์ละการบรกิารที�ถูกตอ้ง เพยีงพอเพื�อใหล้กูคา้มขีอ้มูลในการตดัสนิใจโดยไม่มี

การกล่าวเกนิความเป็นจรงิทั �งในการโฆษณาหรอืในการสื�อสารช่องทางอื�นๆ กบัลูกคา้อนัเป็นเหตุให้
ลกูคา้เกดิความเขา้ใจผดิเกี�ยวกบัคณุภาพ ปรมิาณ หรอืเงื�อนไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิาร 

 จดัใหม้กีระบวนการที�สามารถใหลู้กคา้แจ้งถงึปัญหาหรอืการใหบ้รกิารที�ไม่เหมาะสมเพื�อที�บรษิทัจะได้
ป้องกนัแก้ไขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็และนําขอ้มูลดงักล่าวไปปรบัปรุงหรอืพฒันาผลติภณัฑ์
และการใหบ้รกิารดงักลา่วต่อไป 

 รกัษาขอ้มลูและความลบัของลกูคา้ โดยไม่นําไปเปิดเผยหรอืใชป้ระโยชน์ในทางมชิอบ 

5) การปฏิบติัและความรบัผิดชอบที�มีต่อคู่ค้าและคู่สญัญา 

บรษิทัมีนโยบายปฏบิตัติ่อคู่คา้และคู่สญัญาซึ�งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความสําเรจ็ทางธุรกจิที�สําคญั

ประการหนึ�งดว้ยความเสมอภาค และคาํนึงถงึผลประโยชน์รว่มกนั โดยบรษิทัมแีนวทางปฏบิตัดิงัต่อไปนี� 

 บรษิทัประสงคท์ี�จะใหก้ารจดัหาสนิคา้และบรกิารเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัการดงัต่อไปนี� 

- มกีารแขง่ขนับนขอ้มลูที�เท่าเทยีมกนั 

- มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลอืกคู่ค้าและคู่สญัญาอย่างเหมาะสม โดยพจิารณาคู่ค้าที�มี
ประวตัิทางการเงนิที�เชื�อถือได ้มีศกัยภาพ สามารถผลติสนิคา้หรอืให้บรกิารที�มคีุณภาพตรงตาม
ความตอ้งการ และตรวจสอบคณุภาพได ้

- จดัทาํรปูแบบสญัญาที�เหมาะสมและเป็นธรรมแกท่ั �ง � ฝ่าย 

- จดัให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื�อให้มั �นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื�อนไขของสญัญาอย่าง
ครบถว้น และป้องกนัการทุจรติประพฤตมิชิอบในทุกขั �นตอนของกระบวนการจดัหา 

- จา่ยชาํระเงนิใหคู้ค่า้และคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเงื�อนไขการชาํระเงนิที�ตกลงกนั 

 บรษิทัมุ่งหมายที�จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที�ยั �งยนืกบัคู่คา้และคูส่ญัญาที�มวีตัถุประสงคช์ดัเจนใน
เรื�องคณุภาพของสนิคา้และบรกิารที�คุม้คา่กบัมลูคา่เงนิและมคีวามเชื�อถอืซึ�งกนัและกนั 

 หา้มผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนรบัผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคูค่า้และคูส่ญัญาไม่วา่โดยทางตรง
หรอืทางออ้ม 

 ไม่ใชข้อ้มลูที�ไดท้ราบอนัเนื�องมาจากการจดัซื�อ จดัหาเพื�อประโยชน์สว่นตวัหรอืผูอ้ื�น 

6) การปฏิบติัและความรบัผิดชอบที�มีต่อเจ้าหนี�  

บรษิทัยดึมั �นในการดาํเนินธุรกจิอย่างมหีลกัการและวนิัยเพื�อสรา้งความเชื�อถอืใหก้บัเจ้าหนี�โดยบรษิทัไดย้ดึ

หลกัปฏบิตั ิดงัต่อไปนี� 
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 ปฏบิตัติ่อเจ้าหนี�ดว้ยความซื�อสตัย์และชําระคนืเงนิกูย้มื และดอกเบี�ยจ่ายตรงตามกําหนดเวลา รวมทั �ง
ปฏบิตัติามเงื�อนไขต่างๆ ที�ระบุในสญัญาเงนิกูย้มืและขอ้ตกลงต่างๆ อยา่งเครง่ครดั 

 กรณีที�มีเหตุการณ์ที�อาจส่งผลต่อธนาคาร สถาบันการเงนิ และเจ้าหนี� เงนิกู้ยืมของบริษัท  หรือไม่
สามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ระบุในสญัญาเงนิกู้ยมืได ้บรษิัทจะจดัทําหนังสอืชี�แจงและส่งใหธ้นาคาร 

สถาบนัการเงนิ ผูถ้อืหุน้กู ้และเจา้หนี�เงนิกูย้มืเป็นการล่วงหน้า และหารอืตกลงแกไ้ขปัญหาร่วมกนัทุก
ครั �ง 

7) การปฏิบติัและความรบัผิดชอบที�มีต่อคู่แข่งทางการค้า 

บรษิทัมุ่งดาํเนินธุรกจิโดยประสงคท์ี�จะประสบความสาํเรจ็อยา่งยั �งยนืและเป็นบรษิทัชั �นนําในธรุกจิภายใตก้าร

แขง่ขนัในอตุสาหกรรมอยา่งมคีณุธรรมและจรยิธรรม โดยมหีลกัการปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่ทางการคา้ ดงันี� 

 ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัที�ด ี

 ไม่แสวงหาข้อมูลที�เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที�ไม่สุจรติหรือไม่เหมาะสม เพื�อ
ผลประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

 ไม่กลา่วหาในทางรา้ย หรอืมุ่งทาํลายชื�อเสยีงแก่คูแ่ขง่ทางการคา้ 

 ไม่กระทาํการใดๆ ที�เป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ ื�นหรอืคูแ่ขง่ทางการคา้ 

8) การปฏิบติัและความรบัผิดชอบที�มีต่อสงัคมส่วนรวม 

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัชุมชนและสงัคมโดยรอบดว้ยตะหนักดวี่าเราเปรยีบเสมอืนส่วนหนึ�งของสงัคมที�จะ

รว่มกา้วเดนิไปสูก่ารพฒันาสงัคมและสิ�งแวดลอ้มเพื�อความยั �งยนืสบืไป บรษิทัจงึไดด้าํเนินกจิกรรมเพื�อชุมชนและสงัคม

อยา่งต่อเนื�องควบคูไ่ปกบัการดาํเนินธุรกจิ ภายใตค้วามรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม ดงันี� 

 มนีโยบายในการประกอบธุรกจิโดยคาํนึงถงึสภาพสิ�งแวดลอ้มเป็นสาํคญั และปฏิบตัติามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มที�บงัคบัใชอ้ยู่อยา่งเครง่ครดั 

 มนีโยบายการดาํเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) อยา่งชดัเจน และยดึถอืปฏบิตักินัภายใน
องคก์ร 

 สง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทั มจีติสาํนึกและความรบัผดิชอบต่อสิ�งแวดลอ้มและสงัคม 

 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ�นที�บรษิทัเขา้ไปดาํเนินธุรกจิ 

 ดาํเนินกจิกรรมเพื�อร่วมสรา้งสรรคส์งัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้มอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใหชุ้มชนที�บรษิัท
ตั �งอยู่มีคุณภาพชวีติที�ดขี ึ�นทั �งที�ดําเนินการเองและร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครฐั ภาคเอกชน และ
ชมุชน 

 ให้ความร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ กบัชุมชนโดยรอบในพื�นที�ที�บรษิทัเขา้ไปดําเนินธุรกจิอยู่ตามควรแก่
กรณ ี

 ตอบสนองอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพต่อเหตุการณ์ที�มผีลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม ชุมชน ชวีติและ
ทรพัยส์นิ อนัเนื�องมาจากการดาํเนินงานของบรษิทั โดยใหค้วามร่วมมอือยา่งเตม็ที�กบัเจา้หน้าที�ภาครฐั

และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
นอกจากนี�ผู้มสี่วนไดเ้สยีสามารถสอบถามรายละเอยีด แจ้งขอ้รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแสการกระทําผดิทาง

กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในที�บกพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณธุรกจิของ

บรษิทั ผ่านกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิัทได ้ทั �งนี� ขอ้มูลรอ้งเรยีนและแจ้งเบาะแสจะไดร้บัการ
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คุม้ครองและเกบ็ไวเ้ป็นความลบัโดยกรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบจะดาํเนินการสั �งการตรวจสอบขอ้มูล และ

หาแนวทางแกไ้ข (ถา้ม)ี และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

ช่องทางการติดต่อบริษทัของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยีในการเสรมิสรา้งผลการดาํเนินงาน

ของบรษิทัเพื�อสรา้งความมั �นคงยั �งยนืใหแ้ก่บรษิทั โดยการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินธรุกจิใหผู้ม้สีว่น

ไดเ้สยีไดร้บัทราบอย่างเพยีงพอและโปร่งใส นอกจากนี�บรษิทัจดัใหม้ช่ีองทางสาํหรบัผูม้สี่วนไดเ้สยี ผูถ้ือหุน้ และนัก

ลงทุน สามารถสอบถามรายละเอยีด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน แจ้งการถูกละเมดิสทิธ ิแจง้เบาะแสการกระทําผดิทางกฎหมาย 

ความถูกต้องของรายงานทางการเงนิระบบควบคมุภายในที�บกพรอ่ง หรอืการผดิจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทัฯ ผ่าน

กรรมการอสิระหรือกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ได้ โดยบริษัทเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสยีภายนอก ติดต่อ

คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูผา่นช่องทาง ดงันี�  

1. โทรศพัท ์ Call Center 1260  

กด 3 ตดิต่อนกัลงทุนสมัพนัธ ์หรอื กด 4 แจง้รอ้งเรยีน 

2. จดหมาย จดัสง่ทางไปรษณยี ์หรอืยื�นสง่โดยตรงที� 

บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

 1168/80 อาคารลมุพนิีทาวเวอร ์ชั �น 27 ยนูิตด ี 

ถนนพระรามสี� แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรงุเทพมหานคร 10120 

3. อเีมล   auditcommittee@chewathai.com 

4. เวบ็ไซต ์ www.chewathai.com 

ทั �งนี� ขอ้มูลรอ้งเรยีนและแจ้งเบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นความลบัโดยกรรมการอสิระ หรอื

กรรมการตรวจสอบจะดาํเนินการสั �งการตรวจสอบขอ้มลู และหาแนวทางแกไ้ข (ถา้ม)ี และจะรายงานต่อคณะกรรมการ

บรษิทัต่อไป 

โดยในส่วนพนักงาน บรษิทัไดเ้ปิดช่องทางใหพ้นกังานแสดงความคดิเหน็ รอ้งเรยีน หรอืรายงานการกระทาํที�

ไม่ถกูตอ้งผา่นช่องทาง Whistleblower ของบรษิทั 

ทั �งนี�  บรษิัทได้ให้ความรบัผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อมและสงัคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสยีในกลุ่มต่างๆ โดยให้
ความสําคญักบัการดําเนินธุรกจิโดยคํานึงผลกระทบที�จะเกดิขึ�นกบัสงัคม สิ�งแวดล้อม ลูกคา้ คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน 

เจา้หนี� ซึ�งในปี 2561 บรษิทัไม่มกีรณีของการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจา้งงาน การแขง่ขนัทางการคา้ รวมตลอดถงึ
บรษิทัไม่มกีรณีของการถูกดําเนินการใดๆ จากหน่วยราชการหรอืหน่วยงานที�กํากบัดแูลกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ต่างๆ อนัเนื�องมาจากการที�บรษิทัไม่ไดป้ระกาศขอ้มูลที�เป็นเหตุการณ์สาํคญัภายในระยะเวลาที�หน่วยราชการตอ้งการ
ใหบ้รษิทัตอ้งดาํเนินการ 

หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บรษิทัมนีโยบายในการใหข้อ้มลูเปิดเผยแกผู่เ้กี�ยวขอ้งอยา่งโปร่งใส ไม่วา่จะเป็นผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ หรอืพนักงาน 

เป็นตน้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 
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1. ผู้ถือหุ้น 

บรษิทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ อาทิ ขอ้มูลทางการเงนิ ขอ้มูลทั �วไปที�สําคญัเกี�ยวกบั

ธรุกจิและผลประกอบการของบรษิทัที�ตรงกบัความเป็นจรงิ ครบถว้น เพยีงพอ สมํ�าเสมอ ทนัเวลาอยา่งทั �วถงึ และเท่า

เทียมกนั โดยไดเ้ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื�อให้ผู้ถือหุน้ นักลงทุน นักวเิคราะห์ และผู้มีส่วนไดเ้สยีอื�นๆ ไดร้บั

ทราบผา่นช่องทางต่างๆ โดยมฝ่ีายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ในการใหบ้รกิารขอ้มูลและข่าวสารกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทักบัผู้

ลงทุน ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห ์และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง อาท ิ

- การรายงานผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

- เวบ็ไซตข์องบรษิทัคอื www.chewathai.com 

- สื�อมวลชนต่างๆ ทั �งดา้นหนงัสอืพมิพแ์ละวารสารธรุกจิ โทรทศัน์ 

ทั �งนี�ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย นักลงทุนทั �วไป และนักวเิคราะหท์ี�ตอ้งการขอ้มูลที�เกี�ยวกบับรษิทัสามารถตดิต่อกบัฝ่าย

นกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัไดโ้ดยตรง ซึ�งเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกนั โดยเจา้หน้าที�ของบรษิทัจะตั �งมั �น

อยูบ่นพื�นฐานของการเปิดเผยขอ้มลูที�เท่าเทยีมกนับรษิทัไดต้ระหนักและมคีวามรบัผดิชอบต่อความเชื�อถอืไดข้องขอ้มูล

ทางการเงนิ โดยคณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทํารายงานทางการเงนิที�มขีอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น ตามมาตรฐานการบญัชี

และหลักบัญชีที�ร ับรองทั �วไป รวมทั �งการเปิดเผยสารสนเทศสําคัญที�มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการ

เปลี�ยนแปลงในราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อการตดัสนิใจลงทุน โดยการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานอื�นๆ 

ของรฐัอยา่งเครง่ครดัและตดิตามแกไ้ข เปลี�ยนแปลงอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหม้ ั �นใจวา่กฎหมาย กฎเกณฑม์คีวามทนัสมยั 

และเป็นหลกัประกนัใหผู้ถ้อืหุน้เชื�อมั �นในการดาํเนินธุรกจิอยา่งตรงไปตรงมา 

อนึ�ง ในปี 2561 บรษิทัไดด้ําเนินการเพื�อใหบ้รกิารขอ้มูลและขา่วสารของบรษิทัผ่านช่องทางต่างๆ และผ่าน
สื�อมวลชนอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุน นักวเิคราะห ์ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื�น และบุคคลทั �วไปรบัทราบขอ้มลูอย่าง

ทั �วถงึ ดงันี� 

1) ผูบ้รหิารของบรษิทัไดใ้หข้อ้มูลในภาพรวมของการดําเนินงาน และตอบขอ้ซกัถามแก่นักวเิคราะห์และนัก
ลงทุน อาท ิการพบปะนักวเิคราะห์และนักลงทุน (Company Visit) การประชุมทางโทรศพัท์ (Conference Call) การ
ประชุมนักวเิคราะห์เพื�อแถลงขอ้มูลผลการดําเนินงานรายไตรมาสใหแ้ก่นักวเิคราะห์ (Analyst Meeting) การเขา้ร่วม

พบปะนักวเิคราะห์หลกัทรพัย์และนักลงทุนกบัตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) การเยี�ยมชม
กจิการ (Site Visit)  

2) การให้ข่าวประชาสมัพันธ์บรษิัทต่อสื�อมวลชนไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารต่างๆ 
เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษัท ผลการดําเนินงานของบรษิัท รวมตลอดถึงการให้สมัภาษณ์ของผู้บรหิารของบรษิัท ซึ�ง

ประกอบดว้ยกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั  

3) การเขา้ร่วมกจิกรรม MAI Forum 2018 เพื�อเผยแพร่ขอ้มูลบรษิทัใหแ้ก่นักลงทุน นักวเิคราะห์หลกัทรพัย ์
สื�อมวลชน และผูท้ี�สนใจ ไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิทั 
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4) การใหข้อ้มูลผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ แบบ 56 – 1 งบการเงนิของบรษิทั รายงานการวเิคราะหง์บการเงนิรายไตรมาส และอื�นๆ ทั �งนี� 
ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และบุคคลทั �วไป สามารถสอบถามขอ้มลูและซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ โดยตดิต่อไดท้ี�  

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์: นางสาวชนิสรา  ยิ�งนอก 
E-mail Address : ir@chewathai.com   โทรศพัท์ : (02) 679 8870 - 4 หรอื Call center : 1260  

    2. ลกูค้า 

บรษิัทมีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลโครงการต่างๆ ของบรษิัทให้ลูกค้าได้รบัทราบผ่านช่องออนไลน์ ได้แก ่
www.chewathai.com  และ www.facebook.com/CHEWATHAI รวมทั �งชอ่งทาง Call center 1260 ของบรษิทั  

3. พนักงาน 

พนักงานของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที�ประจําสาํนักงานใหญ่หรอืตามโครงการต่างๆ จะไดร้บัการดแูลและ

ไดร้บัขอ้มูลโดยเท่าเทยีมกนั รวมทั �งการสื�อสารในรปูแบบต่างๆ อาท ิการตดิประกาศที�บอรด์ของบรษิทัและที�โครงการ

ต่างๆ การสื�อสารผ่านกลุ่มของฝ่ายต่างๆ ในรปูแบบ Chewathai Club Intranet และ Line ซึ�งจะมผีูบ้รหิารระดบัสงูอยู่

ดว้ยโดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อใหพ้นักงานไดร้บัรูข้า่วสารต่างๆ ของบรษิทั ดงันี� 

- นโยบาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทั 

- ขา่วสารกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทั 

- ขา่วหรอืขอ้มลูที�เกี�ยวกบัสวสัดกิารต่างๆ 

- ข่าวเกี�ยวกบัพนักงานในเรื�องต่างๆ เช่น การเลื�อนตําแหน่ง การปรบัตําแหน่ง พนักงานเข้าใหม่ หรอื 
พนกังานลาออกและอื�นๆ เป็นตน้  

- ขา่วที�เป็นความรูแ้ก่พนกังาน เชน่ ขา่วเกี�ยวกบัภาษ ีขา่วเกี�ยวกบัประกนัสงัคม เป็นตน้ 

หมวดที� 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทั มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั การกาํกบัดแูลกจิการ

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิี�ประชมุผูถ้อืหุน้ 

1.   โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย บุคคลที�มคีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์ในหลายสาขา เช่น 

วศิวกรรมศาสตร ์บรหิารธุรกจิ กฎหมาย บญัช ีการเงนิ เป็นต้น ซึ�งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการ

จาก สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั �งนี�  คณะบุคคล

ดงักล่าวนี�มบีทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายของบรษิทัร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูวางแผนการดาํเนินงานทั �งระยะสั �น

และระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายทางการเงนิ การบรหิารความเสี�ยง และภาพรวมขององคก์ร มบีทบาทสาํคญัใน

การกํากบัดแูลตรวจสอบและประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทั รวมถงึผลการปฏบิตัิงานของผูบ้รหิารระดบัสงูให้

เป็นไปตามแผนที�วางไวอ้ยา่งเป็นอสิระ 

  



แบบ 56 – � ประจําปี 2561  บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที� 2.10 หน้า 110 

 

โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทัในปี 2561 ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั �งหมดจาํนวน 6 คณะ ดงันี� 

1. คณะกรรมการบรษิทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบรหิาร 

4. คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน 
5. คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 
6. คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

บรษิทัมกีารกาํหนดและแยกอาํนาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไวอ้ยา่งชดัเจน โดยในการพจิารณาตดัสนิใจใน

เรื�องสําคัญ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ�งมีหน้าที�เฉพาะเรื�องและเสนอเรื�องให้

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ เพื�อถ่วงดลุและสอบทานใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง

ทุกฝ่าย 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมีจํานวน 7 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบรษิัทที�เป็นผู้บรหิารจํานวน 3 ท่าน 

(Executive Directors) และกรรมการบริษัทที�ไม่ เป็นผู้บริหารจํานวน 4 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมี

กรรมการที�มคีณุสมบตัเิป็นอสิระ 4 ทา่น ซึ�งคดิเป็นจํานวนเกนิ 50% ของจํานวนกรรมการบรษิทัทั �งคณะอนัจะทาํใหเ้กดิ

การถ่วงดุลในการพจิารณาและออกเสยีงในเรื�องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั �งนี� คณะกรรมการบรษิัทมีวาระการดํารง

ตาํแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปีตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดโดยกรรมการอสิระจะมวีาระการดาํรงตําแหน่งต่อเนื�องไม่

เกนิ 9 ปี เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะเหน็วา่บุคคลนั �นสมควรดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ต่อไปเพื�อ

ประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ  นอกจากนี� กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ สามารถเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการหรอื

ผูบ้รหิารของบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัอื�นได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัใหร้บัทราบดว้ย 

2.   การแต่งตั �งและวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั 

2.1)   หลกัเกณฑก์ารเลือกตั �ง การแต่งตั �งกรรมการบริษทั 

กรรมการบรษิทัมคีณุสมบตัแิละประสบการณ์ตามที�บรษิทัตอ้งการและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม

พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องโดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพยีงพอ อุทิศความรู้ความสามารถ

ปฏบิตัหิน้าที�ให้แก่บรษิทั โดยบรษิทัมหีลกัเกณฑ์ใน การคดัเลอืกบุคคลที�จะแต่งตั �งเป็นกรรมการ ตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยสรปุดงันี� 

1) กรรมการทุกคนตอ้งมคีณุสมบตัติามที�กาํหนดไวใ้นกฎระเบยีบต่างๆ ตลอดจนมคีณุสมบตัิ

ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 

2) ตอ้งสาํเรจ็การศกึษาอยา่งน้อยชั �นปรญิญาตรใีนสาขาใดกไ็ด ้

3) เป็นผู้มีความรู้ในกจิการของบรษิัทและสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้

ความรูค้วามสามารถที�มเีพื�อประโยชน์ของบรษิทั 

4) เป็นผูม้คีวามซื�อสตัยส์จุรติและมคีณุธรรมสงู 
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5) กรรมการต้องไม่ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทที�จดทะเบียนอื�นๆ เกินกว่าหา้ (5) 

บรษิทั ในกรณีที�กรรมการคนใดคนหนึ�งมตีําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัที�จดทะเบยีนอื�นๆ เกนิกว่าหา้ 

(5) บรษิทั คณะกรรมการจะพจิารณาถงึประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการท่านดงักล่าว และ

รายงานเหตุผลในการแต่งตั �งกรรมการดงักลา่วไวใ้นรายงานการปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

ซึ�งปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

6) กรรมการบรษิทัไดร้บัการแต่งตั �ง เลอืกตั �ง และถอดถอนโดยที�ประชุมผูถ้ือหุน้มวีาระการ

ดาํรงตําแหน่งตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและเมื�อครบวาระแลว้อาจไดร้บัการเลอืกตั �งกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่ง

ต่อไปได้อีก เว้นแต่ ในกรณีที�ตํ าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่ เป็นการออกตามวาระ 

คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทนจะทาํหน้าที�พจิารณาสรรหาบุคคลที�เหมาะสมเสนอต่อที�

ประชมุคณะกรรมการบรษิทั เพื�อแต่งตั �งบคุคลเขา้เป็นกรรมการในตาํแหน่งที�วา่งลงตามขอ้บงัคบับรษิทั 

7) ในการประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ทุกครั �ง ใหก้รรมการจาํนวนหนึ�งในสามของกรรมการ

ทั �งหมดออกจากตําแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจํานวนกรรมการทั �งหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากนัได ้ให้

กรรมการที�ออกมจีํานวนใกลท้ี�สดุกบัสว่นหนึ�งในสามกรรมการที�ออกตามวาระนั �นอาจถูกเลอืกกลบัเขา้มา

ดาํรงตาํแหน่งอกีกไ็ด ้

นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

1) เสยีชวีติ 
2) ลาออก (โดยมผีลตั �งแต่วนัที�บรษิทัไดร้บัจดหมายลาออก) 

3) ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามระเบยีบ และประกาศที�ออกตามความ
ของ กฎหมาย หรอืตามขอ้บงัคบับรษิทั 

4) ที�ประชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
5) ศาลมคีาํสั �งใหอ้อก 

8) การเสนอชื�อบุคคลใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตั �งเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนด

ออกตามวาระคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน จะเป็นผูส้รรหาเพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาก่อนเสนอต่อที�ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและเลอืก 

9) ในการเลอืกตั �งกรรมการ ใหใ้ชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้

ถอืหุน้มสีทิธเิลอืกตั �งบุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อเป็นกรรมการที�จะเลอืกตั �งในครั �งนั �น โดยจะแบ่งคะแนน

เสยีงไม่ได ้

10) บุคคลซึ�งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ไดร้บัเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการที�จะเลอืกตั �งในครั �งนั �นโดยกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ อาจไดร้บัการเลอืกตั �ง

เขา้มาใหม่ได ้

11) ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสยีง 
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2.2)  วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั 

  บรษิทักาํหนดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการคราวละ 3 ปี แต่อยา่งไรกต็ามบรษิทัเชื�อวา่อายหุรอื

ระยะเวลาดํารงตําแหน่งมิไดเ้ป็นอุปสรรค หากเปรยีบเทียบกบัความรูค้วามสามารถและประสบการณ์อนั
ทรงคณุคา่ที�แต่ละคนมแีละพรอ้มที�จะนํามากอ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทั 

2.3)  จาํนวนบริษทัที�กรรมการดาํรงตาํแหน่ง 

บรษิทัไดก้ําหนดนโยบายในการดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัในบรษิทัจดทะเบยีนไดค้นละไม่

เกิน 5 แห่ง แต่มิไดก้ําหนดนโยบายการจํากดัจํานวนการเป็นกรรมการบรษิัทในบรษิทัย่อยของบรษิัทจด

ทะเบยีนอื�น 

2.4)   การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นของกรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการบรษิทัเลง็เหน็ว่า เพื�อใหบ้รษิทัไดร้บัประโยชน์สงูสดุในการที�กรรมการผุจ้ดัการจะ

สามารถอุทศิเวลาสําหรบัการปฏิบตัหิน้าที�ในฐานะกรรมการผูจ้ดัการไดอ้ย่างม ีประสทิธภิาพ จงึไดก้ําหนด

เป็นนโยบายวา่ หา้มมใิหก้รรมการผูจ้ดัการดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการผูจ้ดัการในบรษิทัจดทะเบยีนอื�น  

สรปุการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื�นของกรรมการ มีดงันี�  

ลาํดบั ชื�อ – นามสกลุ บรษิทัจดทะเบยีนอื�น 

1. นายชาตชิาย   พานิชชวีะ 1. ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยศรปีระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
2. กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ททีแีอล อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

3. กรรมการ/ประธานกรรมการ บรษิทั เอทพี ี30 จาํกดั (มหาชน)  

2. นางสมหะทยั พานิชชวีะ 1. กรรมการ บรษิทั เอทพี ี30 จาํกดั (มหาชน) 
2. กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด 
(มหาชน) 
3. ประธานคณะกรรมการการลงทุน   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชั �น จํากดั 

(มหาชน)   

3. นายบุญ ชนุ เกยีรต ิ ไม่ม ี

4. นางสภุาภรณ์ บรุพกศุลศร ี กรรมการอสิระ บรษิทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

5. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร        กรรมการ / กรรมการอสิระ บรษิทั ททีแีอล อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

6. พลตํารวจโทวิสนุ ปราสาท
ทองโอสถ 

1. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย ์
ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บรษิทั การบนิกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

7. นายพนิิจ หาญพาณชิย ์ กรรมการ บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 

 
ทั �งนี� บรษิทัไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดขอ้มูลการดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�นของกรรมการแต่ละ

คนไวอ้ยา่งละเอยีดในแบบ 56-1 และในรายงานประจาํปี (56-2) ซึ�งบรษิทัมั �นใจวา่ จะไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้
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ทางผลประโยชน์และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที�กรรมการบรษิัท โดยตลอดระยะเวลาที�ผ่านมา
คณะกรรมการบรษิัทได้แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบรษิัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที�อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยบรษิทัไดร้บัคาํปรกึษา คาํแนะนํา และขอ้เสนอแนะที�มปีระโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั
อยา่งต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ 

 

บทบาท หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏบิตัหิน้าที�ของตนใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัยส์จุรติ 

2. กําหนดรายละเอียด ให้ความเห็นชอบ และพิจารณาทบทวน วิสยัทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ 
นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาํเนินงาน และงบประมาณของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ตามที�ฝ่าย
บรหิารจดัทํา และกํากบัดูแลการบรหิารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจดัการ หรอืบุคคลใดๆ ซึ�ง
ไดร้บัมอบหมายใหท้าํหน้าที�ดงักลา่ว เพื�อใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการบรษิทักาํหนด 

3. ตดิตามผลการปฏบิตัหิน้าที�อยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

4. ดาํเนินการใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยนําระบบงานบญัชทีี�เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช ้รวมทั �งจดัใหม้ี
ระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสี�ยง และตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

6. จดัให้มีนโยบายเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาภบิาล และการปรบัใช้นโยบายดงักล่าว
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

7. แต่งตั �งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื�นใด เพื�อช่วยเหลอืและสนับสนุนการ
ปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทั 

8. แต่งตั �งผู้บรหิารระดบัอาวุโสของบรษิัท เช่น กรรมการผู้จ ัดการ (Managing Director) รองกรรมการ
ผู้จดัการสายงานบรหิารองค์กร (Executive Vice President) รองกรรมการู้จดัการสายงานบัญชีและ
การเงนิ (Executive Vice President – Accounting & Corporate Finance) และผูบ้รหิารระดบัสงูในสาย

งานต่างๆ ตามที�คณะกรรมการบรษิทัเหน็จาํเป็นและสมควร 

9.   แต่งตั �งเลขานุการบรษิัท เพื�อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิานต่างๆ เพื�อใหก้ารดําเนิน
ธรุกจิของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

10. ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอก หากมคีวามจาํเป็นเพื�อประกอบการตดัสนิใจที�เหมาะสม 

11. ส่งเสรมิให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัท เข้าร่วมหลักสูตรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย ในหลกัสตูรที�เกี�ยวขอ้งกบัหน้าที�และความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารนั �น 

12. ตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของตนเป็นประจาํทุกปี 

13. ตรวจสอบและประเมนิความเพยีงพอของกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาแกไ้ขเปลี�ยนแปลงกฎบตัรฉบบันี� 

14. ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

  



แบบ 56 – � ประจําปี 2561  บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที� 2.10 หน้า 114 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างในส่วนคณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 
ประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดยอ่ยจาํนวน 5 คณะ ไดแ้ก่  

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. คณะกรรมการบรหิาร 
 3. คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน 
 4. คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  
 5. คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัที�มคีณุสมบตัขิองกรรมการอสิระครบถว้นตาม
ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ�งทุกคนมีความเป็นอสิระและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที�

สํานักงานคณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) กาํหนด โดยมหีน้าที� ความรบัผดิชอบและมบีทบาทการปฏบิตังิานในฐานะที�เป็นองคก์รอสิระที�ใหก้าร
สนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการดแูลกาํกบักจิการใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีขจดัปัญหา
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สอบทานขอ้มูลทางการเงนิที�เสนอต่อสาธารณชนและผูถ้อืหุน้ สอบทานระบบ

การควบคมุภายใน รวมถงึกระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื�อสารกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

ทั �งนี� ณ วนัที� 31  ธนัวาคม  2561 คณะกรรมการตรวจสอบมจีาํนวน 3 คน โดยมรีายนามดงัต่อไปนี� 

1. นางสภุาภรณ์ บรุพกุศลศร ี ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  2. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร  กรรมการตรวจสอบ  
  3. นายพนิิจ หาญพาณชิย ์   กรรมการตรวจสอบ   

บทบาทหน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที�ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทั ดงัต่อไปนี� 

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานให้บรษิัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที�เหมาะสมและมีประสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตั �ง โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรอืหน่วยงานอื�นใดที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั �ง และเลกิจา้งบุคคลซึ�งมคีวามเป็นอสิระเพื�อทําหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั �งเขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 คร ั �ง 

5. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรอืรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั �งนี� เพื�อใหม้ั �นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 
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6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิัทฯ ซึ�งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี� 

 ความเหน็เกี�ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของ  บรษิทัฯ 

 ความเหน็เกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ 

 ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

 ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

 ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน 

 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎบตัร 
(Charter) 

 รายการอื�นที�เหน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทั �วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าที�และความรบัผดิชอบ

ที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7. ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษิัทฯ มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 ทั �งนี�  คณะกรรมการตรวจสอบต้องรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหน้าที�ที�

คณะกรรมการของบรษิทัฯ มอบหมายให ้ในขณะที�ความรบัผดิชอบสาํหรบักจิกรรมทั �งหมดของบรษิทัฯ 
ต่อบุคคลภายนอกนั �นยงัคงเป็นของคณะกรรมการบรษิทัทั �งคณะ 

คณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบรหิารไดร้บัการแต่งตั �งขึ�นโดยคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการที�เป็น

ผู้บรหิารจํานวน 2 คน และกรรมการที�ไม่ได้เป็นผู้บรหิารจํานวน 1 คน โดยคดัเลอืกจากบุคคลที�มีความรู้
ความสามารถ มคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที�ที�ตอ้งรบัผดิชอบและมคีวามเขา้ใจลกัษณะงานการดาํเนินธุรกจิ
ของบรษิัทเป็นอย่างด ีมีหน้าที�ในการดูแลบรหิารจดัการกิจการของบรษิัทให้สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท  โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ ณ วันที�  31 ธันวาคม 2561 

คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงันี� 
 1. นายชาตชิาย พานิชชวีะ  ประธานกรรมการบรหิาร 
 2. นางสมหะทยั พานิชชวีะ  กรรมการบรหิาร 

 3. นายบุญ ชนุ เกยีรต ิ  กรรมการบรหิาร 

บทบาทหน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้คําแนะนําเกี�ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ และแผนการดําเนินงานประจําปี และ
งบประมาณของบรษิทัฯ 

2. ดําเนินการจัดการให้การดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นไปตามแผนการ วตัถุประสงค์ และเป้าหมายที�
กาํหนดไว ้

3. ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการดําเนินงานของบรษิัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และรายงานให้
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบทุกเดอืน 

4. เสาะหา และประเมนิโอกาสใหม่ๆ ในการดาํเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 
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5. ตรวจสอบ และใหค้าํแนะนําเกี�ยวกบัเร ื�องนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัฯ แกค่ณะกรรมการบรษิทั 
6. ตรวจสอบ และอนุมตัธิุรกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการลงทุน หรอืการขายสนิทรพัย์ของบรษิัทฯ การ

จดัการทรพัยากรบุคคล การเงนิและการคลงั การบรหิารงานทั �วไป และธรุกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ภายใตข้อบเขตอาํนาจการอนุมตัทิี�คณะกรรมการบรษิทัพจิารณากาํหนดไว ้

7. พจิารณาและตรวจสอบการจดัการความเสี�ยง และระบบการควบคมุความเสี�ยงของบรษิทัฯ 
8. คณะกรรมการบรหิารอาจมอบอาํนาจช่วงใหผู้บ้รหิาร หรอืพนักงาน ปฏบิตัิงานเฉพาะอยา่งแทนไดต้าม

ความเหมาะสม โดยที�คณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรหิารจะต้องไม่
กระทาํการหรอือนุมตัริายการใดๆ ที�ตนหรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้กบัตน อาจมสี่วนไดเ้สยี หรอือาจ
ไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับรษิทัฯ (ตามที�นิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย)์ ทั �งนี� การอนุมตัริายการดงักล่าว ต้องสอดคลอ้งกบันโยบาย และหลกัการต่างๆ ที�กําหนด
โดยคณะกรรมการบรษิทั และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  

9. จดัหาที�ปรกึษา หรอืบุคคลที�มคีวามเหน็อสิระเพื�อใหค้วามเหน็หรอืคาํแนะนํา ตามความจาํเป็น 
10. รอ้งขอใหผู้บ้รหิารหรอืพนกังานเขา้ประชมุคณะกรรมการบรหิาร หรอืใหข้อ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�มกีาร

อภปิรายกนัในที�ประชุมคณะกรรมการบรหิาร 
11. รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบถงึกจิการที�คณะกรรมการบรหิารดําเนินการภายใต้อาํนาจหน้าที�

ของคณะกรรมการบรหิารอย่างสมํ�าเสมอ ทั �งนี� รวมถึงเรื�องอื�นใดที�จาํเป็นและสมควรที�จะต้องเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

12. ตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของตนเป็นประจาํทุกปี 
13. ตรวจสอบและประเมนิความเพยีงพอของกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั

พจิารณาแกไ้ขเปลี�ยนแปลงกฎบตัร 
14. ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ไดร้บัการแต่งตั �งขึ�นโดยคณะกรรมการบรษิัทมี

จาํนวนทั �งหมด 3 คน โดย ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการประกอบดว้ย กรรมการอสิระจาํนวน 3 
คนเพื�อใหเ้กดิการถ่วงดลุ โดยมหีน้าที�สาํคญัเพื�อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ มรีายนาม
ดงัต่อไปนี� 

1. พลตาํรวจโทวสินุ ปราสาททองโอสถ  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

2. นางสภุาภรณ์ บุรพกุศลศร ี  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร     กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

            

  บทบาทหน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1.  พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคคลที�มคีณุสมบตัเิหมาะสม เพื�อดาํรงตําแหน่งกรรมการ

บรษิทั กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ รวมทั �งคดัเลอืกบุคคลและเสนอชื�อบุคคลที�มี
คณุสมบตัเิหมาะสมเพื�อนําเสนอต่อที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณา
แต่งตั �งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 

2. พจิารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ

บรษิทั กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ 
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3.  ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื�อนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณา
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูอ้นุมตัคิา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการผูจ้ดัการ และ
ผู้บรหิารระดบัสูง สําหรบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบรษิัท ใหค้ณะกรรมการบรษิัท
นําเสนอที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

   ไดร้บัการแต่งตั �งขึ�นโดยคณะกรรมการบรษิัท มีจํานวนทั �งหมด 3 คน โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2561  คณะกรรมการประกอบดว้ย กรรมการอสิระจํานวน 2 คน และกรรมการบรหิารจาํนวน 1 คน มรีายนาม

ดงัต่อไปนี� 

  1. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 
  2. นางสภุาภรณ์ บุรพกุศลศร ี กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ   
  3. นายบุญ ชุน เกยีรต ิ  กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

บทบาทหน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

1.  คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยตรงตามหน้าที�และความ
รบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมาย และคณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการดําเนินงานของ
บรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 

2.  พจิารณากําหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏบิตัเิกี�ยวกบั จรรยาบรรณและจรยิธรรมทาง

ธุรกิจตามระบบการกํากบัดูแลกจิการที�ดตี่อคณะกรรมการบรษิัทฯ และฝ่ายจดัการ เพื�อกําหนดเป็น
ระเบยีบปฏบิตัขิององคก์ร ทั �งนี� เพื�อใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตัขิององคก์รที�ไดม้าตรฐาน และเป็นแนวทางที�
ถกูตอ้ง  

3.   กาํกบัดแูลการปฏบิตังิานตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั �นของบรษิทั 

4.  กาํกบัดแูลใหค้าํปรกึษา ประเมนิผล และทบทวนนโยบายและการปฏบิตั ิตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�
ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื�อพัฒนาและยกระดับ  ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่
มาตรฐานสากล  

5. ปฏบิตัหิน้าที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 

  

 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ได้รบัการแต่งตั �งขึ�นโดยคณะกรรมการบรษิัทมีจํานวนทั �งหมด 3 คน โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2561คณะกรรมการประกอบดว้ย กรรมการอสิระจํานวน 2 คน และกรรมการบรหิารจํานวน 1 คน มีรายนาม
ดงัต่อไปนี� 

1. นางสภุาภรณ์ บุรพกุศลศร ี  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

2. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร  กรรมการบรหิารความเสี�ยง   

3. นายบุญ ชุน เกยีรต ิ   กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
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บทบาทหน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 1.  พจิารณากาํหนดนโยบาย แผนการจดัการบรหิาร และกาํกบัดแูลการบรหิารความเสี�ยงของบรษิทั 
 2.  พจิารณาและทบทวนแนวทางและเครื�องมอืในการบรหิารความเสี�ยงใหม้ปีระสทิธภิาพ และเหมาะสมกบั 
ลกัษณะความเสี�ยงแต่ละดา้นของธรุกรรมที�บรษิทัดาํเนินการ  

3.  ตดิตามและใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกตทิั �งหลายที�อาจเกดิขึ�น รวมถงึ
รายงานผลการดาํเนินการบรหิารความเสี�ยงต่อคณะกรรมการบรษิทั  

4.  ให้ข้อเสนอแนะในด้านที�ต้องดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับ 
นโยบายและกลยทุธข์องบรษิทั 
 

การประชุมคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบรษิทัมกีารกาํหนดการประชุมลว่งหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั �งต่อปีและมกีารประชุมพเิศษ

เพิ�มตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย � วนั และการประชุมทุกครั �งจะต้องมกีรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุมขั �นตํ�า หรอื เป็นไปตามประกาศ หรอื 
กฎบัตรของแต่ละคณะในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบรษิัทนั �น กําหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติต้องมี
กรรมการไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั �งหมด 

2. มกีารกําหนดความชดัเจนไวล้่วงหน้า โดยกรรมการผูจ้ดัการ โดยการหารอืร่วมกบัประธานคณะกรรมการ
บรษิทั จะร่วมกนัพจิารณากําหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ทั �งนี� เลขานุการบรษิทั มหีน้าที�ดแูลใหก้รรมการ

ไดร้บัเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพยีงพอสําหรบัการศกึษาและพิจารณาเรื�องเพื�อการให้
ความเหน็และการออกเสยีงลงคะแนน 

3. คณะกรรมการบรษิทัไดร้บัขอ้มูลที�เพยีงพอ ครบถ้วน ต่อเนื�องและทนัเวลาก่อนการประชุมทุกครั �ง ทั �งนี� 
กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอสิระ เลขานุการบรษิัทมีหน้าที�ให้คําปรึกษาแก่
คณะกรรมการบรษิทัในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ 

4. กรรมการผูจ้ดัการมหีน้าที�จดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเพยีงพอที�ผ่ายจดัการจะเสนอเอกสารขอ้มูลเพื�อการอภปิราย
และเพยีงพอสาํหรบัคณะกรรมการที�จะอภปิรายในประเดน็สาํคญั เปิดโอกาสและสนับสนุนใหก้รรมการแต่ละคนแสดง
ความคดิเหน็ก่อนสรปุความเหน็ที�ไดจ้ากที�ประชมุ 

5.  คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายให้กรรมการที�ไม่เป็นผู้บรหิารมีโอกาสที�จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจําเป็นเพื�ออภปิรายปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการที�อยูใ่นความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการรว่มดว้ยและควรแจง้
ใหก้รรมการผูจ้ดัการ ทราบถงึผลการประชมุดว้ย 

6.  คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชญิผูบ้รหิารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั เพื�อใหส้ารสนเทศรายละเอยีดต่างๆ เพิ�มเติมในฐานะที�เป็นผูป้ฏบิตังิานโดยตรง และเพื�อมโีอกาสทําความรูจ้กั
ผูบ้รหิารระดบัสงูสาํหรบัใชป้ระกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดงาน 

7.  ในการพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ กรรมการซึ�งมสี่วนไดเ้สยีในเรื�องที�พจิารณาจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงและ
ตอ้งไม่อยูใ่นที�ประชุมในวาระดงักลา่ว 

8.  การประชุมทุกครั �ง ตอ้งมกีารจดบนัทกึการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงานการประชุมที�
ผา่นการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มใหค้ณะกรรมการและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้
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รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสาํหรบัคณะกรรมการชุดต่างๆ  

ในปี 2561 มกีารประชมุของคณะกรรมการชดุต่างๆ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 

 

 

รายชื�อ 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

กาํกบัดแูล

กิจการ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี�ยง 

จาํนว

นครั �ง 

อตัรา

การ

เขา้

ร่วม 

(%) 

จาํนว

นครั �ง 

อตัรา

การ

เขา้

ร่วม 

(%) 

จาํนว

นครั �ง 

อตัรา

การ

เขา้

ร่วม 

(%) 

จาํนว

นครั �ง 

อตัรา

การ

เขา้

ร่วม 

(%) 

จาํนว

นครั �ง 

อตัรา

การ

เขา้

ร่วม 

(%) 

จาํนว

นครั �ง 

อตัรา

การ

เขา้

ร่วม 

(%) 

1. นายชาตชิาย พานชิชวีะ 11/11 100% - - 11/11 100% - - - - - - 

2. นางสมหะทยั พานิชชวีะ 11/11 100% - - 11/11 100% - - - - - - 

3. นายบญุ ชนุ เกยีรต ิ 11/11 100% - - 11/11 100% - - 3/3 100% 4/4 100% 

4. นางสภุาภรณ์ บรุพกุศลศร ี 11/11 100% 6/6 100% - - 3/3 100% 3/3 100% 4/4 100% 

5. นายชยัยุทธ เตชะทศันสนุทร 11/11 100% 6/6 100% - - 3/3 100% 3/3 100% 4/4 100% 

6. พลตํารวจโทวสินุ ปราสาท

ทองโอสถ (1) 

1/2 

 

50% - - - - 1/1 100% - - - - 

7. นายพนิจิ หาญพาณิชย ์(2) 1/2 50% 1/1 100% - - - - - - - - 

8. นายพวั เชอ ชวิ(3) 3/7 43% - - - - - - - - - - 

9. นายชุง ทงั ฟง(4) 4/7 57% 2/4 50% - - 1/1 100% - - - - 

หมายเหต ุ:   (1) พลตาํรวจโทวสินุ ปราสาททองโอสถ ไดร้บัการอนุมตัแิละแต่งตั �งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ตามมตทิี�

ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 9/2561 เมื�อวนัที� 12 กนัยายน 2561  
  (2) นายพนิิจ หาญพาณิชย ์ไดร้บัการอนุมตัแิละแต่งตั �งใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการ ตามมตทิี�ประชมุ

คณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 9/2561 เมื�อวนัที� 12 กนัยายน 2561  
  (3) นายพวั เชอ ชวิ ซึ�ง ซึ�งไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ โดยมผีลตั �งแต่วนัที� 13 กรกฎาคม 2561 
  (4) นายชงุ ทงั ฟง ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ โดยมผีลตั �งแต่วนัที� 13 กรกฎาคม 2561 

   

การประชุมระหว่างกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบรษิทัทกําหนดใหค้ณะกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารไดม้กีารประชุมร่วมกนัตามความเหมาะสม
เป็นประจําในทกุปี โดยในการประชมุดงักล่าวจะไม่มกีรรมการที�เป็นผูบ้รหิารเขา้ร่วมดว้ย เพื�อเปิดโอกาสใหก้รรมการที�
ไม่เป็นผูบ้รหิารไดอ้ภปิรายประเดน็และปัญหาต่างๆ ทั �งที�เกี�ยวกบัธุรกจิของบรษิทั เช่น กลยุทธ์การบรหิารงาน แนว
ทางการเตบิโต หรอืเรื�องอื�นๆ ที�อยูใ่นความสนใจ   



แบบ 56 – � ประจําปี 2561  บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที� 2.10 หน้า 120 

 

  ทั �งนี�ในปี 2561 มกีารประชมุระหวา่งกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารจาํนวน 1 ครั �ง เมื�อวนัที� 13 พฤศจกิายน 2561 

 

การวางแผนกลยทุธข์องบริษทัและการนําไปปฏิบติั 

 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกปี คณะกรรมการจะรว่มกนัพจิารณาทบทวน วสิยัทศัน์ ภารกจิและกล

ยุทธ์ประจําปี รวมทั �งวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้า และภายหลงัจากนั �นคณะกรรมการจะติดตามว่าฝ่ายจดัการได้นํา
แผนงานดงักล่กลยุทางไปปฏบิตัิตามหรอืไม่ โดยฝ่ายจดัการจะรายงานแผนงานดงักล่าวใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัรบัทราบเป็นประจาํทุกไตรมาส โดยกาํหนดไวเ้ป็นวาระ เรื�อง รบัทราบผลการดาํเนินงาน รายงานความคบืหน้า
การดาํเนินธุรกจิ และยงัไดก้ําหนดใหม้วีาระ เรื�องทบทวนแผนกลยุทธ ์เพื�อใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จะไดร้บั

ทราบขอ้เทจ็จรงิและใหข้อ้เสนอแนะในเรื�องที�เหน็วา่ฝ่ายจดัการควรปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป 

การสรรหาและแต่งตั �งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

 การสรรหากรรมการอิสระ 

 บรษิัทไดก้ําหนดนิยามของบุคคลที�จะมาดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระโดยพจิารณาจากคุณสมบตั
ตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถงึประกาศขอ้บงัคบัและกฏระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี�จาํนวน
กรรมการอสิระตอ้งมอียา่งน้อยหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการทั �งหมดและไม่น้อยกวา่ 3 คน คุณสมบตัขิอง

กรรมการอสิระ มรีายละเอยีดดงันี� 
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ ทั �งนี� ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ี�
เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั �นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืนประจํา 
หรอืผู้มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผู้
ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืของผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที�ได้รบัการแต่งตั �งเป็นกรรมการอิสระ ทั �งนี�  ลักษณะต้องห้าม

ดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที�กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที�ปรกึษา ของสว่นราชการซึ�งเป็นผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น
บดิา มารดา คูส่มรส พี�น้อง และบุตร รวมทั �งคูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืบุคคลที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจ
ควบคมุของ บรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่าง

อสิระของตนรวมทั �งไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุม
ของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที�ไดร้บัการ
แต่งตั �งเป็นกรรมการอสิระ 

5. ความสมัพนัธท์างธุรกจิ รวมถงึการทํารายการทางการคา้ที�กระทําเป็นปกตเิพื�อประกอบกจิการ การ
เช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี�ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความ
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ช่วยเหลือทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื คํ�าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี�สนิ 
รวมถงึพฤตกิารณ์อื�นทํานองเดยีวกนั ซึ�งเป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคูส่ญัญามภีาระหนี�ที�ตอ้งชาํระต่ออกี
ฝ่ายหนึ�ง ตั �งแต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ที�มีตัวตนสุทธขิองบรษิัทฯ หรอืตั �งแต่ 20 ลา้นบาทขึ�นไป 
แล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า ทั �งนี� การคาํนวณภาระหนี�ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารคาํนวณมูลค่า
ของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทํา
รายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี�ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี�ที�เกดิขึ�น
ในระหวา่ง 1 ปีกอ่นวนัที�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้ ีอาํนาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที�มีนัย ผู้มอีาํนาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของ
สาํนักงานสอบบญัช ีซึ�งมีผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี กอ่นวนัที�ไดร้บัการแต่งตั �งเป็นกรรมการอสิระ 

7. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�
ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั ผูม้อีาํนาจ
ควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั �นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัที�ไดร้บัการแต่งตั �งเป็นกรรมการอสิระ 

8. ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั �งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
9. ไม่ประกอบกจิการที�มีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกบักจิการของบรษิัทฯ หรอื

บรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบรหิารงาน 
ลกูจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอก

เสยีงทั �งหมดของบรษิทัอื�น ซึ�งประกอบกจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนีัยกบั
กจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย  

10. ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

  การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพจิารณาคณุสมบตัโิดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาอนุมตั ิซึ�งองคป์ระกอบการสรรหาและแต่งตั �งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มรีายละเอยีดดงันี� 
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบดว้ยสมาชกิที�เป็นกรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน 
2.  สมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที�จะสามารถ

ทาํหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิได ้

คณุสมบตัขิองสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ มรีายละเอยีดดงันี�  
1. เป็นกรรมการอิสระที�มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคํานิยามของกรรมการอิสระที�กําหนดโดยประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 
2.  ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทัฯ  บรษิทั

ใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ 
3.  ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั เฉพาะที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน  
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4. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
 ทั �งนี� วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะมกีาํหนด 3 ปี นับจากวนัที�ไดร้บัการแต่งตั �ง เมื�อ

สิ�นสุดวาระการดํารงตําแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รบัการแต่งตั �งให้เข้าดํารง
ตาํแหน่งใหม่อกีไดต้ามที�คณะกรรมการของบรษิทัฯ อาจเหน็สมควร แต่ทั �งนี� กรรมการอสิระจะมวีาระการ
ดาํรงตาํแหน่งต่อเนื�องไม่เกนิ 9 ปี นบัจากวนัที�ไดร้บัการแต่งตั �งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระคร ั �งแรก  

 

การสรรหากรรมการบริษทั 

 การสรรหาคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตั ิซึ�ง
องคป์ระกอบการสรรหาและแต่งตั �งคณะกรรมการบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี� 
1. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 7 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวน

กรรมการทั �งหมดตอ้งมถีิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 
2. คณะกรรมการบรษิทัต้องประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ�งใน

สามของจาํนวนกรรมการทั �งหมดตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

คณุสมบตัขิองกรรมการบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี� 
1.   กรรมการทุกคนตอ้งมคีุณสมบตัติามที�กาํหนดไวใ้นกฎระเบยีบต่างๆ ตลอดจนมคีุณสมบตัติามที�กาํหนด

ไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 
2.   ตอ้งสาํเรจ็การศกึษาอยา่งน้อยชั �นปรญิญาตรใีนสาขาใดกไ็ด ้
3.   เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้

ความสามารถที�มเีพื�อประโยชน์ของบรษิทัฯ  

4.   เป็นผูม้คีวามซื�อสตัยส์จุรติและมคีณุธรรมสงู 
5.   กรรมการต้องไม่ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทที�จดทะเบียนอื�นๆ เกินกว่า 5 บรษิัท  ในกรณีที�

กรรมการคนใดคนหนึ� งมีตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที�จดทะเบียนอื�นๆ เกินกว่า 5 บริษัท  
คณะกรรมการจะพจิารณาถงึประสทิธภิาพในการปฏิบตัหิน้าที�ของกรรมการท่านดงักล่าว และรายงาน

เหตุผลในการแต่งตั �งกรรมการดงักล่าวไวใ้นรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีซึ�ง
ปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

  
 ในการประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ทุกครั �ง ใหก้รรมการจาํนวนหนึ�งในสามของกรรมการทั �งหมดออก

จากตําแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจํานวนกรรมการทั �งหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากนัได ้ให้กรรมการที�ออกมี
จาํนวนใกลท้ี�สดุกบัส่วนหนึ�งในสาม  กรรมการที�ออกตามวาระนั �นอาจถูกเลอืกกลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งอกีกไ็ด ้
นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

 เสยีชวีติ 

 ลาออก (โดยมผีลตั �งแต่วนัที�บรษิทัฯ ไดร้บัจดหมายลาออก) 

 ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามระเบยีบ และประกาศที�ออกตามความของกฏหมายหรอื
ตามขอ้บงัคบับรษิทั 

 ที�ประชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 

 ศาลมคีาํส ั �งใหอ้อก 
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การสรรหากรรมการบริหาร  

  การสรรหากรรมการบรหิารจะพจิารณาคณุสมบตัโิดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
และนําเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัเพื�ออนุมตักิารแต่งตั �ง ซึ�งคณะกรรมการบรหิารทําหน้าที�ในการบรหิาร
กจิการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์และกฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง และพจิารณา กลั �นกรองเรื�อง

ต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ ตลอดจนตดิตามการดาํเนินนโยบายและแนวทางการบรหิารงานต่างๆ 
ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสงู 

  การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาถงึคณุสมบตัทิี�ครบถว้น เหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบรษิัทฯ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

อนุมตัติ่อไป 

การสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั �งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ 
และคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง เพื�อใหป้ฏบิตัหิน้าที�เฉพาะเร ื�องและนําเสนอผลใหค้ณะกรรมการบรษิทั

พจิารณาและรบัทราบ ซึ�งคณะกรรมการชุดยอ่ยมหีน้าที�และความรบัผดิชอบตามที�กาํหนด 
 

ภาวะผู้นําและวิสยัทศัน์ 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้กําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และนโยบาย รวมถงึเป็นผูก้ํากบัดูแลกจิการ
ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กําหนดไว ้อนัก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุเพื�อเพิ�มมูลค่า

ทางเศรษฐกจิใหแ้ก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย มคีวามเป็นอสิระ
ในการแสดงความคดิเห็น และการตดัสนิใจไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่ผูห้นึ�งผูใ้ดไม่ดาํเนินการ
ใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้ หรอืเป็นการแขง่ขนักบัผลประโยชน์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยคณะกรรมการบรษิทัได้
กําหนดบทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี�ยง ไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากนี� ยงัจดัให้มกีลไกในการกํากบัดแูลและตดิตาม
การปฏิบัติงานและการควบคุมฝ่ายบริหารในช่วงเวลาที�จําเป็นและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทให้
ความสําคญัต่อรายงานทางการเงนิที�ต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานอย่างแท้จรงิ มีการประเมิน 

กําหนดและวางมาตรฐานในการบรหิาร ป้องกนั และจดัการความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสมอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธิผลภายใต้หลกัการถ่วงดุลอาํนาจ และสามารถตรวจสอบได ้โดยคณะกรรมการ
บรษิทัมคีวามมุ่งมั �นในการพฒันา เพื�อใหธุ้รกจิของบรษิทั มคีวามเจรญิกา้วหน้าอย่างมั �นคงและยั �งยนื สามารถ
สรา้งผลตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

6. การแบง่แยกบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการ 

บรษิทัมกีารกําหนดและแยกอาํนาจของคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการในระดบัต่างๆ ไวอ้ยา่ง

ชดัเจน โดยในการพจิารณาและตดัสนิใจในเรื�องที�สาํคญัๆ จะต้องผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื�อถ่วงดลุและสอบทานใหเ้กดิความโปรง่ใสและเป็นธรรมต่อผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย 
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7. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

  บรษิทัมนีโยบายในการแบ่งแยกหน้าที�ความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการ
ผูจ้ดัการ โดยจะตอ้งเป็นบุคคลที�มคีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์และคุณสมบตัทิี�เหมาะสม และตอ้งไม่
เป็นบุคคลเดยีวกนัเพื�อใหม้กีารถ่วงดลุอาํนาจโดยการแยกหน้าที�การกาํกบัดแูลและบรหิารงานออกจากกนั 

 

ประธานกรรมการบริษทั 

  ไม่เป็นผูบ้รหิาร รวมทั �งไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการผูจ้ดัการ โดยประธานกรรมการบรษิทัมคีวาม
เป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร มีการแบ่งแยกหน้าที�ในการกําหนดนโยบายการกํากบัดูแลและการบรหิารงาน
ประจําออกจากกนัอยา่งชดัเจน ประธานกรรมการบรษิทั มหีน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ซึ�งเป็นผูก้าํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และนโยบายที�สาํคญัใหฝ่้ายบรหิารนําไปปฏบิตั ิโดยกรรมการบรษิทัทุกคน
มีความเป็นอสิระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคดิเห็นต่อการดําเนินงานของบรษิทัในดา้น
ต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื�องที�อาจขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื�อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได ้

บทบาทอาํนาจ หน้าที� และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั 

1. ดแูลภาพรวมในดา้นกลยทุธแ์ละนโยบายของบรษิทัฯ เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกจิ 
2. ทาํหน้าที�ประธานในที�ประชุมและเขา้รว่มการประชุมทุกครั �ง เพื�อใหก้ารดาํเนินการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัมปีระสทิธภิาพ รวมถงึกระตุน้ใหก้รรมการทุกท่านแสดงความคดิเหน็ และดแูลใหก้รรมการทุกท่าน
ไดร้บัขอ้มูลของบรษิทัฯ ที�ถูกต้อง ตรงเวลา และชดัเจน เพื�อใชป้ระกอบการพจิารณาและ/หรอือนุมตัใิน
วาระต่างๆ ของการประชมุ 

3. ดแูลการสื�อสารระหวา่งบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเปิดโอกาส
ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตดิต่อสื�อสารกบัคณะกรรมการเพื�อแลกเปลี�ยนความคดิเหน็ระหวา่งกนั 

4. ทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครั �ง และมกีารมอบหมายใหม้ีผูด้แูลการประชุมผูถ้อืหุน้ให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั �งดูแลให้กรรมการทุกท่านเขา้ร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุน้อย่างพรอ้มเพรยีงกนั และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไดใ้ช้สทิธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
เต็มที�ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ถือหุ้น การซักถามหรอืขอคําชี�แจง

เพิ�มเตมิ 
5. ปฏิบตัิหน้าที�ดว้ยความซื�อสตัย ์ดูแลโครงสรา้งของคณะกรรมการให้มคีวามเหมาะสม ดแูลใหม้ีการนํา

นโยบายและการตดัสนิใจของคณะกรรมการไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิล 
6. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเกี�ยวกบัการกํากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) และนโยบาย

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิขึ�นในทุกระดบั ตั �งแต่กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูจนถงึพนกังาน 
7. สนับสนุนส่งเสรมิใหก้รรมการทุกท่านทํางานร่วมกนัอย่างเป็นทมี อนัจะก่อใหเ้กดิความมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลในการทํางาน ดแูลให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิของคณะกรรมการ ทั �งแบบประเมนิ
ตนเองแบบประเมินไขว ้และแบบประเมินกลุ่ม นําผลการประเมินดงักล่าวมาปรบัปรุงและพฒันาการ

ทาํงานของคณะกรรมการ 
8. สนับสนุนสง่เสรมิใหก้รรมการทุกท่านเขา้ร่วมอบรมพฒันาทกัษะ ความรูใ้นดา้นต่างๆ ที�เป็นประโยชน์แก่

การปฏบิตัหิน้าที�กรรมการในสถาบนัที�มชีื�อเสยีง และเป็นที�ยอมรบั เชน่ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เป็นตน้ 
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กรรมการผู้จดัการ 

ไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัประธานกรรมการบรหิาร แต่ถอืเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูในสว่นของฝ่ายจดัการ 
โดยทําหน้าที�ในการดาํเนินกจิการ และ/หรอืการบรหิารงานประจาํวนัของบรษิทัตามแนวทางที�คณะกรรมการ
บรษิทั คณะกรรมการบรหิาร กาํหนด พจิารณาธุรกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทั 

บทบาทอาํนาจ หน้าที� และความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 

1. กาํหนดภารกจิ วตัถุประสงค ์แนวทาง และเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื�อเสนอต่อที�ประชุม

คณะกรรมการ และดาํเนินการเพื�อใหเ้ป็นไปตามภารกจิ วตัถุประสงค ์แนวทาง และเป้าหมายการดาํเนิน
ธรุกจิของบรษิทัฯ ดงักลา่วดว้ย รวมถงึการสั �งการและกาํกบัดแูลการดาํเนนิงานโดยรวม 

2. มอีาํนาจพจิารณาวา่จา้งพนักงานและบรรจุแต่งตั �ง ตลอดจนการโอน โยกยา้ยสายงาน/แผนก หรอืการพน้

จากการเป็นพนักงาน กําหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงนิโบนัส รวมถงึสวสัดกิารเกี�ยวกบัพนักงาน
ทั �งหมดของบรษิทัฯ 

3. พจิารณาและดาํเนินการใหม้กีารปฏบิตัติามคาํสั �ง ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไป
ตามภารกจิ วตัถุประสงค์ แนวทาง และเป้าหมายการดําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ และเพื�อรกัษาระเบียบ
วนิยัการทาํงานภายในองคก์ร 

4. ดาํเนินกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานทั �วไปของบรษิทัฯ 
5. ใหม้อีาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื�นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดย

การมอบอํานาจช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตาม
หนังสอืมอบอาํนาจ และ/หรอืใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้กําหนด หรอืคําสั �งที�คณะกรรมการของบรษิทัฯ 
และ/หรอืบรษิทัฯ ไดก้าํหนดไว ้

ทั �งนี� อํานาจตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื�นที�เหน็สมควร จะไม่รวมถงึอาํนาจ และ/หรอืการ
มอบอาํนาจในการอนุมตัิรายการใดที�ตนหรอืบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอื�นใดขดัแยง้กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ยตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งการ
อนุมัติรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อ
พจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามที�ขอ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

8. แผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการบรษิัทได้ให้ความสําคญักับการสืบทอดตําแหน่งในระดบัผู้บริหารระดับสูงทุกตําแหน่ง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งตาํแหน่งที�เป็นผูนํ้าองคก์ร คอื กรรมการผูจ้ดัการในบรษิทั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อรกัษาความเชื�อมั �น

ใหก้บัผูล้งทุน องคก์ร ตลอดจนพนกังานวา่การดาํเนินงานของบรษิทัจะไดร้บัการสานต่ออยา่งทนัท่วงท ี 

ดงันั �น คณะกรรมการบรหิารได้รว่มกนักาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแผนการสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) 
โดยสรรหาบุคลากรภายในองค์กรที�มีศกัยภาพสูง ซึ�งเป็นผู้ที�มีความเหมาะสมทางด้านคุณวุฒิ คือ มีความรู้และ
ประสบการณ์ สามารถสรา้งผลงานที�ดเีลศิใหอ้งคก์ร มทีศันคตแิละพฤตกิรรมที�เหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร รวมทั �งมี
ความเหมาะสมดา้นวยัวุฒิที�พร้อมจะดํารงตําแหน่งที�ว่างลง รวมทั �งมีการจดัทําแผนพฒันารายบุคคล เพื�อเตรยีม
บุคลากรใหม้คีวามสาํหรบัตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 
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9. การประเมินตนเองของกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) กําหนดหลกัเกณฑ์ใหค้ณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมนิผล
การปฏบิตังิานเป็นประจาํทกุปี เพื�อใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพจิารณาผลงานและปัญหาต่างๆ ที�เกดิขึ�นเพื�อการปรบัปรุง
แกไ้ขและพฒันาอย่างต่อเนื�อง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเปรยีบเทยีบกบัผลปฏิบตัิงานอย่างเป็นมาตรฐานและ

สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

การประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นแบบรายคณะและรายบุคคล โดยวธิปีระเมนิดว้ยตนเอง (self-evaluation)  
เลขานุการบรษิทัเป็นผูนํ้าส่งแบบประเมินให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อให้กรรมการพจิารณา
ผลงานของตนเอง ปรบัปรุง แกไ้ข และนําส่งแบบประเมนิกลบัมายงัเลขานุการบรษิทั เพื�อรวบรวมผลและสรุปผลการ

ประเมนิในรอบปีเพื�อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึเปิดเผยขอ้มลูเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ
ที�ด ี

เกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน คดิเป็นรอ้ยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละหมวด ดงันี� 
คะแนนมากกวา่รอ้ยละ 80    มกีารดาํเนินการในเรื�องนั �นอยา่งดเียี�ยม 

คะแนนอยูใ่นช่วงรอ้ยละ 71-80  มกีารดาํเนินการในเรื�องนั �นด ี
คะแนนอยูใ่นช่วงรอ้ยละ 61-70  มกีารดาํเนินการในเรื�องนั �นพอสมควร 
คะแนนอยูใ่นช่วงตํ�ากวา่รอ้ยละ 60  มกีารดาํเนินการในเรื�องนั �นตํ�ากวา่มาตรฐาน 

 

ทั �งนี� ปี 2561 ผลประเมนิคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย มดีงัต่อไปนี� 

9.1)  การประเมินตนเองของกรรมการบริษทัโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ประเภทที� 1  แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 หมวดโดยผลการประเมนิ

ประจาํปี 2561 สรปุไดด้งันี� 

�) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการในเรื�องดงัต่อไปนี�มคีวามเหมาะสม ทําใหก้ารทํางาน
ของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพ 

�) การประชุมคณะกรรมการไดด้าํเนินการในเรื�องดงัต่อไปนี� เพื�อใหค้ณะกรรมการปฏบิตัหิน้าที�ใน
การประชมุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

�) บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ไดใ้หค้วามสาํคญั ใชเ้วลาในการพจิารณา 
ทบทวนและปฏบิตัติามในเรื�องต่อไปนี�อยา่งเพยีงพอ 

�) เรื�องอื�นๆ เช่น ความสมัพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของ

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ระดบัคะแนนที�ได้ร้อยละ 94.21 อยู่ในระดบัมีการดาํเนินการในเรื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม 

ประเภทที� 2  แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งการประเมนิออกเป็น 3 หมวดโดยผลการ

ประเมนิประจาํปี 2561 สรปุไดด้งันี� 
1) โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการในเรื�องดงัต่อไปนี�มคีวามเหมาะสม ทําใหก้ารทํางาน

ของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพ 
2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยไดด้ําเนินการในเรื�องดงัต่อไปนี� เพื�อให้คณะกรรมการปฏิบตัิ

หน้าที�ในการประชมุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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3) บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดใ้หค้วามสาํคญั ใชเ้วลาในการ
พจิารณา ทบทวนและปฏบิตัติามในเรื�องต่อไปนี�อยา่งเพยีงพอ 

ผลการประเมนิคณะกรรมการชดุยอ่ยรายคณะประจาํปี 2561 สรปุไดด้งันี� 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

ระดบัคะแนนที�ได้ร้อยละ 95.92 อยู่ในระดบัมีการดาํเนินการในเรื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม 

2) คณะกรรมการบรหิาร 

ระดบัคะแนนที�ได้ร้อยละ 89.92 อยู่ในระดบัมีการดาํเนินการในเรื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม 

3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

ระดบัคะแนนที�ได้ร้อยละ 89.88 อยู่ในระดบัมีการดาํเนินการในเรื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม 

4) คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง  

ระดบัคะแนนที�ได้ร้อยละ 92.86 อยู่ในระดบัมีการดาํเนินการในเรื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม 

5) กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  

ระดบัคะแนนที�ได้ร้อยละ 91.43 อยู่ในระดบัมีการดาํเนินการในเรื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม 

 

ประเภทที� 3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล แบ่งการประเมิน

ออกเป็น 3 หมวดโดยผลการประเมนิประจาํปี 2561 สรปุไดด้งันี� 

�) โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
�) การประชมุของคณะกรรมการ 
�) บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

ระดบัคะแนนที�ได้ร้อยละ 94.25 อยู่ในระดบัมีการดาํเนินการในเรื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม 

 

ทั �งนี� ข ั �นตอนการประเมนิเร ิ�มตน้ประมาณเดอืนธนัวาคม โดยมเีลขานุการบรษิทั ทําหน้าที�จดัสง่แบบ
ประเมินให้กรรมการแต่ละคนประเมินตนเองโดยอสิระ หลงัจากนั �น เลขานุการบรษิัททําการรวบรวมแบบ
ประเมนิผล เพื�อจดัทํารายงานสรปุ ประมวลผลการประเมนิ และนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครั �ง
ถดัไป 

อนึ� ง ผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 ได้นําเสนอต่อที�ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 1/2562 แลว้ 

 

9.2) การประเมินกรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน ไดใ้หค้ณะกรรมการบรษิทัทาํการประเมนิกรรมการ
ผูจ้ดัการโดยประเมนิในดา้นต่างๆ คอื ความเป็นผูนํ้า การกาํหนดกลยทุธ ์การปฏบิตัติามกลยทุธ ์การวางแผน 
และผลปฏิบตัิทางการเงนิ ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัภายนอก การบรหิารงานและ

ความสมัพนัธก์บับุคลากรการสบืทอดตําแหน่งความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร คณุลกัษณะส่วนตวั โดยเป็น
การปรบัปรงุจากตวัอยา่งแบบประเมนิผลงานของ CEO ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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ทั �งนี�  ในการประเมินกรรมการผู้จ ัดการนั �น ผลการประเมินจะเป็นส่วนหนึ�งของการกําหนด
คา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการในแต่ละปีดว้ย 

 

10.  ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทักาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาเสนอแนวทางใน
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยกําหนดเป็นนโยบาย
ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์ดงันี� 

1. ผลประกอบการของบรษิทัและขนาดธุรกจิ โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกจิใกลเ้คยีงกนั 

2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที�และขอบเขตความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
3. ประโยชน์ที�คาดวา่บรษิทัจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่าน 
4. ค่าตอบแทนที�กําหนดขึ�นนั �นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที�มคีุณสมบตัิเหมาะสมกบัความจําเป็นและ

สถานการณ์ของบรษิทัมาเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารได ้
 

11. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัการพฒันากรรมการ โดยสนับสนุนใหก้รรมการบรษิทัเขา้อบรมหลกัสตูร
ต่างๆ หรอืเขา้รว่มการสมัมนาหลกัสตูรที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที� โดยเลง็เหน็ถงึประโยชน์ของการศกึษา/การ

อบรมว่า จะเป็นการพฒันากรรมการให้ไดค้วามรูท้ี�ทนัต่อสถานการณ์ทางธุรกจิที�มีการแข่งขนัอยู่ตลอดเวลา และมี
นโยบายพฒันาศกัยภาพบุคลากรที�เป็นผูบ้รหิาร โดยการจดัฝึกอบรมทั �งภายในและภายนอกบรษิัท เพื�อมุ่งสู่การเป็น
องคก์รแห่งการเรยีนรูใ้นช่วงที�ผ่านมา กรรมการบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมรบัการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ตามที�สาํนักงานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) กาํหนดให้

กรรมการของบรษิัทจดทะเบยีนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ�งหลกัสูตร ไดแ้ก่ Director Accreditation Program 
(DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที�กําหนดแล้ว กรรมการบริษัทยังให้
ความสําคญัในการเข้าร่วมรบัการอบรมหลกัสูตรอื�นๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) เช่น 
หลกัสตูร Company Secretary ของสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อเสรมิสรา้งศกัยภาพความเป็น

ผูนํ้าที�เป็นมอือาชพี มคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที�อย่างแท้จรงิ และเป็นต้นแบบในการขบัเคลื�อนองคก์รเพื�อ
นําไปสูก่ารกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีโดยมรีายละเอยีดดงันี� 
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ลาํดบั รายชื�อ หลกัสตูรที�ไดร้บัการอบรม 

1. นายชาตชิาย   พานิชชวีะ Director Accreditation Program (DAP) 9/2004 

2. นางสมหะทยั   พานิชชวีะ Director Accreditation Program (DAP) 104/2008 

3. นายบุญ ชนุ เกยีรต ิ Director Certification Program (DCP) 155/2012 

4. นางสภุาภรณ์   บรุพกศุลศร ี - Director Certification Program (DCP) 127/2013 
- Director Accreditation Program (DAP)  87/2011 

- Role of the Compensation Committee Program (RCC) 
13/2011 
- Advance Audit Committee Program (AACP) 23/2016 
 

5. นายชัยยุทธ   เตชะทัศน

สนุทร 

Director Accreditation Program (DAP) 119/2015 

6. พลตํารวจโทวสินุ ปราสาท
ทองโอสถ 

- Director Accreditation Program (DAP) / 2547 
- Audit Committee and Continuing Development Program / 
2548 
- หลกัสตูรผุบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ที� 

2 

7. นายพนิิจ หาญพาณชิย ์ Director Accreditation Program (DAP) 

8. นางสาวชนิสรา  ยิ�งนอก - Effective Minute Taking (EMT) class 37/2017 
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) class 35/2017 
- Company Reporting Program (CRP) class 16/2016 
- Company Secretary Program (CSP) class 75/2016 

- Advances for Corporate Secretaries class 2/2016 
- Fundamentals for Corporate Secretaries class 2/2016 

 
ทั �งนี� ในปี 2561 กรรมการไดเ้ขา้รว่มอบรมและสมัมนาในหลกัสตูรต่างๆ ดงัต่อไปนี� 
 

ลาํดบั รายชื�อ หลกัสตูร 

1. นางสมหะทยั   พานิชชวีะ o หลกัสตูรวทิยาการผูนํ้าไทย-จนี (วทจ.) รุน่ที� � 

2. นางสภุาภรณ์   บรุพกศุลศร ี o มาตรฐานการรายงานการเงนิฉบบัเปลี�ยนและผลกระทบทาง

ภาษอีากร (EY)  
o The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 
Culture Oversight (IOD)  
o ธรุกจิในยคุแห่งความผนัแปรผดิปกต ิ(EY)  

o Audit Committee Forum 2018 (IOD) 
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ทั �งนี� ในสว่นของการพฒันาผูบ้รหิารซึ�งมฐีานะเป็นพนักงานของบรษิทันั �น รายละเอยีดจะปรากฏอยู่ในหวัขอ้ 
“นโยบายในการพฒันาบคุลากร” 

 

12. ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในกรณีมกีรรมการเขา้ใหม่ บรษิัทไดก้ําหนดแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัการเตรยีมความพรอ้มในการปฏิบตัหิน้าที�
กรรมการบรษิทั เพื�อใหก้รรมการเขา้รบัตาํแหน่งสามารถปฏบิตัหิน้าที�ไดท้นัท ีโดยมเีลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงาน
ในดา้นต่างๆ ดงันี� 

1. ประสานงานในการใหข้อ้มูลเกี�ยวกบับรษิทัในดา้นกฎหมายและอื�นๆ เช่น ขอ้บงัคบับรษิทั คูม่อืกรรมการ 
กฎบตัรคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธรุกจิ และนโยบายบรษิทัที�สาํคญั เป็นตน้ 

2.  จดัใหม้กีารพบปะกบัประธานกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้รหิาร

ของบรษิทั เพื�อรบัทราบขอ้มลูเกี�ยวกบัการดาํเนินธรุกจิของบรษิทั  

 โดยในปี 2561 บรษิทัมกีารจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก ่ 

1)  พลตาํรวจโทวสินุ  ปราสาททองโอสถ   กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

2)  นายพนิิจ หาญพาณิชย ์         กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 

  

13. ประวติัการกระทาํผิดกฎหมายของบริษทั กรรมการบริษทัและผู้บริหาร 

ในช่วงรอบปีที�ผ่านมาและในปี 2561 บรษิทัไม่มกีรณีของการกระทําที�เป็นการขดัต่อกฎ ระเบยีบ กฎหมาย
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน หรอื
กฎหมายต่างๆ อาท ิการที�บรษิทัไม่ส่งงบการเงนิตามกาํหนด ไม่มรีายการที�เป็นการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่

บริษัทอื�นที�ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทไม่มีชื�อเสยีงในทางลบ อนัเนื� องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุยอ่ย บรษิทัไม่มกีรณีที�กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารลาออกอนัเนื�องมาจากประเดน็
เรื�องการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั นอกจากนี� บรษิทัไม่มกีรณีที�มกีารกระทําที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน 
การจา้งงาน กฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ หรอืถูกดาํเนินการใดๆ อนัเนื�องมาจากการที�บรษิัทไม่ไดป้ระกาศ

ขอ้มลูที�เป็นเหตุการณ์สาํคญัภายในระยะเวลาที�หน่วยงานของราชการกาํหนด 

อนึ�ง กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารของบรษิทัไม่มกีารกระทาํที�เป็นการขดัต่อกฎ ระเบยีบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน หรอืกฎหมายต่างๆ 
ทั �งทางแพง่ และทางอาญา รวมทั �งไม่มกีารกระทําที�ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนี� กรรมการบรษิทั

และผูบ้รหิารของบรษิทั ไมม่กีารกระทาํดงัต่อไปนี� 

1.  ไม่มกีารกระทาํที�เป็นการซื�อขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

 2.  ไม่มกีารกระทาํผดิดา้นการทุจรติหรอืการกระทาํผดิดา้นจรยิธรรม 
 

14. การรายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการและผู้บริหาร 

บรษิทัไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมหีน้าที�รายงานการถอืหลกัทรพัยแ์ละรายงานการเปลี�ยนแปลงการ
ถอืหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทําการนับ
จากวนัที�ซื�อ ขาย โอนหรอืรบัโอนต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทั �งหา้มการซื�อ
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ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนที�เผยแพร่งบการเงนิต่อสาธารณชนนอกจากนั �น บรษิทัมนีโยบายวา่ ใน
การประชมุคณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งมกีารรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการบรษิทัซึ�งนับรวมถงึการถอืหุน้ของ
คูส่มรส และผูบ้รหิาร 4 รายแรก นบัต่อจากกรรมการผูจ้ดัการ โดยรวมถงึผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ  

  

15. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 
และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 2/2552 เรื�องการรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิารและ
บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งกําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตน หรอืของ
บุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งซึ�งเป็นส่วนไดเ้สยีของตน หรอืของบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง บรษิทัจงึไดป้ฏบิตัติามนโยบายวา่
ดว้ยการรายงานการมสีว่นไดเ้สยี  

1.   ดา้นการรายงาน 
กําหนดให้กรรมการและผู้บรหิาร ซึ�งหมายถึง กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้ช่วย

กรรมการผูจ้ดัการ และผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิาร � รายแรก นับต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ ึ�ง
ดาํรงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ดํารงตําแหน่งระดบับรหิารรายที� � ทุกราย รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบั
บรหิารสงูสุดในสายงานบญัชีหรอืการเงนิ รายงานใหบ้รษิทัไดร้บัทราบถงึการมสี่วนไดเ้สยีของตนและ
บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

2.  วธิกีารรายงาน 
จดัทํารายงานและส่งให้เลขานุการบรษิทั รวมตลอดถึงในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลใหจ้ดัทํา

รายงานสง่ใหเ้ลขานุการบรษิทัทกุครั �งภายใน 7 วนันบัแต่วนัที�มกีารเปลี�ยนแปลงขอ้มลูที�ไดร้ายงานไป 
3.  การรายงานคณะกรรมการบรษิทั 

เลขานุการบริษัทจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัประจาํไตรมาส  

 

16. การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ 

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีโดยบรษิทัเหน็วา่หลกัการดงักลา่วก่อใหเ้กดิประโยชน์กบั

บริษัทในการพัฒนาองค์กร ทั �งนี�บริษัทได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีสําหรบับริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาปฏบิตั ิ 

 

นโยบายทางด้านทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 บรษิทัมนีโยบายชดัเจนที�จะไม่กระทําการใดๆ ที�จะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา ไม่วา่จะเป็นทางดา้น
ลขิสทิธิ � สทิธบิตัรหรอืเครื�องหมายการคา้ โดยบรษิทัมแีนวทางในการดาํเนินการที�ชดัเจน เชน่ ทางดา้นลขิสทิธิ � บรษิทัมี
การกําหนดนโยบายในการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิัทโดยมีการตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรม

ซอฟต์แวรต์่างๆ ในการทํางานของพนักงานเพื�อป้องกนัการใช้ซอฟต์แวรท์ี�ละเมิดลขิสทิธิ �หรอืที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการ
ทาํงาน เป็นตน้ 
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นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัตระหนักและใหค้วามเคารพในศกัดิ �ศรขีองความเป็นมนุษยแ์ละความเท่าเทยีมกนัของบุคคลโดยไม่เลอืก
ปฏบิตัติ่อพนักงานของบรษิทับรษิทัยอ่ย และบรษิทัคู่คา้ทุกคนดว้ยความเหมอืนหรอืความแตกต่าง เนื�องจากเชื�อชาต ิ
ศาสนา สญัชาต ิเพศ อาย ุพื�นฐานการศกึษา หรอืภาวะทางรา่งกายและจติใจ รวมตลอดถงึไม่ละเมดิสทิธแิละเสรภีาพ

ส่วนบุคคลทั �งโดยทางตรงและทางออ้ม ทั �งนี� พนักงานของบรษิัทต้องปฏบิตัติ่อกนัและปฏบิตัิต่อบุคคลอื�นดว้ยความ
เคารพและใหเ้กยีรตซิึ�งกนัและกนั รวมทั �งปฏบิตัตินอยา่งเหมาะสมกบัหน้าที�การงานตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั
และขนบธรรมเนียมประเพณทีี�ด ีโดยไม่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารกาํหนดแนวทางในเรื�องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยปฏบิตัติามแนวทางของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์เพื�อผลประโยชน์สงูสุดของ

บรษิทั และถอืเป็นหน้าที�ของบุคลากรทุกระดบัที�จะพจิารณาแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางประโยชน์อยา่งรอบคอบยดึ

หลกัความซื�อสตัย ์สจุรติ มเีหตุมผีลและเป็นอสิระภายในกรอบจรยิธรรมที�ด ีตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้น

เพื�อผลประโยชน์ของบรษิทัโดยรวมเป็นสาํคญั 

การดแูลเรื�องการใช้ข้อมลูภายใน  

บรษิทัฯ มนีโยบายและวธิกีารดแูลมใิหก้รรมการและผูบ้รหิารนําขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ซึ�งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช ้เพื�อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั �งการซื�อขายหลกัทรพัย ์ดงันี� 

1. บรษิัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบัญชีหรอื
การเงนิที�เป็นระดบัรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า เกี�ยวกบัหน้าที�ที�ต้องจดัทําและส่งรายงานการถือ
หลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) 

2. บรษิทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที�
เป็นระดบัรองผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการหรอืเทยีบเท่า จดัทําและนําส่งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน ของคูส่มรส และ
ของบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ มายงัเลขานุการของบรษิทัฯ ก่อนนําส่งสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ทุกครั �ง โดยให้จัดทําและนําส่งภายใน 30 วนันับแต่วนัที�ได้รบัการแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิาร หรอืรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที�มกีาร
ซื�อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์นั �น รวมถึงการจดัทําบนัทึกการเปลี�ยนแปลงและสรุปจํานวนหลกัทรพัย์ ของ
คณะกรรมการเป็นรายบุคคล เพื�อนําเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั อนึ�ง ใน
กรณีที�กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูประสงคท์ี�จะซื�อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั บรษิทัไดก้าํหนดให้

บุคคลดังกล่าวดําเนินการแจ้งความประสงค์ว่าจะดําเนินการดงักล่าวต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วนัก่อน
ดาํเนินการดงักล่าว 

3. บรษิทักาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที�เป็น
ระดับรองผู้ช่วยกรรมการผู้จ ัดการหรอืเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที�เกี�ยวข้อง ที�ได้รบัทราบข้อมูลภายในที�เป็น

สาระสาํคญั ซึ�งมผีลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ จะต้องระงบัการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  ในช่วงเวลา
ก่อนที�จะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่ข้อมูลเกี�ยวกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษิัท จนกว่าบรษิัทฯ จะได้
เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแลว้ โดยบรษิทัฯ จะแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิารในสาย
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งานบญัชหีรอืการเงนิที�เป็นระดบัรองผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการหรอืเทยีบเท่า งดการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ อยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอยา่งน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน และหา้มทําการซื�อขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ภายใน 24 ชั �วโมง หลงัการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั �งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
ที�เป็นสาระสาํคญันั �นต่อบุคคลอื�น 

4. บรษิทัฯ กาํหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมกีารฝ่าฝืนนําขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชน์สว่นตนซึ�งเริ�มตั �งแต่
การตกัเตอืนเป็นหนังสอื ตดัคา่จา้ง พกังานชั �วคราวโดยไม่ไดร้บัคา่จา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ซึ�งการลงโทษจะพจิารณา 
จากเจตนาของการกระทาํและความรา้ยแรงของความผดินั �นๆ 

  ทั �งนี� ในปี 2561 บรษิทัไมม่กีรณทีี�กรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัดาํเนินการซื�อขายหลกัทรพัย์
โดยใชข้อ้มลูภายในแต่อยา่งใด 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงิน สําหรบังวดบัญชีปี 2561 ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท 
สาํนกังาน อวีาย จาํกดั มรีายละเอยีดดงันี� 

คา่ตอบแทนการสอบบญัช ี 2559 2560 2561 

คา่ตอบแทน (บาท) 1,360,000 1,500,000 1,550,000 

บริษทัฯ ไม่มกีารจ่ายค่าบริการอื�น (non-audit fee) ให้แก่ผู้สอบบญัชีในปี 2561 

ทั �งนี�  บรษิัท สํานักงาน อวีาย จํากดั และผู้สอบบญัชไีม่เป็นกรรมการบรษิัท พนักงาน ลูกจ้าง หรอืดํารง
ตําแหน่งหน้าที�ใดๆ ของบรษิทั ตามที�กําหนดไวใ้นมาตรา 121 แห่งพระราชบญัญตับิรษิัท มหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 

รวมตลอดถงึไม่มคีวามสมัพนัธ์และไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง
กับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที�ได้ร ับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากนั �น บรษิัทไม่ไดใ้ช้บรกิารทางวชิาชีพด้านอื�นๆ จาก
บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

อนึ�ง ในทํานองเดยีวกนั กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารของบรษิทัไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุน้สว่นหรอืมคีวาม
เกี�ยวขอ้งใดๆ ในบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ในชว่งระยะเวลา 2 ปีที�ผา่นมา 

 

ค่าบริการอื�น (Non – Audit Fee) 

- ไม่ม ี– 

 

การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ 

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีโดยบรษิทัเหน็ว่าหลกัการดงักล่าวก่อใหเ้กดิประโยชน์กบั
บริษัทในการพัฒนาองค์กร ทั �งนี�บริษัทได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีสําหรบับริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาปฏบิตั ิ



 แบบ 56 – � ประจําปี 2561  บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที� 2.11 หน้า 134 
 

11. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีซึ�งสอดคลอ้ง

กบัหลกัการกํากับดูแลกจิการที�ดสีําหรบับรษิัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการให้

ความสาํคญัต่อชุมชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม โดยบรษิทัมกีารสรา้งเสถยีรภาพและความยั �งยนืขององคก์รควบคู่ไปกบั

การสง่เสรมิความเป็นอยู่ที�ดขีองสงัคมและชุมชนทั �งภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึงการดแูลเอาใจใสต่่อสิ�งแวดลอ้ม 

โดยส่งเสรมิใหผู้บ้รหิาร พนกังาน รวมทั �งลูกคา้และพนัธมติรทางธุรกจิ ไดม้สีว่นรว่มในการตอบแทนและรบัผดิชอบต่อ

สงัคมและชุมชนผ่านทางกิจกรรมเพื�อสงัคม หรอื Corporate Social Responsibility (CSR) อย่างต่อเนื�อง  เพื�อให้

บรษิทัฯ มกีารเตบิโตและการพฒันาที�ยั �งยนืควบคู่ไปกบัการรบัผดิชอบต่อสงัคม และ สามารถมุ่งสู่ความสาํเรจ็ในการ

ดาํเนินธุรกจิในระยะยาวในอนาคต ทั �งนี� บรษิทัฯ มกีรอบและแนวทางในการดาํเนินการดงัต่อไปนี� 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 บรษิทัฯ มุ่งเน้นการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบ มจีรรยาบรรณในการปฏบิตัติ่อผู้

ถอืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คูแ่ขง่ คู่คา้ เจา้หนี� ชุมชน และสงัคมอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ โดย

ยดึหลกัที�สาํคญั ไดแ้ก ่ 

1.1 บรษิทัมกีารคดัเลอืกผูร้บัเหมาหรอืคูค่า้โดยคาํนึงถงึความเท่าเทยีมกนั และมคีวามเป็นธรรม โดยไม่เลอืก

ปฏบิตัเิพราะความแตกต่างทางกาย จติใจ เชื�อชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศกึษา หรอืเร ื�องอื�นใด ดว้ยความ

ซื�อสตัย์สุจรติ โดยยดึหลกัที�สาํคญั ไดแ้ก่ การใหข้อ้มูลข่าวสารและคาํแนะนําที�ถูกต้องเพยีงพอ และทนัเหตุการณ์ต่อ

ลูกค้า เพื�อให้ผู้ที�เกี�ยวขอ้งไดข้อ้มูลเกี�ยวกบัสนิค้าและการบรกิารที�ครบถ้วน  การส่งมอบสนิคา้ที�มีคุณภาพตรงตาม

ขอ้ตกลงกบัลกูคา้ในราคาที�เป็นธรรมและหลกีเลี�ยงการดาํเนินการอนัก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

1.2 บรษิทัยดึมั �นในการปฏิบตัติ่อธนาคาร สถาบนัการเงนิ ผูถ้อืหุ้นกู ้และเจ้าหนี�เงนิกูย้มืดว้ยความซื�อสตัย์

และชําระคนืเงนิกูย้มื และดอกเบี�ยจ่ายตรงตามกาํหนดเวลา รวมทั �งปฏบิตัติามเงื�อนไขต่างๆ ที�ระบุในสญัญาเงนิกูย้มื

และขอ้ตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครดั กรณีที�มเีหตุการณ์ที�อาจสง่ผลต่อธนาคาร สถาบนัการเงนิ และเจา้หนี�เงนิกูย้มืของ

บรษิทั  หรอืไม่สามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขที�ระบุในสญัญาเงนิกู้ยมืได ้บรษิทัจะจดัทําหนังสอืชี�แจงและส่งให้ธนาคาร 

สถาบนัการเงนิ ผูถ้อืหุน้กู ้และเจา้หนี�เงนิกูย้มืเป็นการลว่งหน้า และหารอืตกลงแกไ้ขปัญหาร่วมกนัทุกครั �ง 

1.3 บรษิทัไม่สนับสนุนใหพ้นักงานกระทําการอนัเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ �ของบุคคล

อื�นโดยไม่ไดร้บัอนุญาต เช่น การทําซํ�า ดดัแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ก่สาธารณชน การนําต้นฉบบัหรอื

สาํเนางานดงักล่าวออกใหเ้ช่า โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจ้าของลขิสทิธิ �และบรษิทัไม่อนุญาตใหพ้นักงานใช้ซอฟแวร์ที�

ละเมดิลขิสทิธิ � 

1.4 บรษิทัมุ่งเน้นที�จะพฒันาอสงัหารมิทรพัยด์ว้ยความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค และมุ่งมั �นที�จะสรา้งสรรคแ์ละ

ส่งมอบผลติภณัฑ์ตลอดจนการบรกิารให้อยู่เหนือความพงึพอใจของลูกคา้ รวมทั �งพยายามที�จะแก้ไขขอ้บกพร่องที�

อาจจะเกดิขึ�นจากการผลติ และ/หรอืการบรกิาร ใหด้ขี ึ�นต่อไป 

1.5 บรษิทัไดม้กีารแต่งตั �งฝ่ายดแูลกาํกบัการปฏบิตังิาน (Compliance) ขึ�นเพื�อช่วยกาํกบัดูแลกจิการใหม้กีาร

ปฏบิตังิานเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงาน ก.ล.ต.  และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 12 ตุลาคม 
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2561  ซึ�งได้แต่งตั �ง นายอุเทน ช่วยงาน  ปฏิบตัิงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที�ฝ่ายอาวุโสฝ่ายกฎหมายและกํากบัการ

ปฏิบัติงานของบรษิัทฯ เนื� องจากมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และกฎระเบียบของ

หน่วยงานราชการ รวมถึงหน่วยงานกํากบัดูแลต่างๆ  บรษิัทจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที�จะปฏิบัติหน้าที�ในการ

ควบคมุดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบยีบหรอืกฎเกณฑท์ี�กาํหนด  

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึความสาํคญัของสทิธมินุษยชน จงึกาํหนดนโยบายเกี�ยวกบัสทิธมินุษยชนโดยใหพ้นกังาน

ทุกคนมสีทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคเทยีมกนัในการปฏบิตังิาน ตลอดจนความกา้วหน้าในอาชพีการงาน ซึ�งมแีนว

ปฏบิตั ิดงันี� 

2.1 บรษิทัจะไม่กระทาํการใดอนัเป็นการเพกิเฉยต่อสทิธมินุษยชน รวมถงึเคารพศกัดิ �ศรคีวามเป็นมนุษยข์อง

บุคคลและไม่กระทําการอนัเป็นการกดีกนั หรอืเลอืกปฏบิตักิบับุคคลอนัเนื�องมาจากเพศ เชื�อชาต ิศาสนา สถานะของ

บุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม และนําหลกัเกณฑม์าใชใ้นการจ้างงาน การมอบหมายงาน การเลื�อนตําแหน่ง การ

ใหผ้ลตอบแทนในการทาํงาน รวมถงึเงื�อนไขการจา้งงาน 

2.2 ต่อตา้นการกระทําใดอนัเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการคา้มนุษย ์การใชแ้รงงานเดก็ ซึ�งมอีายุตํ�า

กวา่เกณฑท์ี�กฎหมายแรงงานกาํหนด โดยจะไม่ทาํธรุกรรมใดๆ กบัผูผ้ลติสนิคา้ หรอืบรกิารที�กระทาํการดงักลา่ว 

2.3 ดาํเนินการสนับสนุน เคารพปกป้องสทิธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดําเนินการทาง

ธุรกจิของบรษิัท ซึ�งกระทํากบับุคลากรภายนอกเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนการละเมิดสทิธมินุษยชน รวมถึงไม่

กระทาํการอนัเป็นการละเมดิสทิธขิองพนักงานซึ�งไดร้บัความคมุครองตามกฎหมาย 

3. นโยบายต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชั �น 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมั �นที�จะยดึถอืปฏบิตังิานอย่างมคีุณธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยสนับสนุนและสง่เสรมิ

ให้พนักงานทุกระดบัให้ความสําคญั และมีจติสํานึกในการร่วมกนัต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั �น รวมทั �งจดัให้มีระบบ

ควบคมุภายในเพื�อป้องกนัการทุจรติ การรบัหรอืใหส้นิบนในทุกรปูแบบ  

เมื�อวนัที� 5 พฤศจกิายน 2561 คณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ ไดม้มีติ

ใหก้ารรบัรอง บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) เป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 

โดยใบรบัรองดงักลา่วจะมอีาย ุ3 ปี นับจากวนัที�มมีตใิหก้ารรบัรอง 

นโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชั �นมเีนื�อหาครอบคลุมการดาํเนินการของ

บรษิทัในเรื�อง ดงัต่อไปนี� 

1.  บรษิัทจดัให้มีการประเมินความเสี�ยงดา้นการทุจรติคอร์รปัชั �นของบรษิัทและจดัทํามาตรการปฏบิัติที�

สอดคลอ้งกบัความเสี�ยงนั �นและเป็นไปตามระบบควบคมุภายใน 

2.  บรษิทัจดัทาํขั �นตอนปฏบิตัทิี�เพยีงพอต่อการนําไปปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายนี� เพื�อสามารถป้องกนัการ

เกดิทจุรติและคอรร์ปัชั �นในการดาํเนินธุรกจิ 

3.  บรษิัทจดัให้มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้ความรู้ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบันโยบาย มาตรการและขั �นตอนปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชั �น 
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4.  บรษิทัจดัใหม้รีะบบควบคมุภายในเพื�อใหม้ั �นใจประสทิธภิาพและประสทิธผิลของนโยบายต่อตา้นการทุจรติ

และคอรร์ปัชั �น ซึ�งครอบคลุมถงึกระบวนการเกบ็บนัทกึข้อมูลทางการเงนิ การบญัช ีและกระบวนการอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการปฏบิตังิานของบรษิทั 

5.  บรษิทัจดัใหม้กีารตดิตามและการทบทวนเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั �น 

โดยมขี ั �นตอนการดาํเนินการที�เหมาะสม เพื�อใหม้ั �นใจไดว้า่นโยบายมคีวามครบถว้น เพยีงพอ และทนัต่อสถานการณ์ 

6.  บรษิทัจดัใหม้ช่ีองทางในการสื�อสารที�ปลอดภยัใหบุ้คลากรของบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายสามารถขอ

คาํแนะนํา แจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรอืรอ้งเรยีนกรณีเกี�ยวกบัการทุจรติและคอรร์ปัชั �น โดยมมีาตรการคุม้ครองสทิธิ

ใหแ้กบุ่คคลดงักลา่ว 

7.  บรษิทัจดัใหม้กีารสื�อสารนโยบายในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �นทั �งภายในและภายนอกบรษิทั เพื�อให้

ทราบถงึนโยบายของบรษิทั ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ซึ�งรวมไปถงึการแจง้ใหบ้รษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัอื�นที�บรษิทั

มอีาํนาจในการควบคมุ และตวัแทนทางธุรกจิ นํานโยบายในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �นของบรษิทัไปปฏบิตั ิ

แนวทางปฏิบติัเพื�อป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั �นของบริษทั มีดงันี�  

1. การให้ของขวญั การรบัของขวญั  และการเลี�ยงรบัรอง 

 ไม่เรยีกรอ้ง หรอืรบัของขวญั หรอืผลประโยชน์อื�นใดจากผูท้ ี�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทั 

 การรบัของขวญัตอ้งไม่กระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที� 

 ตอ้งหลกีเลี�ยงการรบัของขวญั ของกาํนลั ที�มมีลูคา่ เกนิกวา่ 5,000 บาท หากจาํเป็นตอ้งรายงานบรษิทัทราบ 

 การให้ของขวญั ของกํานัล และอื�นๆ ต้องมคีวามเหมาะสม ไม่เกนิกว่า 5,000 บาท/ครั �ง และต้องใหใ้นนาม

บรษิทัเท่านั �น 

2. การบริจาคเพื�อการกศุล  

 การบรจิาคเพื�อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการสนับสนุนเพื�อวตัถุประสงค์ที�เกี�ยวข้องกบัความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมต้อง เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขดัต่อศลีธรรมและไม่ถูกนําไปใชเ้พื�อ

เป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

3. การให้เงินสนับสนุน 

 ตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พื�อธุรกจิ ภาพลกัษณ์ ชื�อเสยีงที�ดขีองบรษิทั 

 ตอ้งเป็นการใหใ้นนามของบรษิทัเท่านั �น 

 หลกีเลี�ยงการใหเ้งนิสนบัสนุนที�มคีวามเสี�ยงและถูกเชื�อมโยงไปเกี�ยวขอ้งกบัการใหส้นิบน 

4. การให้ความช่วยเหลือทางการเมอืง 

 ยดึมั �นในความเป็นกลางทางการเมอืง 

 ไม่มนีโยบายสนบัสนุนพรรคการเมอืง ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม  

 หา้มมใิหบุ้คคลหนึ�งบุคคลใดทาํการอนุมตัธิรุกรรมในการสนบัสนุน 

 ผูม้อีาํนาจอนุมตัธิรุกรรมตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัไม่สามารถ อนุมตัธิรุกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ชว่ยเหลอืทางการเมอืงได ้
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5. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 ปฏบิตัหิน้าที�ของตนดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ และทาํเพื�อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

 ตอ้งไม่ดาํเนินการใดๆ ที�ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ตอ้งเปิดเผยความสมัพนัธ ์หรอื สถานการณ์ใดๆ ที�ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯทนัท ี

มาตรการการแจ้งเบาะแส และช่องทางการร้องเรียน 

  บรษิทัฯ ไดจ้ดัให้มีช่องทางการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส ซึ�งครอบคลุมตั �งแต่การรบัเรื�องรอ้งเรยีน การ

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และการสรปุผล รวมถงึการคุม้ครองผูแ้จ้งเรื�องและบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อรบัเรื�องรอ้งเรยีน จาก

การปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ เกี�ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย 

จรรยาบรรณ และพฤตกิรรมที�อาจสอ่ถงึการทุจรติคอรร์ปัชั �นที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ โดยสามารถแจง้เรื�องรอ้งเรยีนได้

โดย 

1) ทางไปรษณยี ์  :  คณะกรรมการตรวจสอบ 

     บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

     1168/80 อาคารลมุพนิีทาวเวอร ์ชั �น 27 ยนูิตด ี 

ถนนพระรามสี� แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรงุเทพมหานคร 10120  

2) ทางอเีมล  : auditcommittee@chewathai.com 

3) ทางโทรศพัท ์  : 1260 กด 4 

 เพื�อสรา้งความมั �นใจใหแ้กผู่ท้ ี�แจง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน ทั �งที�เป็นพนกังาน ลกูคา้ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม

ที�เป็นผูแ้จ้ง จะไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองสทิธติามกฎหมาย  ซึ�งบรษิทัฯใหค้วามสาํคญักบัการเกบ็ขอ้มูลการแจง้

เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนเป็นความลบั และไดก้ําหนดขั �นตอนการรบัเรื�องและการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ�ง

เรื�องรอ้งเรยีนดงักล่าวจะรบัรูเ้พยีงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั �น หาก

ขอ้มูลความลบัดงักล่าวถูกเปิดเผย บรษิทัฯจะติดตามสอบสวนหาบุคคลที�เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวและมบีทลงโทษผู้ที�

กระทาํการดงักล่าว 

 

4. นโยบายการดแูลรกัษาสิ�งแวดล้อม 

บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) มคีวามมุ่งมั �นที�จะดาํเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัการควบคมุและจดัการสิ�งแวดลอ้ม

อย่างต่อเนื�อง บรษิทัฯ จงึมุ่งเน้นการปลกูฝังจติสาํนึกแก่พนกังานในการใชท้รพัยากรใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ รวมถงึ

การสื�อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสรา้งจติสํานึกให้แก่พนักงาน รวมถึงผู้ที�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย ในการบรหิารการใช้

ทรพัยากรที�มอียู่ให้เกิดประโยชน์สงูสุดแก่องค์กร ในอนัที�จะส่งผลต่อเนื�องในการสร้างนิสยั และนําไปปรบัใช้ที�บ้าน 

รวมทั �งยงัคาดหวงัผลพลอยไดซ้ึ�งจะทําใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพในระดบัประเทศ ดว้ยความดนีี� จะ

สง่ผา่นไปสูเ่ยาวชนรุน่หลงัใหเ้ป็นแบบอยา่งสบืไป นําไปสูก่ารคดิกอ่นใช ้และการสรา้งนิสยัแหง่ความประหยดั 

ทั �งนี�  บริษัทฯ สื�อสารการสร้างจิตสํานึกด้านการใช้ทรัพยากร ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ�กเกอร์

ประชาสมัพนัธ ์จดับอรด์ จดักจิกรรม และใหค้วามรูโ้ดยการจดัอบรมภายใน 
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นอกจากนี� บรษิทัฯ ยงัส่งเสรมิสนับสนุนการออกแบบ วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์เพื�อการประหยดัพลงังาน 

และรกัษาสิ�งแวดล้อม อกีทั �งส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน รวมทั �งพนักงานในบรษิทัย่อย บรษิัท

ร่วม ใช้ทรพัยากรของบรษิัทฯ ให้เกิดประสทิธภิาพสูงสุด โดยกําหนดนโยบายที�เกี�ยวขอ้งได้แก่ นโยบายประหยดั

พลงังานไฟฟ้า นโยบายการใชเ้ครื�องปรบัอากาศ นโยบายการใชอุ้ปกรณ์สาํนกังาน นโยบายการลดการใชก้ระดาษ โดย

มแีนวทางปฏบิตั ิดงันี� 

4.1 ใหค้วามรว่มมอืและปฏบิตัติามขอ้บงัคบักฎหมายและขอ้กาํหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งแวดลอ้ม 

4.2 การประหยดัและอนุรกัษ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ มีการกําหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟให้

เหมาะสมกบัช่วงเวลาที�ใชง้าน และเลอืกใชอ้ปุกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยดัพลงังานที�ไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม รวมทั �งมีการรณรงคใ์หช้่วยกนัประหยดั เช่น การใช้หลอด LED ทั �ง

สํานักงาน , การทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ,  การตั �งอุณหภูมิเครื�องปรบัอากาศให้

เหมาะสม โดยมคีณะกรรมการ 5ส ช่วยกนัประชาสมัพนัธใ์หพ้นักงานทุกคนมหีน้าที�สาํรวจ และตรวจตรา

อปุกรณ์ไฟฟ้าใหพ้รอ้มใชง้านอยูเ่สมอ เพื�อป้องกนัอคัคภียั เนื�องจากไฟฟ้าลดัวงจร  

จากที�บรษิทัฯ ไดส้ื�อสารใหค้วามรู ้สนับสนุนและสรา้งจติสาํนึกใหแ้ก่พนักงาน สาํหรบันโยบาย

ประหยดัพลงังานไฟฟ้า นโยบายการใช้เครื�องปรบัอากาศ และนโยบายการใช้อุปกรณ์สํานักงานนั �น 

บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลนโยบายดังกล่าว พบว่าบรษิัทฯ สามารถลด

คา่ใชจ้่ายเกี�ยวกบัทรพัยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยในปี 2561 บรษิทัฯ สามารถลดค่าไฟฟ้าจากปี

ก่อนไดเ้ท่ากบั 16% ต่อพนักงาน 1 ท่าน เมื�อเปรยีบเทยีบมูลคา่การใช้ไฟฟ้าต่อคน กบัปี 2560  นั �นถอื

เป็นสญัญาณที�ดีสําหรบัการเริ�มนโยบายดงักล่าว โดยบรษิัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายดงักล่าวอย่าง

ต่อเนื�อง 

4.3 บรษิทัมกีาํหนดแนวทางปฏบิตัใินการควบคมุคณุภาพนํ�าทิ�ง โดยตดิตั �งระบบบาํบดัในบ่อบาํบดักอ่นปลอ่ย

ระบายทิ�งสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ มแีนวทางการจดัการนํ�าทิ�งเป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด มกีารกําหนด

แผนดาํเนินการดา้นการควบคุมการระบายนํ�าทิ�งผ่านบ่อบําบดันํ�าทิ�งที�ตดิตั �งอยู่ภายในโครงการ มีการ

ตรวจเช็คระบบบําบัดและกําหนดให้มีการเขา้เก็บตัวอย่างนํ�าทิ�งในโครงการก่อสร้าง เพื�อตรวจสอบ

คณุภาพนํ�าเป็นประจําทุกเดอืน มแีผนบํารงุรกัษา แผนการซ่อมแซมระบบ และคูม่อืการบํารุงรกัษา โดย

การควบคุมคุณภาพนํ�าทิ�งจะมีการตรวจสอบคุณภาพนํ�าทิ�งก่อนและหลงัจากเขา้สู่ระบบบําบดันํ�าเสยี 

ดาํเนินการโดยบรษิัทผู้รบัอนุญาตขึ�นทะเบียนห้องปฏิบตัิการวเิคราะห์นํ�าเสยี มีกระบวนการตรวจวดั 

บนัทกึผล และจดัทํารายงาน ก่อนการปล่อยนํ�าเสยีลงสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ ในโครงการที�มกีารก่อสรา้ง 

จนถงึการสง่มอบการบรหิารใหค้ณะกรรมการนิตบิุคคลอาคารชุด ซึ�งมผีลการตรวจวดัคณุภาพนํ�าทิ�งผ่าน

เกณฑต์ามมาตรฐานกาํหนด  

4.4 สนับสนุนใหพ้นักงานคดัแยกขยะออกเป็นหมวดหมู่ทุกคร ั �งก่อนนําไปจดัทิ�งต่อไป  โดยมีการจดัวางถงั

ขยะสาํหรบัแยกประเภทขยะไวต้ามจุดที�เหมาะสมของสาํนักงาน 

4.5 มกีารใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ โดยนํากลบัมาใชห้มุนเวยีนแทนการทิ�ง  มกีารรณรงค์

ใหใ้ชก้ระดาษทั �งสองหน้า และ ตรวจการแกไ้ขเอกสารบนคอมพวิเตอรห์รอืโน้ตบุ๊ค แทนการจดัพมิพเ์ป็น

กระดาษ  และการประสานงานระหว่างแผนกโดยการสื�อสารทางอเีมล หรอื ช่องทาง Line แทนการส่ง

โดยเอกสาร 
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4.6 ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมดา้นสิ�งแวดลอ้มอย่างเต็มที� โดยให้ความร่วมมอืกบัภาครฐั ภาคเอกชน 

และชุมชนใกลเ้คยีง บรษิทัไดล้งพื�นที�สนับสนุนการลอกท่อระบายนํ�า และดแูลชุมชน เพื�อเป็นการชําระ

ลา้งสิ�งปฏิกูลที�สะสมอยู่ในท่อระบายนํ�า ส่งผลให้การระบายนํ�าในท่อไหลคล่องตัว และสามารถรองรบั

นํ�าฝนไดใ้นปรมิาณมากขึ�น 

4.7 สรา้งคณุภาพชวีติและสขุอนามยัที�ดใีหก้บัพนักงาน โดยทางบรษิทัไดส้นบัสนุนพนกังานเขา้ร่วมกจิกรรม

แข่งขนัฟุตบอล TOA พรอ้มสนับสนุนค่าสนามฝึกซอ้ม และชุดกฬีาสาํหรบัการแข่งขนัใหพ้นักงาน เพื�อ

สง่เสรมิการออกกาํลงักาย เพื�อสขุอนามยัที�ด ีและ การสรา้งความสมัพนัธท์ี�ดกีบัเพื�อนร่วมงาน 
4.8 เลอืกใชว้สัดทุี�ผูผ้ลติมคีวามใสใ่จสิ�งแวดลอ้ม ใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

เพื�อลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม โดยตรวจสอบตามมาตรฐานดา้นสิ�งแวดลอ้มของผูผ้ลติ 

4.9 จดัโครงการสนับสนุนใหพ้นักงานชวีาทยัปลอดบุหรี� เพื�อรณรงค์งดการสบูบุหร ี�  และใหพ้นักงานทุกคน

ตระหนักถงึประโยชน์ของการไม่สบูบุหรี� อนัจะทําให้มสีุขภาพที�ด ีสุขภาพอนามยัแขง็แรง อายุยนืยาว 

อกีทั �งเป็นการลดมลพษิต่อสิ�งแวดลอ้ม 

4.10 บรษิทัไดม้กีารจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงานในเรื�องการรกัษาสิ�งแวดลอ้ม เพื�อสง่เสรมิการใชพ้ลงังาน 

และทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันี� 

 จดัอบรมใหค้วามรูพ้นักงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการดูแลห้องพกัอาศยัในเรื�องการทําความสะอาด

หอ้งพกัอาศยัในเรื�องต่างๆ เช่น เรื�อง เทคนคิการดแูลรกัษาสขุภณัฑ ์และเฟอรน์ิเจอร ์โดยมกีาร

แนะนําคุณสมบตัิของนํ�ายาที�เหมาะสมกบัสภาพผวิ หรอื ชนิดของวสัดุ รวมทั �งให้มกีารใช้ใน

ปรมิาณที�เหมาะสมเพื�อลดปรมิาณสารตกคา้งของนํ�ายาใหน้้อยลงและลดปรมิาณนํ�าในการซกั

ล้างอุปกรณ์ด้วย ส่งผลให้ปริมาณนํ�าเสียที�กระทบต่อสิ�งแวดล้อมลดลง โดยทีมงานจาก 

Starmark เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2561 

 การจดัฝึกอบรมพนกังาน เรื�อง นวตักรรมใหม่ๆที�ธุรกจิอสงัหาควรม ีเมื�อวนัที� 30 พฤศจกิายน 

2561  

 

 

 

 

 

      

 

การปฏิบติัตามกฎหมายและการดาํเนินงานตามหลกั EIA 

 ก่อนที�จะเร ิ�มโครงการก่อสรา้งไม่ว่าจะเป็นโครงการแนวราบหรอืแนวสงู บรษิทัคาํนึงถงึปัจจยัดา้นผลกระทบ

ทางสิ�งแวดลอ้มเป็นสาํคญั รวมทั �งจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม โดยทุกโครงการของบรษิัท

ที�มีขนาดและจํานวนพื�นที�ใช้สอยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที�ต้องทํารายงานการประเมินผลกระทบต่อ

สิ�งแวดล้อม ( Environmental Impact Assessment (EIA) ) ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษา
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คณุภาพสิ�งแวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 บรษิทัจะร่วมจดัทํารายงาน EIA กบับรษิทัที�ปรกึษาที�เป็นผูเ้ชี�ยวชาญ และขึ�น

ทะเบยีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกบักฎกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม โดยในการจดัทํารายงานและ

กาํหนดมาตรการป้องกนัผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม บรษิทัไดร้ว่มประเมนิผลกระทบจากโครงการต่างๆ อยา่งใกลช้ดิ ทั �งกบั

บรษิทัที�ปรกึษาและกบัผู้อาศยัรอบโครงการ รวมทั �งมกีารทําประชาพิจารณ์เพื�อกําหนดแนวทางและมาตรการ การ

ป้องกนัที�ไดผ้ลดทีี�สดุต่อทั �งผูอ้ยูอ่าศยั ลกูคา้ และสิ�งแวดลอ้มรอบขา้ง  

หลงัจากรายงานการประเมนิผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิ�งแวดล้อมแล้ว ในช่วงการก่อสรา้งบรษิัทจะมีการติดตามความคบืหน้าและการปฏิบตัิตามขอ้กําหนด วธิีการและ

เงื�อนไขที�ระบุในรายงาน โดยจะประชุมติดตามผลกบัผู้รบัเหมาและที�ปรกึษาโครงการแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด 

เพื�อใหม้ั �นใจวา่การก่อสรา้งจะสง่ผลกระทบต่อผูอ้ยู่อาศยัรอบขา้ง และสิ�งแวดลอ้มอยา่งน้อยที�สุด 

นวตักรรมชีวาทยัเพื�อรกัษาสิ�งแวดล้อม  

ชวีาทยัไดนํ้าแนวคดิการออกแบบโครงการเพื�อการอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน ที�ไดนํ้ามาใชใ้น

คอนโดมเินียมนั �น เพื�อเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติที�ดแีก่ผูพ้กัอาศยั  และเสรมิสรา้งสขุลกัษณะที�ดใีหก้บัผูใ้ชอ้าคาร ใหม้าก

ที�สดุ เรื�องแรกๆ ที�ไดค้าํนึงถงึคอื การออกแบบทศิทางอาคาร และรปูทรงอาคารใหร้บัลม และสามารถระบายอากาศได้

ด ีและต้องการใชป้ระโยชน์จากทศิทางลมธรรมชาต ิตามฤดูกาลของประเทศไทยใหม้ากที�สุด ซึ�งเป็นที�ทราบกนัดอียู่

แลว้ว่าทศิทางของลมตามฤดกูาลของประเทศไทยนั �นมาจากทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ และทศิตะวนัตกเฉียงใต ้และ

ที�ตั �งของโครงการนี�ไดห้นัหน้าไปทางทศิเหนือ ซึ�งส่งผลดตี่อแนวคดินี�เป็นอย่างมาก เราจงึไดท้ําการออกแบบรูปทรง

ของอาคารหลงันี�เป็นลกัษณะหน้ากวา้งเปิดเขา้รบัลม ทั �งจาก � ทศิทางที�กล่าวมา และยงัเพิ�มเตมิชอ่งระบายอากาศเขา้

สูพ่ ื�นที�โถงทางเดนิของอาคารในบางชั �นของโครงการอกีดว้ย ซึ�งนอกจากจะไดป้ระโยชน์จากเรื�องการระบายอากาศนี�

แล้ว ยงัทําให้รูปทรงของอาคาร ดูมีลูกเล่น ไม่อดึอดัและทึบจนเกินไป เพื�อให้ผู้อยู่อาศยัได้รู้สกึถึงการพักผ่อนที�มี

คณุภาพอยา่งแทจ้รงิ  โดยก่อใหเ้กดิทางเลอืกในการประหยดัพลงังานต่อภาระการทําความเยน็ของเครื�องปรบัอากาศ 

ลดการใชไ้ฟสอ่งสวา่ง และเครื�องใชไ้ฟฟ้าอื�นๆ ได ้ โดยที�ราคากอ่สรา้งยงัคงอยูใ่นระดบัที�ใกลเ้คยีงกนักบัคอนโดมเินียม

ตามทอ้งตลาด  สง่ผลใหเ้กดิความคุม้คา่ในเรื�องราคา การใชง้านที�เหมาะสมและสามารถประหยดัคา่ไฟฟ้าจากการเลอืก

โครงการของชวีาทยั 
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ภาพ แสดงรปูทรงและทิศทางของลม ที�ไหลเข้าสู่ตวัอาคาร (โครงการชีวาทยั เกษตร-นวมินทร)์ 

นวตักรรมชีวาทยั สาํหรบัผูส้งูอาย ุและผู้พิการ 

 

 ปัจจุบนัสงัคมการอยู่อาศยัของเมอืงไทย กําลงัปรบัเปลี�ยนรูปแบบเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุอย่างเต็มตวัในเวลา

อนัใกลน้ี�  ทางชวีาทยัจงึมแีนวคดิที�จะออกแบบและพฒันาที�อยูอ่าศยัที�คาํนึงถงึความสะดวกสบายของทุกเพศทุกวยั ไม่

ว่าจะเป็น ผูใ้หญ่ คนชรา หรอื แมแ้ต่ผูพ้กิารผูทุ้พลภาพ  กส็ามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งปกตสิขุ ภายใตอ้อกแบบที�คาํนึงถงึ

มาตรฐานคุณภาพชวีติของทุกคน ซึ�งในปีนี� ชวีาทยัไดอ้อกแบบบา้นเดี�ยวโครงการ ชีวาวลัย์ ปิ� นเกล้า-สาทร ซึ�งเป็น

บา้นที�ใชแ้นวคดิการออกแบบตามแนวคดิดงักล่าว ซึ�งเป็นทําเลศกัยภาพที�คาดวา่จะสง่เสรมิสงัคมใหอ้ยู่ร่วมกบัคนทุก

วยัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

แนวคิดหลกัการออกแบบ ประกอบด้วย 5 หลกั คือ  
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1. Security (ความปลอดภยั)  ต้องเป็นสภาพแวดลอ้มที�ก่อใหเ้กดิความปลอดภยัแก ่ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร และ

เดก็ ในดา้นต่างๆ ทั �งการเคลื�อนไหว การมองเหน็ การไดย้นิ เช่น ระหว่างทางเดนิในจุดต่างๆ มรีาวจบั กระเบื�อง หรอื
วสัดทุี�ใชปู้พื�นต้องไม่ลื�น มรีะบบขอความช่วยเหลอืหลายๆ จุด เช่น ในหอ้งนํ�า หอ้งนอน ดงันั �น ทางชวีาทยัไดม้กีารใส่
ใจในรายละเอยีดเรื�องความปลอดภยั ดงัต่อไปนี�  

- เสน้ทางตั �งแต่ที�จอดรถ จนถงึหอ้งนอน ของผูส้งูอายนุั �นมทีางลาด คอยอาํนวยความสะดวก ตลอดเสน้ทาง 
- กาํหนดใหบ้า้นทุกหลงัม ีramp (1:12) และ มรีาวจบั ที�มรีะดบัที�เหมาะสมกบัการใชง้าน 
- หลีกเลี�ยงการมีพื�นต่างระดบัภายในบ้านหรอืทางเดิน โดยการทําในลักษณะของ slope  เพื�อให้รถเข็น

สามารถใชง้านได ้
- บนัไดในส่วนที�ใหผู้ส้งูอายุใชง้านนั �น จะมลีกูตั �งและลกูนอน น้อยกวา่ที�กฏหมายกําหนด กล่าวคอื ลกูตั �ง 13 

เซนตเิมตร (น้อยกวา่ที�กฎหมายกาํหนด) และลกูนอน 30 เซนตเิมตร (มากกวา่ที�กฎหมายกาํหนด) เพื�อความปลอดภยั
แกผู่ใ้ชง้าน 

2. Convenience  (ใช้งานสะดวก) ในสว่นต่างๆ ของบา้นตอ้งทําใหผู้ส้งูอาย ุผูพ้กิารสามารถเขา้ถงึอุปกรณ์ 

ของใชต้่างๆไดอ้ยา่งสะดวก เช่น ความสงูของตูเ้กบ็ของ และสวทิซไ์ฟที�เหมาะสมกบัผูส้งูอายุหรอืผูใ้ชร้ถเขน็ ในบรเิวณ
ที�มีการเปลี�ยนระดบัต้องมีทางลาดสําหรบัรถเขน็ เป็นต้น โดยที�พกัอาศยัควรอยู่ใกลแ้หล่งบรกิารต่างๆ ที�จําเป็นกบั
ผูส้งูอายเุชน่ โรงพยาบาล รา้นคา้ สวนสาธารณะ รวมถงึระบบขนสง่มวลชน 

- Home Automation 
- ในหอ้งนอนสาํหรบัผูส้งูอายทุุกหอ้งกาํหนดใหม้หีอ้งนํ�าในตวัเพื�อความสะดวกในการใช ้

- ทางเดนิภายในบา้น ไม่ตํ�ากวา่ 1.50 เพื�อความสะดวกสาํหรบัรถเขน็ และอปุกรณ์ชว่ยเหลอืต่างๆ 
- เลอืกใชลู้กบดิคนัโยกเพื�อสะดวกในการใชง้าน 
- หอ้งนํ�าในหอ้งผูส้งูอายนุั �นใชส้ขุภณัฑน์ั �งราบและมมีอืจบัซึ�งออกแบบใหม้คีวามสะดวกในการใชง้านในทุก

ขั �นตอน 

- ประตทู ั �งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้งูอายอุอกแบบให ้มคีวามกวา้งไมน้่อยกวา่ 90 เซนตเิมตร 
 

3. Good Environment (สภาพแวดล้อมที�ดี) ต้องมกีารสรา้งสรรค์สภาพแวดลอ้มทางกายภาพใหม้ีความ

น่าสนใจ มกีารเลอืกใชส้ทีี�เหมาะสม ประกอบกบัการใชค้วามสวา่งที�พอด ีและชดัเจน รวมถงึมกีารสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ที�ผูส้งูอายสุามารถมปีฏสิมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้ม และชมุชนได ้ 

- หอ้งนอนสาํหรบัผูส้งูอายุชั �น 1 กาํหนดใหม้หีน้าต่างใหแ้สงสว่าง ที�มคีวามกวา้งกวา่ปกตเิพื�อให ้ผูท้ ี�อาศยัอยู่

ในหอ้ง รูส้กึใกลช้ดิกบัธรรมชาตภิายนอก สง่เสรมิสขุภาพจติที�ดแีก่ผูอ้ยูอ่าศยั 
- มหีอ้งพกัผอ่นชั �น � แยกออกมาจากหอ้งรบัแขก ซึ�งเป็นหอ้งที�ผูส้งูอายสุามารถทํากจิกรรม เช่น อา่นหนงัสอื

, เล่นกบัคนในครอบครวั นอกเหนือจากอยูใ่นหอ้งนอน เพื�อเพิ�มความสุข มกีจิกรรมคลายเหงาและพื�นที�ทํากจิกรรมแก่ 
ผูส้งูอาย ุ

- สทีี�เลอืกใชท้ั �งหมดในโครงการเป็นสอีอ่นสบายตา เพื�อสง่เสรมิสขุภาพจติของผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร 

4. Easy Maintenance (ดูแลรกัษาง่าย) ที�อยูอ่าศยัของผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ควรตอ้งดแูลรกัษาง่าย มขีนาดไม่

ใหญ่มาก อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ทั �งความรอ้น และความชื�น  จงึจดัห้องชั �น � ไวส้ําหรบัผุ้สูงอายุนั �น กําหนดให้มี
หน้าต่างที�มคีวามกวา้งเพื�อให้แสงแดดสามารถส่องเขา้ ถึง และอากาศถ่ายเทเขา้มาใหห้อ้ง ลดเร ื�องของกลิ�น ไม่พงึ
ประสงคห์รอืเชื�อโรคต่างๆไดด้ ี

5. Save Solar (ประหยดัพลงังาน) ไดนํ้าแนวคดิการลดพลงังานการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ และลดค่า

ส่วนกลางใหก้บัลูกบ้านโดยเริ�มจากการเปลี�ยนโคมไฟถนนจากแบบที�ใช้ไฟฟ้าตรงจากส่วนกลาง เป็นเสาไฟฟ้าแสง
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สว่าง Solar Cell ที�สามารถเก็บกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ในเวลากลางวนั และนํามาใช้ในตอนกลางคนืกบัหลอด 
LED ที�มปีระสทิธภิาพ ประหยดัพลงังานสงู  

  

5. การมส่ีวนร่วม การพฒันาชุมชน และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัฯ ไม่เพยีงจะใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้มในส่วนที�

เกี�ยวขอ้งกบักจิการของบรษิทัฯ แต่ยงัคาํนึงถงึการมอบโอกาสใหแ้ก่สงัคมรอบขา้ง เพื�อนําไปสู่การพฒันาที�ย ั �งยนืต่อไป

ในอนาคต 

โครงการ Outing Trip 2018  

ตามที�ผูบ้รหิารไดม้แีนวคดิในการสรา้งความสามคัคภีายในองคก์รและระหว่างบุคลากรในหน่วยงานต่างๆทั �ง

ภายในและภายนอก รวมไปถึงการส่งเสรมิการทํางานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ จงึไดด้าํรใิห้มีการจดักจิกรรมท่องเที�ยว

ประจําปี 2561 และจดัการแขง่ขนักฬีาสานสมัพนัธ์ ระหวา่งหน่วยงานขึ�น เพื�อสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคลากรจาก

บรษิทัและหน่วยงานต่างๆ ดงันั �น 

กจิกรรมท่องเที�ยวประจําปีและกีฬาสานสมัพนัธ ์ประจําปี 2561 จงึเป็นกจิกรรมที�จะให้บุคลากรไดม้โีอกาส 

พบปะสงัสรรคแ์ละแลกเปลี�ยนความคดิเหน็ อกีทั �งยงัเป็นการสง่เสรมิการเล่นกฬีาเพื�อสุขภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดใน

การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคลากรภายใน และนอกจากนี�ยงัเป็นการสรา้งสมัพนัธไมตรอีนัดรีะหวา่งองคก์รอกีดว้ย 

 

   

โครงการพฒันาชุมชน กลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา อาํเภอแม่ทา จงัหวดัลาํพนู 

สบืเนื�องจากปีก่อน บรษิทัฯ ทาํการคดัเลอืกจนไดโ้รงเรยีนและชุมชนบา้นป่าเลาเพื�อเขา้รว่มโครงการ โดยเป็น

โรงเรยีนบนพื�นที�ห่างไกล กลุม่โรงเรยีนบา้นป่าเลา ประกอบไปดว้ย 4 โรงเรยีนดงันี�  

1) โรงเรยีนบา้นป่าเลา (โรงเรยีนแม่) 

2) โรงเรยีนบา้นป่าเลา สาขา ผาดา่น  

3) โรงเรยีนบา้นป่าเลา สาขา แม่สะแงะ 

4) โรงเรยีนบา้นป่าเลา สาขา โปงผาง 
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เนื�องดว้ยการติดต่อสื�อสารที�ยากจะเขา้ถงึ บรษิทัจงึไดส้่งมอบวทิยุสื�อสารที�ช่วยให้การตดิต่อสื�อสารง่ายขึ�น 

จากเดมิที�ต้องใชก้ารเดนิทางในการตดิต่อสื�อสาร เนื�องจากเป็นพื�นที� ที�ไม่มสีญัญาณโทรศพัท ์พรอ้มทั �งไดจ้ดัทําระบบ

กรองนํ� าใหม่ให้กับทางโรงเรยีนและชุมชนเพื�อคุณภาพชีวติที�ดขีึ�น เพราะบริษัทเล็งเห็นว่า การสื�อสารและระบบ

สาธารณูปโภคที�ด ีจะชว่ยสรา้งคณุภาพ ชวีติและความเป็นอยูข่องชมุชนใหม้คีวามสขุยิ�งขึ�น  

สว่นในปี 2561 บรษิทัมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของนักเรยีนมากขึ�น ทั �งทางดา้นวชิาการ กฬีา และทกัษะ

อาชพี ดงันี� 

1.  มุ่งเน้นในการศึกษา จึงจดัทําศูนย์การเรยีนรูแ้บบเต็มรูปแบบสําหรบัทักษะวชิาคณิตศาสตร ์และวชิา

ภาษาองักฤษ เพื�อพฒันาทกัษะในวชิาที�ทางโรงเรยีนยงัขาด และไดผ้ลการประเมินตํ�ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของการ

ประเมนิระดบัประเทศ ( ONET)  พรอ้มกนันี� ยงัไดจ้ดัจา้งบุคลากร (ครจู้างสอน) เพื�อมาดแูลการเรยีนการสอนเพิ�มเตมิ

ใหก้บัทางโรงเรยีนอกีดว้ย ทาํใหผ้ลที�ออกมา นักเรยีนสามารถทําผลคะแนนเฉลี�ยดขีึ�น และยงัมกีารนําสิ�งที�บรษิทัมอบ

ให้ไปต่อยอด โดยการเข้าแข่งขนักบัโรงเรยีนอื�นๆ ต่อไป เช่น การชนะเลศิการเล่านิทานภาษาองักฤษ การชนะการ

แขง่ขนัคดิเลขเรว็ระดบัจงัหวดั ซึ�งเดก็ในพื�นที�ห่างไกลมกัจะมทีกัษะน้อยกวา่เดก็นกัเรยีนในเมอืงที�มกีารเรยีนการสอนที�

ดกีวา่ แต่สามารถเป็นตวัแทนในระดบัเขตพื�นที�ได ้

2.  การพฒันาทางดา้นกฬีา ที�ยงัคงทําอยา่งต่อเนื�อง ทั �งการปรบัปรุงสภาพสนามกฬีา สนับสนุนอปุกรณ์ เบี�ย

เลี�ยงในการฝึกซ้อม การเดนิทางไปแข่งขนั พรอ้มกนันี� ยงัไดจ้ดัจา้งบุคลากร (ครจูา้งสอน) เพื�อมาพฒันาคณุภาพของ

กฬีาของโรงเรยีนอกีดว้ย โดยทาํผลงานไดด้ขีึ�น ดงันี� 

 กฬีา ศภฐ. ซึ�งเป็นกฬีาที�ทุกโรงเรยีนในจงัหวดัเขา้ร่วมแข่งขนั ได้รางวลัชนะเลศิการแข่งขนักฬีา

ตะกรอ้ (รุน่อายไุม่เกนิ 12 ปี) และรองชนะเลศิ แขง่ขนักฬีาตะกรอ้ (รุน่อายไุม่เกนิ 15 ปี) 

 กฬีาตะกรอ้ REVO CUP เพื�อหาตวัแทนจงัหวดัไปแขง่ระดบัภาคเหนือ ไดร้างวลัชนะเลศิการแขง่ขนั

กฬีาตะกรอ้ (รุน่อายไุม่เกนิ 12 ปี) และรองชนะเลศิ แขง่ขนักฬีาตะกรอ้ (รุน่อายไุม่เกนิ 15 ปี) 

 กฬีานกัเรยีน นกัศกึษา ทาํผลงานไดถ้งึรอบรองชนะเลศิทุกประเภทกฬีาที�เขา้แขง่ขนั 

3. การพฒันาดา้นทกัษะอาชพี โดยการพฒันาศนูยฝึ์กผา้ทอมอื และจา้งผูฝึ้กสอนทอผา้จากบุคลากรในชุมชน 

ซึ�งเป็นการอนุรกัษ์วถิชีวีติของชาวกะเหรี�ยงพื�นที�สงู ชว่ยสรา้งรายไดใ้นระหวา่งเรยีนใหก้บันกัเรยีนและโรงเรยีน 

4.  การพฒันาดา้นจติใจ โดยเริ�มจากการบรจิากอปุกรณ์ดนตรทีั �งดนตรสีากลครบชุด สาํหรบักจิกรรมสนัทนา

การ และอุปกรณ์ดนตรพีื�นเมือง พรอ้มจ้างปราชญ์ท้องถิ�นมาทําการสอน เพื�ออนุรกัษ์ดนตรพีื�นเมืองไว ้สามารถนํา

ดนตรมีาพฒันาจติใจ ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ รวมถงึการต่อยอดการหารายไดจ้ากกจิกรรมดงักล่าวในอนาคต 
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ในการทาํกจิกรรมครั �งนี� บรษิทัฯ มองเหน็ถงึความยั �งยนืที�สามารถก่อใหเ้กดิประโยชน์กบัโรงเรยีนและชุมชน

หลายๆ ดา้น เช่น ความเป็นอยูท่ี�ดขี ึ�น สขุภาพอนามยัที�ดขีองคนในชุมชน การสนับสนุนอาชพีใหเ้กดิมูลคา่ สิ�งที�บรษิทั

ไดด้าํเนินการนั �น ไม่ไดค้าดหวงัว่าจะเหน็ผลลพัธใ์นทนัท ีแต่จะคอ่ยเป็นคอ่ยไปในระยะยาว เพื�อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อ

ชุมชนในแง่ลบ และเพื�อใหเ้กดิการยอมรบั และความรว่มมอืร่วมใจที�ดขีองบุคคลในชุมชน การขยายกจิกรรมอื�นๆ ใน

อนาคต ในระยะยาวบรษิทัไดต้ั �งเป้าที�จะพฒันาอยา่งต่อเนื�องทั �งโรงเรยีน และชุมชนบา้นป่าเลา ในกจิกรรมครั �งนี� บรษิทั

ฯไดเ้ลง็เหน็ ถงึสิ�งที�ยงัตอ้งสง่เสรมิและมคีวามสาํคญัต่อเดก็ๆและชุมชน อาท ิหอ้งสมุด โรงอาหาร อาคารเรยีน ศูนย์

อนามยัและการเรยีนรูข้องชุมชน อกีทั �งยงัสง่เสรมิวชิาชพีใหก้บัคนในชมุชนดา้นการพฒันาอตุสาหกรรมการทอผา้ โดย

สง่เสรมิใหเ้ยาวชนมคีวามคดิและทศันคตทิี�ดเีพื�อกอ่ใหเ้กดิการสาํนึกต่อบา้นเกดิ เป็นแรงพลกัดนัใหทุ้กคนมสีว่นช่วยใน

การพฒันาชุมชนในอนาคต รวมไปถงึการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพของน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นกฬีา ดา้นการศกึษา และ

การสนับสนุนน้องๆ ที�เรยีนดรีะยะยาว เพื�อที�จะไดนํ้าความรูจ้ากการสนับสนุนของบรษิทัฯ กลบัมาพฒันาโรงเรียน 

ชมุชน และสงัคมในอนาคต ซึ�งทางบรษิทัยงัหวงัวา่การ ทาํกจิกรรมเลก็ๆ ในครั �งนี�และกจิกรรมต่อๆไป จะเป็นประโยชน์

มากที�สดุ ต่อโรงเรยีนและชมุชนบา้นป่าเลา และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม  

แผนการดาํเนินงานที�จะเกิดขึ�นในปี 2562 มดีงันี�  

ระยะที� � ช่วงเดอืนมกราคม - มถิุนายน 2562  

- เริ�มการพฒันาในระบบการเรยีนรูเ้กี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์ซึ�งในปัจจบุนัยงัเป็นจุดออ่นสาํหรบั

นกัเรยีนชาวเขา โดยจะเริ�มจากการสง่ทมีงานผูเ้ชี�ยวชาญดา้นคอมพวิเตอรไ์ปตรวจสอบอปุกรณ์ 

และซ่อมแซมเบื�องตน้ 

- เพิ�มการพฒันาชนิดกฬีาจากเดมิใหม้ากขึ�น โดยจะทดสอบนักกฬีาที�มคีวามสามารถในกฬีา

ประเภทอื�น 

- เพิ�มการพฒันาในสิ�งที�เคยสนบัสนุน สูโ่รงเรยีนสาขา 
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- ทาํแผนเกี�ยวกบัการหารายไดเ้พิ�มเตมิของกจิกรรมดนตรพีื�นเมอืง และดนตรสีากล 

- ทาํแผนเกี�ยวกบัการหารายไดเ้พิ�มเตมิของกจิกรรมทอผา้พื�นเมอืง 

- ตดิตามผลงานในปีที�ผา่น  

ระยะที� � ช่วงเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

- จา้งบุคลากรผูเ้ชี�ยวชาญ เกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์ซึ�งพรอ้มสอนและฝึกอาชพีเกี�ยวกบัการตรวจสอบ

อปุกรณ์ และซ่อมแซมคอมพวิเตอรเ์บื�องตน้ 

- สง่นกักฬีาเพื�อเขา้แขง่ขนัในกฬีาประเภทอื�น 

- เพิ�มการพฒันาในสิ�งที�เคยสนบัสนุน สูโ่รงเรยีนสาขา 

- ทาํแผนเกี�ยวกบัการหารายไดเ้พิ�มเตมิของกจิกรรมดนตรพีื�นเมอืง และดนตรสีากล 

- ทาํแผนเกี�ยวกบัการหารายไดเ้พิ�มเตมิของกจิกรรมทอผา้พื�นเมอืง 

- ตดิตามผลงานในโครงการระยะที� � 

โครงการ Chewathai society  

จดัทําขึ�น เพื�อวตัถุประสงคใ์นการสรา้งทศันคตทิี�ดขีองลกูคา้ ที�มตี่อบรษิทั เพื�อภาพลกัษณ์ที�ดตี่อบรษิทัและ

สนิคา้หรอืบรกิาร ของบรษิทัในระยะยาว เพราะบรษิทัมสีนิคา้จาํหน่ายหลายสายผลติภณัฑ ์(เชน่ บา้น คอนโด โรงงาน

ใหเ้ช่า อาคารพาณิชย์) การที�ลูกคา้ซื�อสนิคา้ของบรษิัทในสายผลติภณัฑ์หนึ�งแลว้รูส้กึประทบัใจในทางบวก โอกาสที�

บรษิทัจะเสนอขายสนิคา้ในสายผลติภัณฑ์อื�น (Cross Selling) หรอืทําให้ลูกคา้ซื�อซํ�าไดส้าํเรจ็ก็จะมีมากขึ�น เพื�อให้

ลูกค้าแนะนําโครงการของชีวาทัยต่อไปยงัผู้อื�น เกดิการพูดแบบปากต่อปากในทางบวกเกี�ยวกบัสนิคา้ ซึ�งมีความ

น่าเชื�อถอืมากกวา่คาํกล่าวอา้งในโฆษณา และส่งเสรมิการรบัรูถ้งึชวีาทยัไปยงัรา้นคา้ หรอืผลติภณัทท์ี�เป็นพนัธมติรของ

ชวีาทยั เป็นการเพิ�มช่องทางการรบัรูข้องโครงการของชวีาทยัไดอ้กีทางหนึ�ง กจิกรรมพเิศษสาํหรบัลกูคา้ โดยมุ่งเน้นที�

ใหล้กูบา้น (ลกูคา้) มสีว่นรว่มในกจิกรรมมากที�สดุ 

1. จดักิจกรรม Chewathai Movie Day  ที�แผนกบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า จัดขึ�นที�โรงภาพยนตร ์

เอม็ควอเทยีร์ และโรงภาพยนตรส์ยามพารากอน ในเดอืนมิถุนายน และเดอืนธนัวาคม 2561 ไดร้บัผลตอบรบัที�ดจีาก

ลกูบา้น และไดร้บัความสนใจจากสื�อเป็นจาํนวนมากอกีดว้ย 

2.  
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2.  จดักิจกรรม Chewathai Welcome home ที�แผนกบรหิารความสมัพนัธล์กูคา้ จดัขึ�นที�โครงการชวีา

รมย ์รงัสติ- ดอนเมอืง ในเดอืนมถิุนายน และโครงการชวีาทยั เพชรเกษม 27 ในเดอืนตุลาคม 2561 ซึ�งทั �งสองกจิกรรม

จดัขึ�น เพื�อตอ้นรบัลกูบา้นเขา้สูโ่ครงการของชวีาทยั โดยในงานดงักล่าว มลีกูบา้นร่วมกบักจิกรรมเป็นจาํนวนมากและ

ไดผ้ลตอบรบัที�ด ี

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  การจดักิจกรรมเกี�ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพ ชื�อกจิกรรม FIT FUN FIRM ที�จะมกีารแนะนําอาหาร

สขุภาพ รวมถงึมกีจิกรรมสอนการออกกาํลงักายโดยเทรนเนอรม์อือาชพี ที�โครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ์ อโศก ในเดอืน

มิถุนายน 2561 และกิจกรรม Bounce ที�เชิญลูกบ้านมาร่วมกิจกรรมออกกําลังกายแบบใหม่ ที� Bounce สาขา

รชัดาภเิษก โดยกจิกรรมเหลา่นี� ไดร้บัความสนใจจากลกูบา้นที�รกัสขุภาพเป็นอยา่งด ี

   

4. การจดักิจกรรมอื�นๆ บนหน้า Facebook Timeline ให้ลูกบ้านเขา้มาร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์บนหน้า 

Facebook มกีาร ตอบคาํถามลุ้นรบัของรางวลัต่างๆ เพื�อใหล้กูบา้นไดม้สี่วนร่วม และ รูส้กึดตี่อชวีาทยั สรา้งการรบัรู้

ใหม่ๆ รวมถงึการรบั ขา่วสารต่างๆ ของชวีาทยัไดท้าง Page Facebook Chewathai Society ไดต้ลอดเวลา  
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5. จดักิจกรรมเพื�อส่งเสริมความปลอดภยั เช่น กจิกรรมซ้อมดบัเพลงิของโครงการ และการจดังานตาม

เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลวนัสาํคญัทางศาสนาต่างๆ ที�โครงการ ใหล้กูบา้นสามารถ เขา้ร่วมกจิกรรม

ไดง้า่ย และทั �วถงึ โดยประชาสมัพนัธง์านลว่งหน้าถงึลกูคา้ที�โครงการ 

      

6. จดักิจกรรม CSR เพื�อใหลู้กบ้านไดม้สี่วนร่วมกบัการทํากจิกรรมนี� โดยการรบับรจิากหนังสอืเพื�อส่งต่อ

ใหก้บัโรงเรยีนในพื�นที�ห่างไกล ซึ�งไดร้บัความรว่มมอืเป็นอยา่งดกีบัลกูบา้นภายในโครงการของชวีาทยั ทําใหไ้ดห้นังสอื

กวา่ 500 เลม่ เพื�อสง่ต่อไปยงัหอ้งสมุดที�ทางบรษิทัฯใหก้ารสนับสนุนในพื�นที�ห่างไกล 

7.  โครงการ ชีวาทยั พฒันาสงัคม เพื�อชุมชนที�ยั �งยืน 

บรษิทัลงพื�นที�สนับสนุนการลอกท่อระบายนํ�า และดูแลชุมชนสงัคมสงเคราะห์ 25 และใกล้เคยีง โดยมีทีม

ผูบ้รหิาร นําทมีพนักงานจติอาสา ทํากจิกรรมเพื�อชุมชนใกลเ้คยีงโครงการ โดยกจิกรรมครั �งนี�ประกอบดว้ยการลอกท่อ

ระบายนํ�า บรเิวณชุมชนสงัคมสงเคราะห ์25 หมู่บ้านเปรมฤทยั ในพื�นที�เขตวงัทองหลาง เป็นระยะทางประมาณ 0.5 

กโิลเมตร เพื�อเป็นการชาํระลา้งสิ�งปฏกิลูที�สะสมอยูใ่นท่อระบายนํ�าตลอด � ปีที�ผา่นมา สง่ผลใหก้ารระบายนํ�าในท่อไหล

คลอ่งตวั และสามารถรองรบันํ�าฝนไดใ้นปรมิาณมากขึ�นเมื�อเขา้สู่ฤดฝูน  
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ซึ�งกิจกรรมนี� ได้รบัความร่วมมือจากหน่วยงานเครอืข่ายทั �งภาครฐั และภาคประชาชนเป็นอย่างดี เช่น 

เจ้าหน้าที�เขตวงัทองหลาง ชาวบา้นในชุมชนและละแวกใกลเ้คยีง รวมถงึพนักงานของบรษิทัชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

ถอืไดว้่าเป็นการดําเนินโครงการที�มุ่งเน้นทั �งในเรื�องของสิ�งแวดลอ้มและการมีส่วนร่วมของทุกภาคซึ�งเป็นการสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดเีพื�อก่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยั �งยนื 

 
กิจกรรมอื�นๆ ในอนาคต 

 ผลการตอบรบัจากการจดักจิกรรมตลอดทั �งปี 2561 นั �น มีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของทุก
กจิกรรม ซึ�งไดร้บัผลการประเมนิกจิกรรมอยู่ในเกณฑค์อ่นขา้งดมีาก อยูท่ี�รอ้ยละ ��.� จงึทําใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่าง
ลกูคา้กบัชวีาทยัมสีายใยที�ดตี่อกนัมาโดยตลอด  

ฝ่ายบรหิารลูกค้าสมัพันธ์ หรอื CRM จะจัดกิจกรรมเพื�อลูกบ้าน (ลูกค้า) ทุกเดือน มีเป้าหมายขั �นตํ� า �� 
กจิกรรม / ปี ซึ�งจะใชช้่วงเทศกาล หรอืวนัสาํคญัต่างๆ ในการเริ�มจดักจิกรรมกบัลูกบา้น โดยมกีารประสานงานกบัทาง
นิตบิุคคลโครงการต่างๆ ในอนาคตอาจจะมกีารทําแอพพลเิคชั �นของ CRM เพื�อใหลู้กบา้นไดร้บัความสะดวกมากยิ�งขึ�น 
และสามารถเกบ็ขอ้มลูที�เป็นปัจจบุนัไดง้า่ย ลกูบา้นสามารถอพัเดทขอ้มลูปัจจุบนัของตวัเองไดท้นัท ีรวมถงึตั �งเป้าหมาย

ที�จะเพิ�มสทิธพิเิศษต่างๆ อยูต่ลอดเวลา ทั �งสว่นลดรา้นคา้ต่างๆ กจิกรรมพเิศษ roadshow หรอืกจิกรรมที�ใหล้กูบา้นมี
สว่นรว่ม ทั �งหมดนี� จะทาํใหล้กูคา้เกดิความผกูพนักบับรษิทัฯ มากขึ�น 

 

6. ระดบัความพึงพอใจของลกูค้า (ตวัชี�วดัผลการดาํเนินงาน ที�ไม่ใช่การเงิน)  

บริษัทฯ มีความมุ่งมั �นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงให้ ความสําคญักบัการวจิัยและพัฒนา

ผลติภณัฑอ์ยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหท้ี�อยูอ่าศยัที�จะสง่มอบใหก้บัลกูคา้ มกีารพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

โดยมฝ่ีาย Customer Ralationship Management ( CHEWATHAI SOCIETY  ) เป็นฝ่ายที�บรหิารจดัการจดัเกบ็ขอ้มลู

ของลูกคา้ เพื�อนํามาใช้ในการวางแผน เพื�อตอบสนองความต้องการและสรา้งความสมัพนัธ์ที�ดกีบัลูกค้า นอกจากนี�

บรษิทัฯ ยงัมหีน่วยงาน Market Survey  เพื�อทําการสาํรวจ วจิยัและวเิคราะหเ์กี�ยวกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในแต่

ละพื�นที� ตลอดจนศกัยภาพของทําเลที�ตั �งโครงการในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ�งทําให้บรษิทัฯ มีฐานขอ้มูลที�เพยีง

พอที�จะทราบถงึความต้องการ ในตลาดที�อยู่อาศยัของผูบ้รโิภค รวมถึงรปูแบบที�อยู่อาศยั ทําเลที�ตั �ง และระดบัราคา 

และบรษิทัฯไดนํ้าขอ้มลูไปวเิคราะหเ์พื�อพฒันาปรบัปรุง สนิคา้และบรกิารอยา่งต่อเนื�อง การบรหิารจดัการเพื�อความพงึ

พอใจ ของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ด้วยวิส ัยทัศน์ของชีวาทัย ที�มุ่ งมั �นจะเป็นบริษัทผู้พัฒนา

อสงัหารมิทรพัยช์ั �นนําในใจของผูบ้รโิภค ดว้ยการไม่หยดุยั �งที�จะสรา้งสรรคแ์ละส่งมอบผลติภณัฑ์ ตลอดจนการบรกิาร

ใหอ้ยู่เหนือความพงึพอใจของลกูคา้ เราจงึใหค้วามสาํคญัในการ บรหิารจดัการเพื�อความพงึพอใจของลูกคา้และผูม้สีว่น
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ไดเ้สยีอย่างยิ�ง โดยมีการประเมนิความพงึพอใจของลูกคา้ในทุกขั �นตอนที�ลูกคา้ไดม้ีการ ตดิต่อกบับรษิัท ตั �งแต่การ

ใหบ้รกิารขอ้มลูโครงการตลอดไปจนถงึการบรกิารหลงัการสง่มอบ การบรหิารงานใหนิ้ตบิุคคลฯ ดงันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการดาํเนินการในปี พ.ศ. 2561 พบว่าคะแนนความพงึพอใจ โดยรวมของลูกคา้ปัจจุบนัโดยรวมอยู่ที� 

รอ้ยละ ��.�� ที�ผ่านมาไดม้กีารพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละ บรกิารเพื�อใหเ้กดิความพงึพอใจที�มากขึ�นโดยเฉพาะ

ในชว่ง หลงัจากโอนกรรมสทิธิ �แลว้ ไดแ้ก ่ 

1) การพฒันาทมีบรหิารหลงัการขายของโครงการใหม้กีาร สอบถามแนะนําบรกิาร กบัลกูคา้ที�เขา้อยู่แลว้ เพื�อ

สรา้ง ความสมัพนัธ์ที�ดกีบัลูกคา้ และจดัทําจดหมายประชาสมัพนัธ์ อย่างต่อเนื�อง แจ้งความคบืหน้าเกี�ยวกบัการใช้
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พื�นที�ส่วนกลาง การใชป้ระโยชน์สาธารณูปโภค สว่นกลางรว่มกนั เพื�อสรา้ง สงัคมน่าอยู ่รวมทั �งจดัประชาสมัพนัธ์การ

ทาํกจิกรรม CRM ในแต่ละโครงการเพิ�มเตมิเพื�อสรา้งความสมัพนัธท์ี�ดรีะหวา่ง โครงการและลกูคา้ 

 2) การพฒันาการใหบ้รกิารเกี�ยวกบัการแจง้ซ่อม โดย จดัตั �งทมี Chewa Care เพื�อประสานงานนดัตรวจสอบ 

นัดซ่อมงาน ตามเวลาที�ลูกคา้สะดวก และประสานงานโครงการใหเ้ขา้ ซ่อมตรงตามนัดหมาย รวมทั �ง มกีารตรวจสอบ

งานที�แกไ้ข ไปแลว้กบัทางเจ้าของบา้นอกีครั �งเพื�อตรวจสอบคุณภาพงาน และความพงึพอใจในเบื�องตน้ โดยจะแกไ้ข

ทนัทหีากงาน ไม่เรยีบรอ้ย นอกจากนี�ยงัมกีารเน้นยํ�าใหท้มีผูร้บัเหมา คดัเลอืกคนงานที�มปีระสบการณ์ความชาํนาญเขา้

มาดาํเนินการ แก้ไขใหลู้กคา้ และประเมินผู้รบัเหมาจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหเ้กดิการปรบัปรุง พฒันา และ

รกัษาผูร้บัเหมาที�ด ีใหท้าํงานอยา่งต่อเนื�องกบัโครงการ  

3) พฒันาช่องทางสาํหรบัสอบถามความพงึพอใจลูกคา้ให้หลากหลาย เพื�อเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากขึ�น คอื ทาง       

E-Mail และ SMS โดยการพัฒนาระบบ CRM เพื�อทําการประเมินผลโดยอตัโนมัติในแต่ละช่วงเวลาของลูกค้าที�

ปฏิสมัพนัธ์กบับรษิัทฯเพื�อให้ได้ผลคะแนนความพงึพอใจที�มีความน่าเชื�อถือ เที�ยงตรงอนัจะนําไปสู่การปรบัปรุง

คุณภาพการใหบ้รกิาร พรอ้มทั �งมีระบบสําหรบัประมวลผลคะแนนความพงึพอใจ สามารถนําขอ้มูลไปใชเ้พื�อพฒันา

ความพงึพอใจไดท้นัท ี

 

7.  ความรบัผิดชอบต่อลกูบ้าน (ลกูค้า)  

นอกเหนือจากการปฏบิตัติามกฎหมายแลว้ บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) ยงัมนีโยบายใหพ้นักงานทุกคน
ปฏบิตัติามหน้าที�ตามหลกัจรยิธรรมทางธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัลกูคา้ ดงันี� 

�.   มุ่งมั �นสรา้งความพงึพอใจและความมั �นใจให้กบัลูกคา้ ที�จะไดร้บัผลติภณัฑ์และบรกิารที�ด ีเพื�อให้ผลติ

ภณัทจ์ากบรษิทั มคีณุภาพในระดบัราคาที�เหมาะสม 
�.   ยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึ�นอยา่งต่อเนื�อง รวมทั �งรกัษาสมัพนัธภาพที�ดแีละยั �งยนื 
�.   มุ่งมั �นที�จะใหข้อ้มูลที�ครบถ้วนถูกตอ้ง ทนัเวลา และสง่เสรมิการสื�อสารสรา้งความสมัพนัธ ์กบัลกูคา้อยา่ง

ต่อเนื�อง 

�.   มุ่งมั �นที�จะจดักจิกรรมเพื�อเพิ�มสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ ทั �งกจิกรรมพเิศษ และกจิกรรมสง่เสรมิความมสีว่นรว่ม
ของชมุชน 

แนวปฏิบติัที�ดี : 

• มุ่งมั �นพฒันาคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยา่งต่อเนื�อง 
• เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูเกี�ยวกบัสนิคา้และบรกิารอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ และไมบ่ดิเบอืน

ขอ้เทจ็จรงิ 
• ใหก้ารรบัประกนัสนิคา้และบรกิารภายใตเ้งื�อนไขเวลาที�เหมาะสม มรีะบบการรบัขอ้รอ้งเรยีนเกี�ยวกบั

สนิคา้และบรกิาร และดาํเนินการอยา่งดทีี�สุด เพื�อใหล้กูคา้ไดร้บัการตอบสนองอยา่งรวดเรว็ 
• ไม่คา้กาํไรเกนิควร เมื�อเปรยีบเทยีบกบัคณุภาพของสนิคา้หรอืบรกิารในชนิดหรอืประเภทเดยีวกนั และ

ไม่กาํหนดเงื�อนไขการคา้ที�ไม่เป็นธรรมต่อลกูคา้ 
• ปฏบิตัติามเงื�อนไขต่าง ๆ ที�มตี่อลกูคา้อยา่งเครง่ครดั หากไม่สามารถปฏบิตัไิด ้ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบ

ลว่งหน้า เพื�อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข 
• รกัษาความลบัของลกูคา้อยา่งจรงิจงัและสมํ�าเสมอ รวมถงึไม่นําขอ้มลูของลูกคา้มาใชเ้พื�อประโยชน์ของ

ตนเองและผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
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กิจกรรมต่อลกูบ้าน (ลกูค้า) ของบริษทั ในปีที�ผ่านมา 

1. จากกรณีพบนํ�ารั �วซมึ จากรอยต่อ Precast ของอาคารชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ ทางบรษิทัไม่ไดน้ิ�งนอนใจ 

ไดร้บีเขา้ดาํเนินการแกไ้ข ปัญหาดงักล่าวทนัท ีนอกจากนั �น ชวีาทยัยงัรบัรองวา่เหตุการณ์ที�เกดิขึ�นนั �น 

ไม่มผีลกบัโครงสรา้งอาคารโดยรวม และทางชวีาทยัขอทาํการรบัผดิชอบ โครงสรา้งทั �งหมด ตลอดอายุ

การใชง้านของอาคาร เพื�อใหล้กูบา้นทุกท่านไดม้ั �นใจวา่ ชวีาทยัจะรบัผดิชอบชวีติและดแูลลูก บา้นดว้ย

ความใสใ่จอยา่งแทจ้รงิ  

2. กรณปีระตขูองโครงการชาํรุด ในโครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ ทางบรษิทัเขา้ดาํเนินการแกไ้ข ปัญหา

ดงักลา่วทนัท ีแมว้า่จะหมดประกนัไปแลว้กต็าม  

3. กรณีเสยีงที�เกดิจากปั�มเตมิอากาศในโครงการ ฮอลมารค์ งามวงศว์าน โดยจะมเีสยีงปั�มเตมิอากาศในบ่อ

บําบดันํ�าเสยีใต้อาคาร ทําใหเ้กดิมลภาวะทางเสยีงเป็นบางส่วนของโครงการ แม้การออกแบบระบบปั�ม

เตมิอากาศนั �น ทางบรษิทั ไม่ไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและวางระบบไวต้ั �งแต่แรก เพราะโครงการนี� ทางบรษิทัฯ 

ไดซ้ื�อโครงการและมาพฒันาต่อจากบรษิทัอื�น ซึ�งทางบรษิทัผูพ้ฒันาเดมิ ไดท้าํการยื�น EIA ผ่านแลว้ และ

ขออนุญาติก่อสร้างกบักบัหน่วยงานราชการนนทบุรี พร้อมทั �งก่อสร้างไปแล้วกว่า 70%  ทําให้ทาง

ชวีาทยัตอ้งดาํเนินการก่อสรา้งต่อใหแ้ลว้เสรจ็ตามแบบที�ไดย้ื�นขออนุญาตไว ้เมื�อโครงการสรา้งแลว้เสรจ็

สง่มอบใหก้บัทางเจา้ของหอ้งชุดไปในระยะหนึ�งถงึทราบถงึผลกระทบที�เกดิจากเสยีงเครื�องปั�มเตมิอากาศ 

แต่ทางบรษิทั ไม่ไดน้ิ�งนอนใจในเหตุการณ์ที�เกดิขึ�น พยายามแกไ้ขเสยีงใหล้ดลง เริ�มจากการทาํผนังซบั

เสยีงตามคําแนะนําของเจ้าของผลติภณัฑ์ว่าสามารถช่วยได้  และทางนิติบุคคลของโครงการก็ไดเ้ขา้

รบัทราบและเหน็ดว้ยกบัการแกไ้ขนี�  ทาํใหเ้สยีงลดลงไดแ้คส่ว่นหนึ�ง แต่ยงัเหลอืเสยีงที�ทําใหล้กูบา้นเกดิ

ความราํคาญอยู่บางสว่น ทางชวีาทยัจงึแกปั้ญหาจนหมดไป ดว้ยการทําระบบใหม่ทั �งหมดและยา้ยปั�มลง

ในนํ�า แมว้า่จะหมดประกนัไปแลว้แต่ชวีาทยักไ็ดเ้ขา้ไปดแูลอยา่งต่อเนื�องจนปัญหาหมดไป  โดยยดึหลกั 

ความสขุของลกูคา้สาํคญัที�สดุ 

 
การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน 

คณะอนุกรรมการจดัทํารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําแผนงานดา้นความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อมเพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นรายปี เพื�อปฏิบตัิตามนโยบายในการ

ดาํเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม และดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�บรษิทัไดเ้ปิดเผยไว ้
โดยจะมกีารเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี หรอืจดัทําเป็นรายงานความยั �งยนืเพื�อเผยแพรทุ่กปีภายหลงั
การเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมา บรษิทัฯ ดาํเนินธรุกจิอยูบ่นพื�นฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื�อใหเ้กดิความยั �งยนื 
โดยในปี 2561 บรษิัทฯ ยงัคงมุ่งมั �นพฒันาในทุกกระบวนการในส่วนต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อสรา้งความรบัผดิชอบใน
ทํางานและบรกิาร โดยปรบัปรุงและพฒันาสิ�งใหม่ ๆ เพื�อสรา้งแรงจงูใจและคุณคา่เพิ�ม เพื�อตอบสนองความตอ้งการให้
อยู่เหนือกว่าความพงึพอใจของของลูกคา้ เช่น ให้ความใส่ใจในทุกความต้องการของลูกคา้ ให้บรกิารแบบครบวงจร 
มาตรฐาน มคีวามรบัผดิชอบและมาตรฐาน ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที�กําหนด นอกจากนี� บรษิัทฯยงัคงมุ่งเน้นที�จะ
ปลูกฝัง พนักงานใหเ้ขา้ใจเป้าหมายขององคก์ร และปฏบิตังิานโดยตระหนักถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม อกีทั �ง
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สง่เสรมิใหพ้นักงานเขา้รบัการอบรมเพื�อเพิ�มทกัษะในการทํางานและมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ เพื�อประโยชน์ต่อสงัคม
และสิ�งแวดลอ้มอยา่งสมํ�าเสมอ 

การดาํเนินธรุกิจที�มีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ในปี 2561 บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใดๆ อนัเนื� องมาจากการดําเนินธุรกิจของบรษิัทที�เกี�ยวกับกฎหมาย

สิ�งแวดลอ้มและสงัคม และไม่เคยตรวจสอบหรอืถูกกล่าวหาจากองคก์รหรอืหน่วยงานใดว่าการดาํเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 
มผีลกระทบดา้นลบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม หรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมที�บรษิทัฯ กาํหนดไว ้
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12. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

 

12.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เกี�ยวกบัการควบคมุภายใน 

บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการควบคมุภายใน และการบรหิารความเสี�ยง
มาอย่างต่อเนื�อง รวมถงึการกํากบัดแูลการปฏบิตัิตามมาตรการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชั �น  ทั �งในระดบัผูบ้รหิารและใน
ระดบัปฏบิตักิารใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทํา
หน้าที�สอบทานการควบคุมภายใน และประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื�อมุ่งเน้นใหร้ะบบการ
ควบคุมภายในมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ  โดยนํากรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน 5 
องค์ประกอบตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) มาใชป้รบัปรุงพฒันาควบคูก่บักรอบแนวการบรหิารจดัการความเสี�ยง (Enterprise Risk Management : 
ERM) เพื�อเป็นเครื�องมอืของฝ่ายจดัการในการพฒันาใหร้ะบบการควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสี�ยงมี
ความสมบูรณ์มากยิ�งขึ�น โดยได้มีการว่าจ้าง บรษิัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด ซึ�งเป็นผู้เชี�ยวชาญในการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และ บรษิทัฯ ยงักําหนดใหม้กีระบวนการสอบทาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บรษิัทเองอกีดว้ย และมีการกําหนดใหร้ายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั �น เพื�อให้ทีม
ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วาม

เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตั �ง โยกยา้ย เลกิจา้ง และ ประเมนิผลการปฏบิตังิานของบรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิ
จาํกดั และ ฝ่ายตรวจสอบภายในเอง 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั �งที� 2/2562  เมื�อวนัที� 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน โดยใชแ้บบประเมนิของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยเป็นการประเมนิตามองคป์ระกอบทั �ง 5 ส่วน ไดแ้ก่ 1) สภาพแวดลอ้ม
ของการควบคุม  2) การประเมนิความเสี�ยง  3)  กจิกรรมการควบคมุ  4) ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล  และ 
5) ระบบการตดิตาม คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและมคีวามเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัมคีวาม
เพยีงพอและเหมาะสม บรษิัทมบีุคลากรอย่างเพยีงพอที�จะดาํเนินการตามระบบฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ�งสรุปได้

ดงันี� 

1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment)  

1.1 คณะกรรมการบรษิทักาํกบัดแูลใหม้กีารกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิที�ชดัเจนและสามารถวดัผลได ้
เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของผู้บรหิารและพนักงาน รวมถงึการกําหนดบทบาทหน้าที�ของ
คณะกรรมการและผูบ้รหิารใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและกฎบตัร 

1.2 จดัใหม้กีจิกรรมควบคมุภายในที�ครอบคลุมทุกกจิกรรมอยา่งเพยีงพอเหมาะสม กบัการดาํเนินธุรกจิ ซึ�งมี
การสอบทานการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามคูม่อืการปฏบิตังิาน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

1.3 จดัใหม้โีครงสรา้งสายการรายงาน มกีารกระจายอาํนาจ และกําหนดอาํนาจหน้าที�ของผูบ้รหิารตามความ

รบัผดิชอบ และมอีาํนาจสั �งการที�เหมาะสม ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการบรษิทั 
1.4 บรษิัทได้จดัทําจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร สําหรบัผู้บรหิารและ

พนักงานถือเป็นแนวปฏิบตัิอย่างเหมาะสม มีข้อกําหนดห้ามฝ่ายบรหิารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักจิการ รวมถงึการหา้มทุจรติคอรร์ปัชั �น รวมทั �ง

บทลงโทษ หากมกีารฝ่าฝืน  และมาตรการตดิตามผลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักลา่ว 
1.5 บรษิทัไดจ้ดัทํา “นโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นการทุจรติและคอรร์ปัชั �น” เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อให้

มแีนวทาง/ขั �นตอนให้ผู้ปฏิบตัไิดเ้ขา้ใจ นําไปปฏบิตัิให้ตรงตามมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั �น 
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ตลอดจนการสื�อสารทั �งภายในและภายนอกบรษิทั เพื�อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มไดท้ราบถงึความแน่วแน่
ของบรษิทัในดา้นการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชั �น ดงักล่าว และ บรษิทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิ
ของแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ เมื�อวนัที� 5 พฤศจกิายน 2561 จากสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

1.6 บรษิัทกําหนดนโยบายและวธิบีรหิารทรพัยากรบุคคลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การคดัเลือก การ
ฝึกอบรมและการเลื�อนตําแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น โดยมีนโยบายในการพฒันา 
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื�อง และมีการสํารวจความต้องการในการพฒันาและ
ฝึกอบรมของพนักงานแต่ละตําแหน่งงาน โดยมีการจดัทําแผนการฝึกอบรมประจําปี พรอ้มกบัจดัทํา
รายงานเปรยีบเทยีบการฝึกอบรมตามแผน  รวมถงึกระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้รหิารและ
พนกังานทุกคน  เพื�อใหม้ศีกัยภาพสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นทางธุรกจิ และรองรบัแผนการขยายงานใน
อนาคต  

1.7 บรษิทัมกีารจดัทําแผนสรรหาผู้สบืทอดตําแหน่ง (succession plan) ที�สาํคญัไวค้รบทุกตําแหน่งระดบั
บรหิารขึ�นไป 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจําปี 

รบัทราบผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นเรื�องการควบคุมภายในใหร้ดักุม เพื�อป้องกนัหรอืลดความเสี�ยงที�อาจจะ
เกดิขึ�นได ้รวมทั �งแนะแนวทางการรายงานการตดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข เพื�อใหง้านตรวจสอบภายในดาํเนินการ
อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธผิล ซึ�งในปี 2561 ไม่พบความบกพรอ่งเรื�องการควบคมุภายใน อยา่งเป็นสาระสาํคญั 

2)  การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment)  

2.1  โครงสรา้งขององคก์รปัจจุบนั มคีณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการอสิระ และ
กรรมการฝ่ายบรหิาร  ซึ�งไดก้ําหนดนโยบายการบรหิารความเสี�ยง และโครงสร้างการบรหิารความเสี�ยง รวมทั �งให้

ขอ้เสนอแนะแนวทางในการบรหิารความเสี�ยงที�สอดคลอ้งต่อทศิทางกลยทุธก์ารดาํเนินงานและแผนธุรกจิ พรอ้มกบัการ
กํากับดูแลติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี�ยงที�สําคญั โดยมีคณะทํางานบริหารความเสี�ยง
ดาํเนินการตามนโยบายบรหิารความเสี�ยง  

2.2  คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง ทาํหน้าที�ใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายบรหิารในการกาํหนดนโยบาย กลยทุธ์

และแนวทางการบริหารความเสี�ยงระดับองค์กร ให้มีการจัดการและดูแลเกี�ยวกับความเสี�ยงอย่างเป็นระบบ 
คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบรหิารความเสี�ยง โดยกําหนดใหม้กีารจดัทํานโยบายการ
บรหิารความเสี�ยง การประเมนิปัจจยัเสี�ยงในระดบัองคก์รพรอ้มมาตรการจดัการความเสี�ยงทั �ง 4 ดา้น คอื ดา้นกลยทุธ ์
ดา้นการปฏบิตังิาน ดา้นการเงนิ ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึการจดัใหม้กีารประเมนิ

ตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ของกระบวนการสําคญั เพื�อประเมินความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น รวมถึง
ประสทิธผิลของการควบคมุภายใน รวมทั �งการประเมนิความเสี�ยงต่อการทุจรติ เพื�อจดัใหม้รีะบบการป้องกนัที�เหมาะสม
และเพยีงพอ เพื�อลดผลกระทบที�อาจมตี่อการดาํเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 

2.3  คณะทาํงานบรหิารความเสี�ยงไดเ้ชญิตวัแทนจากสายการปฏบิตังิานแต่ละสายงาน มาทําการ่วมประเมนิ

ความเสี�ยงและนําเสนอแนวทางการบรหิารความเสี�ยง เพื�อใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง ไดร้บัฟังถงึปัญหา หรอื
ขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบตั ิตลอดจนให้ความเหน็ต่อความเหมาะสมของแผนบรหิารความเสี�ยงและตวัชี�วดัความเสี�ยงที�
สาํคญั (KRI : Key Risk Indicator) ที�จะส่งสญัญาณให้บรษิัทฯ รบัทราบล่วงหน้าถึงความเสี�ยงที�จะเกดิขึ�น เพื�อปรบั
แผนการบรหิารความเสี�ยงให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบนั หรอืขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม ซึ�งคณะกรรมการ
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บรหิารความเสี�ยงจะมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ใหร้บัทราบถงึการดาํเนินงานของคณะทํางานบรหิารความ
เสี�ยงอยา่งต่อเนื�อง 

2.4  มกีารประเมนิและการตดิตามภาพรวม รายละเอยีดและแผนการบรหิารความเสี�ยงของหน่วยงานต่างๆ 
ของบรษิทัอยา่งสมํ�าเสมอ รวมทั �งวางระบบการรายงานและตดิตามผลการบรหิารความเสี�ยงใหเ้หมาะสมและรวดเรว็ทนั
ต่อเหตุการณ์ ทั �งนี� ผูบ้รหิารของบรษิทัไดม้กีารประเมนิสถานการณ์ ความเสี�ยงและวเิคราะห์เหตุการณ์ที�อาจจะส่งผล
กระทบและก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั โดยจะกาํหนดมาตรการป้องกนัแกไ้ข และตดิตามเหตุการณ์ที�เป็นสาเหตุ
ของปัจจยัความเสี�ยง รวมทั �งมาตรการในการลดความเสี�ยงเหลา่นั �น  

3) การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities)  

3.1 บรษิัทกําหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายอํานาจหน้าที�ให้กับผู้บรหิารตามสายงานต่างๆ ให้มีการ
ควบคุมภายในที�เหมาะสมรวมถึงมคีณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง และคณะกรรมการจดัซื�อจดั
จา้ง เป็นตน้ เพื�อใหเ้กดิความสมดลุในการปฏบิตังิาน  

3.2 บรษิทัไดม้กีารทบทวน คูม่อือาํนาจอนุมตั ิ(Table of Authority) ทั �งหน้าที�และวงเงนิอาํนาจอนุมตัขิองฝ่าย
บรหิารในแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจน และมีระเบียบ ขั �นตอนและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้สามารถ
ตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบรษิัท และการควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตาม
เป้าหมายองคก์ร  

3.3 บรษิัทกําหนดมาตรการควบคุมให้มีความเหมาะสมกบัความเสี�ยงและลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 

สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงการจดัทําคู่มือการปฏบิัติงาน 
(Work Manual) ของทุกสว่นงานเพื�อเป็นมาตรฐานการปฏบิตังิานร่วมกนั มกีารแบ่งแยกหน้าที�ความรบัผดิชอบงานที�
สําคญัออกจากกนัอย่างชดัเจน เช่น การอนุมัติ การบนัทึกรายการ การประมวลผลขอ้มูล การดูแลรกัษาทรพัย์สนิ 
เพื�อให้สามารถสอบทานรายการซึ�งกนัและกนัไดต้ามหลกัการตรวจสอบและการถ่วงดุลการใช้อํานาจ (Check and 

Balance) ระหวา่งกนั 

3.4 บรษิทักาํหนดใหม้กีารควบคมุภายในขององคก์รทั �งระดบับรษิทั ฝ่ายงาน และกระบวนการ โดยกาํหนดให้
มีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ทั �งแบบไม่ใช้เครื�องคอมพิวเตอร์ (Manual) และ แบบใช้เครื�องคอมพิวเตอร ์
(Automated) ดงันี� การจดัทําทะเบียนคุมการตรวจสอบเอกสารประกอบการปฏิบตัิงาน การกําหนดสทิธิ �การเขา้ถึง

ระบบโปรแกรมต่างๆ และการควบคมุงบประมาณในระบบ Systems Applications and Products in Data Processing 
(SAP) 

3.5  กรณีที�บรษิทัมกีารทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั  บรษิทัมมีาตรการที�รดักุมเพื�อตดิตามใหก้ารทํา
ธุรกรรมนั �นต้องผ่านขั �นตอนตามที�ทางการกําหนด และคํานึงถึงประโยชน์สงูสุดของบรษิัทเป็นสาํคญัและพิจารณา

เสมอืนเป็นรายการที�กระทํากบับุคคลภายนอก  ซึ�งทางคณะกรรมการตรวจสอบมกีารสอบทานรายการระหวา่งกนั และ
ที�เกี�ยวโยงกนั โดยใหป้ฏบิตัติามเกณฑทท์ี�ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเคร่งครดั 
ซึ�งบรษิทัมกีารรวบรวมขอ้มูลผูถ้ือหุน้รายใหญ่ บุคคลที�เกี�ยวขอ้งไวใ้ชใ้นการตดิตามและสอบทานรายการระหว่างกนั  
โดยมฝ่ีายบญัชรีบัผดิชอบในการทาํรายการที�เกี�ยวโยง และ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส  

3.6  มีการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้ีความเหมาะสม โดยกําหนดระดบัผูใ้ช้งาน 
(User) และการเขา้ถึงข้อมูลตามขอบเขตความรบัผิดชอบเฉพาะงานที�ตนดูแล และควบคุมการกําหนดสทิธิ �การใช้
โปรแกรมต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัหน้าที�การปฏบิตังิานในแต่ละระดบัชั �นพนักงาน 
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3.7  บรษิทักําหนดดชันีวดัผลการปฏิบตัิงาน (KPIs) เป็นเครื�องมือในการวางแผนและควบคุมติดตามการ
ปฏบิตังิานของผูบ้รหิารทกุระดบัการเพื�อใหบ้รรลตุามเป้าหมายที�กาํหนด 

4) ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมลู (Information & Communication)   

4.1  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื�อง เพื�อช่วยอาํนวย

ความสะดวกให้พนักงานทํางานไดส้ะดวก รวดเรว็ ลดงาน Manual และเพิ�มประสทิธภิาพในการทํางาน ให้สามารถ
รองรบัการขยายตัวและการดําเนินงานของบรษิัท รวมทั �งปรบัปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง และให้
ความสาํคญักบัความปลอดภยัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัเกบ็รกัษาขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์

4.2  บรษิทัอยู่ระหว่างการพฒันาระบบสารสนเทศที�จะรองรบัการทํางานของทุกหน่วยงานในองคก์ร ตั �งแต่
ระบบงบประมาณ, ระบบจดัซื�อจดัจา้ง, ระบบการควบคมุเงนิเบกิล่วงหน้าของผูร้บัเหมา, ระบบการเบกิจ่ายเงนิสดยอ่ย
และเงนิเบกิล่วงหน้า, เงนิรอหกัต่างๆ  และ ระบบแจง้สถานะกบัคูค่า้ เพื�อลดปรมิาณการรบัสายโทรศพัท์ โดยจะมกีาร
ควบคมุตรวจสอบ และกาํหนดสทิธิ �ผูม้อีาํนาจการอนุมตัติามระดบัชั �น ตามที�ถกูกาํหนดไวใ้นระเบยีบของบรษิทั   

4.3  บรษิทัจดัช่องทางการสื�อสารภายในผ่านระบบ Intranet, Email, Facebook, Line และ Website ทําให้
พนักงานทุกคนสามารถรบัขอ้มูลสารสนเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัเป้าหมายองค์กร นโยบาย วตัถุประสงค ์ความรบัผดิชอบ 
และกฎระเบียบของบรษิัท เพื�อนําไปปฏิบัติตามได ้รวมถึงช่องทางที�ผู้บรหิารสามารถใช้ติดตามยอดการขายของ
โครงการต่างๆ เปรยีบเทยีบเป้าหมายประจาํวนั และการรายงาน  เชน่ ยอดการขาย การโอน (รอโอน) เปรยีบเทยีบกบั
เป้าหมาย โดยกาํหนดใหร้ายงานผูบ้รหิารระดบัสงูทราบเป็นประจาํทุกสปัดาห ์และทกุเดอืน  

4.4  บริษัทมีระบบสารสนเทศ จากโปรแกรม  SAP (Systems,  Applications and Products in Data 
Processing) โปรแกรม ERP (Softpro) มาใชก้บับรษิทัเพื�อจดัการและนําเสนอขอ้มูล สนับสนุนการตดัสนิใจผูบ้รหิาร 
และปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพฒันาระบบอกี 3 ระบบเพื�อรองรบัการทาํงานใหค้รอบคลมุทุก User  คอื โปรแกรม ICON , 
โปรแกรม BD และ โปรแกรมจดัซื�อจดัจา้ง                                               

4.4  การควบคมุความปลอดภยั ระบบต่างๆ ทางบรษิทัมนีโยบายควบคมุการปิดสทิธิ �การใชง้านโดยจะตั �งค่า
วนั Disable account ไว้ล่วงหน้าตามวนัทํางานสุดท้ายที�มีผลการลาออก กรณีพนักงานลืม Password พนักงาน
สามารถ Request Password ใหม่ไดเ้อง  โดยระบบจะสง่อเีมลไปยงัพนกังานโดยตรง เพื�อความปลอดภยัของขอ้มลู 

   4.5  บรษิทั มกีารจดัช่องทางไวส้าํหรบัเปิดรบัขอ้รอ้งเรยีน ขอ้คดิเหน็ หรอื ขอ้เสนอแนะ รวมถงึพฤตกิรรมที�

อาจส่อถงึการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบของบุคคลในองคก์ร  ทั �งจากพนักงานและผูม้สี่วนไดเ้สยีอื�น  เพื�อใหเ้ป็นไปตาม
การกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี ซึ�งทางบรษิทัมกีารแจง้นโยบายการแจง้เบาะแส (whistle-blower Policy)  โดยไดส้ื�อสารให้
พนักงานทุกคนทราบว่า กรณีพบเบาะแสเกี�ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจรติภายในบริษัท ขอให้แจ้งไปยงัประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ผา่นชอ่งทาง Email หรอื ไปรษณยีล์งทะเบยีน หรอื Call center 1260 โดยตรง  

4.6  บรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผ่านทางเวบ็
ไซท์บรษิทั www.chewathai.com ซึ�งผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกองคก์รสามารถตดิต่อสอบถามขอ้มูลกบันักลงทุนสมัพนัธ์
ผ่านระบบ Call Center 1260 ได้  ซึ�งเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลกบับุคคลภายนอก เพื�อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
สามารถรบัขอ้มลูของบรษิทัอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัเวลา เพยีงพอและเหมาะสมต่อการตดัสนิใจ 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

5.1  การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 มกีารประชุมรวม 6 ครั �ง เพื�อพจิารณาและตดิตาม
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ�าเสมอ และใหข้อ้เสนอแนะสาํคญัที�มผีลกระทบต่อองคก์รและผูบ้รหิารเป็น
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ระยะๆ มกีารติดตามการปฏิบตัิงานตามเป้าหมายที�กําหนดไว้ การสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื�องและมกีารปรบัปรุงแกไ้ขใหท้นัท่วงทแีละสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป  นอกจากนี� ผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั คอื บรษิทัสาํนักงาน อวีาย จํากดั โดย นางสาวรสพร เดชอาคม ซึ�งมคีวามเป็นอสิระ และไดร้บัการแต่งตั �ง
จากที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี ทําหน้าที�ตรวจสอบ แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และสอบทานระบบ
การควบคมุภายในทางด้านบัญชแีละการเงนิ เพื�อรายงานผลการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งได้ให้
ความเหน็วา่ไม่พบขอ้บกพรอ่งที�มสีาระสาํคญัเกี�ยวกบัระบบการควบคมุภายในของบรษิทั 

5.2  บรษิัทฯ มีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน โดยผู้บรหิารในแต่ละสายงานได้เปรยีบเทียบผลการ
ดาํเนินงานกบัเป้าหมายที�กําหนดอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อปรบัเปลี�ยนกลยทุธท์ี�เหมาะสมไดอ้ยา่งทนัท่วงท ีผ่านคณะจดัการ 
ซึ�งมกีารประชุมเป็นประจําทุกเดอืน ทั �งนี� คณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบ เปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานวา่ เป็นไป
ตามเป้าหมายที�กาํหนดไวห้รอืไม่ ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจาํทุกเดอืน 

บรษิทัไดแ้ต่งตั �ง นางสาวสภุารตัน์ งามทรพัยท์วคีณู เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ตั �งแต่วนัที� 
1 กุมภาพนัธ์ 2560 เนื�องจากมคีุณวุฒแิละประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายใน และงานด้านบัญชี
การเงนิมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบรษิัท มีการเขา้รบัการอบรมหลกัสูตรที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ปฏบิตังิานดา้นตรวจสอบภายในอย่างเพยีงพอ อกีทั �งไดเ้ขา้ร่วมการอบรมดา้นการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �น บรษิทั 

จงึเหน็วา่มคีวามเหมาะสมที�จะปฏบิตัหิน้าที�ดงักลา่วไดอ้ยา่งเหมาะสมเพยีงพอ 

นอกจากนี� บรษิัทฯ ไดจ้ดัจ้างธรรมนิติเพื�อทําการสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บรษิทัฯ ในแต่ละหน่วยงาน และตรวจสอบกระบวนงานที�สาํคญัของบรษิัทฯ ประจําปี 2561 อยา่งต่อเนื�อง ซึ�งธรรมนิติ
ไดเ้สนอแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2561 ต่อที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั �งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 14 

กมุภาพนัธ ์2561 

 

12.2 ความเหน็เกี�ยวกบัระบบควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  

ธรรมนิติได้ดําเนินการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในแต่ละหน่วยงาน และ
ตรวจสอบกระบวนงานที�สาํคญัของบรษิทัฯ โดยไม่พบประเดน็ปัญหาหรอืขอ้บกพรอ่งที�เป็นสาระสาํคญัที�มผีลกระทบต่อ
การดาํเนินงานของบรษิทัฯ ซึ�งสอดคลอ้งกบัความเหน็ของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการ

ควบคมุภายในที�เพยีงพอและมปีระสทิธผิล  

 

12.3 ข้อมลูเกี�ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตั �ง ธรรมนิต ิซึ�งเป็นหน่วยงานภายนอก เพื�อทําหน้าที�ตรวจสอบภายในใหก้บับรษิทัฯ ตั �งแต่
วนัที� 14 กรกฎาคม 2557 โดยธรรมนิตไิดม้อบหมายให ้นางสาวกรกช วนสวสัดิ � เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ�ง
เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าที�ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ ซึ�งจะทําการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมิน
ระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ ตามแผนการตรวจสอบที�ตกลงร่วมกนักบับรษิทัฯ และจดัทํารายงานและขอ้เสนอแนะ 

เพื�อปรบัปรงุใหเ้ป็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุมภายในของบรษิัทฯ และเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์5 ขอ้
ของ COSO ตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  
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12.4 ความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าที�ของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ เหน็วา่ธรรมนิตเิป็นหน่วยงานภายนอกที�มคีวามเป็นอสิระ ทําหน้าที�รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติเพียงพอที�จะทําหน้าที�ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยมนีางสาวกรกช วนสวสัดิ � เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ�งมคีณุสมบตัทิี�เหมาะสมและเพยีงพอ
กบัการปฏบิตัหิน้าที�การตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เนื�องจากมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการทํางาน
ดา้นการตรวจสอบภายในมานานกวา่ 5 ปี และไดเ้ขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรที�เกี�ยวขอ้งอยา่งสมํ�าเสมอ 

 

12.5 แนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการแต่งตั �ง ถอดถอน และโยกย้ายผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

การแต่งตั �ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งเป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ และไดร้บัการ
อนุมตัโิดยมตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 30 มกราคม 2558 
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13. รายการระหว่างกนั 

13.1 ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัฯ มกีารทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ต่างๆ ไดแ้ก ่กรรมการ ผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร และ
บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งซึ�งหมายถึงบรษิทัที�มบีุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ของบรษิทัฯ มีความสมัพนัธ์เกี�ยวขอ้งกบั
กรรมการ ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักลา่ว ซึ�งสามารถสรปุลกัษณะความสมัพนัธ ์ไดด้งันี�  

บคุคล / นิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์

นายชาตชิาย พานิชชวีะ - เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ชาตชิวีะ จํากดั (“ชาตชิวีะ”) 

ซึ�งชาตชิวีะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ มสีดัสว่นการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 67.64 ของทุนจดทะเบียนที�ชําระ

แลว้จาํนวน  1,275 ลา้นบาท 
- เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนัธบ์รษิทัฯ 
- เป็นสามขีองนางสมหะทยั พานิชชวีะ 

นางสมหะทยั พานิชชวีะ - เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
- เป็นผู้ถือหุ้นของ ชาติชวีะ ซึ�งชาติชวีะเป็นผู้ถอืหุน้ใหญ่

ของบรษิทัฯ มสีดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 67.64 
ของทุนจดทะเบยีนที�ชาํระแลว้จาํนวน  1,275 ลา้นบาท 

- เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนัธบ์รษิทัฯ 
- เป็นภรรยาของนายชาตชิาย พานิชชวีะ 

นายบุญ ชนุ เกยีรต ิ - เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

- เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

- เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนัธบ์รษิทัฯ 

บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซนู จาํกดั 
(“CTHS”) 

- ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
- เป็นบรษิทัร่วม ซึ�งบรษิทัฯ มสีดัส่วนการถอืหุน้ใน CTHS 

รอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนที�ชําระแล้วจํานวน 14.00 
ลา้นบาท 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จาํนวน 2 ราย ไดแ้ก่ นาย
ชาตชิาย พานิชชวีะ และ นายบุญ ชนุ เกยีรต ิ

บรษิทั ชวีา ฮารท์ จาํกดั 

(“CWH”) 

- ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

- เป็นบริษัทร่วมค้า ซึ�งบริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นใน 
CWH รอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบียนที�ชําระแล้วจํานวน 
50.00 ลา้นบาท 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จาํนวน 2 ราย ไดแ้ก่ นาย
ชาตชิาย พานิชชวีะ และ นายบุญ ชนุ เกยีรต ิ
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บรษิทั กมลา ซเีนียร ์ลฟิวิ�ง จาํกดั 
(“KSL”) 

- ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
- เป็นบรษิัทร่วม ซึ�งบรษิัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นใน KSL 

ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที�ชําระแล้วจํานวน 100 
ลา้นบาท 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จาํนวน 1 ราย ไดแ้ก่ นาง
สมหะทยั พานิชชวีะ 

บรษิทั ชาตชิวีะ จาํกดั 
(“ชาตชิวีะ”) 

- ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื�น  
- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จํานวน 2 รายได้แก่ นาย

ชาตชิาย พานิชชวีะ และนางสมหะทยั พานิชชวีะ 

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯ ร้อยละ 67.64 ของทุนจดทะเบียนที�ชําระแล้ว
จาํนวน  1,275 ลา้นบาท 

บรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี
จาํกดั 

(“GETCO”) 

- ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารบาํบดันํ�าเสยี 
- เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ จนถงึเดอืนมกราคม 2556 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จํานวน 2 รายได้แก่ นาย
ชาตชิาย พานิชชวีะ และ นางสมหะทยั พานิชชวีะ  

บรษิทั ไทยศรปีระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
(“ไทยศรปีระกนัภยั”) 

- ประกอบธุรกจิประกนัภยั 
- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จํานวน 1 รายได้แก่ นาย

ชาตชิาย พานิชชวีะ 

บรษิทั อมตะ วอเตอร ์จาํกดั  

(“อมตะ วอเตอร”์) 

- ประกอบธุรกิจจ่ายนํ�าประปาและบําบดันํ�าเสียเพื�อการ

อตุสาหกรรม 
- มกีรรมการจาํนวน 2 ราย ไดแ้ก ่นายวกิรม กรมดษิฐ ์และ

นายวบิูลย ์กรมดษิฐ ์เป็นพี�ชายของนางสมหะทยั พานิช
ชวีะ 

บรษิทั อมตะ ฟาซลิติี� เซอรว์สิ จาํกดั 

(“อมตะ ฟาซลิติี�”) 

- ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารบรหิารจดัการพื�นที�ส่วนกลางใน

นิคมอตุสาหกรรม 
- มกีรรมการจาํนวน 1 ราย ไดแ้ก่ นายวบิูลย ์กรมดษิฐ์ ซึ�ง

เป็นพี�ชายของนางสมหะทยั พานชิชวีะ 

บรษิทั พารากอน คาร ์เรนทลั จาํกดั 
(“พารากอน คาร”์) 

มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ ถงึเดอืนสงิหาคม 
2561 
 

- ประกอบธุรกิจให้เช่ายานยนต์ชนิดนั �งส่วนบุคคล รถ
กระบะ   รถตูแ้ละรถขนาดเลก็ที�คลา้ยกนั 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จาํนวน 1 ราย ไดแ้ก่ นาย
ชาตชิาย พานิชชวีะ 

TEE Land Ltd. 
(“TEEL”) 

(มกีรรมการรว่มกนักบับรษิทัฯ ถงึเดอืน
กรกฏาคม2561) 
 

- ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยู่อาศยัและ
เพื�อการพาณชิย ์

- เป็นบรษิทัที�จดัตั �งในประเทศสงิคโปร ์และจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(SGX Mainboard)  

- มีกรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จํานวน 1 รายได้แก่ Mr. 
Phua Cher Chew โดยดาํรงตาํแหน่ง Executive Director 
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และ Chief Executive Officer ซึ�งไดล้าออกจากการเป็น
กรรมการในวนัที� 13 กรกฎาคม 2561 

TEE Development Pte. Ltd. 
(“TEED”)  
(มกีรรมการรว่มกนักบับรษิทัฯ ถงึเดอืน

กรกฏาคม2561) 
 

- ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื�น  
- เป็นบรษิทัที�จดัตั �งในประเทศสงิคโปร ์
- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จํานวน 1 ราย ไดแ้ก่ 

Mr. Phua Cher Chew โดยดาํรงตาํแหน่ง Managing 
Director ซึ�งไดล้าออกจากการเป็นกรรมการในวนัที� 
13 กรกฎาคม 2561 

- เป็นบรษิทัย่อยของ TEEL โดย TEEL มสีดัส่วนการ

ถือหุ้นใน TEED ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที�
ชาํระแลว้ 

- TEED ได้ขายหุ้นที�ถือกบั บมจ.ชีวาทัย ทั �งจํานวน
(151 ล้านหุ้น คดิเป็น 20.15 ของทุนจดทะเบียนที�

ชาํระแลว้) ใหก้บั บรษิทั ชาตชิวีะ จาํกดั ในวนัที� 13 
กรกฎาคม 2561 

 

รายการระหว่างกนักบับรษิทัฯ สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มรีายการระหว่างกนัของ
บรษิทัฯกบับรษิทั/บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี� 

บริษทั/บคุคลที�เกี�ยวข้อง

กนั 

 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง

กนั  

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2561 2560 

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน 

จาํกดั 

(บริษัทร่วมค้า บรษิัทฯถือ
หุน้ 50%) 

 

ลกูหนี�-เงนิทดรองจา่ย 
ลกูหนี�-คา่หุน้ 
เจา้หนี�-เงนิทดรองจา่ย 

0.73 
10.00 
0.01 

0.07 
10.00 
0.05 

การทํารายการดังกล่าวเกิดขึ�นเพื�อเป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนและเป็นการเสรมิสภาพ
คล่อง ซึ�งเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิ

ของบริษัทฯ  การ เข้าทํ า รายการนี� จึ ง
สมเหตุสมผลและไม่ได้ทําให้บริษัทฯ เสยี
ประโยชน์แต่อยา่งใด 

บริษทั ชีวา ฮารท์ จาํกดั 

(บริษัทร่วมค้า บริษัทฯถือ
หุน้ 70%) 

เงนิใหกู้ย้มืจากบรษิทัที�                    
เกี�ยวขอ้งกนั 

ดอกเบี�ยรบั 
ดอกเบี�ยคา้งรบั 
 
 

ลกูหนี�- รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิาร บรหิาร
สาํนกังาน 

55.00 
 

1.59 
1.28 

 
 

0.26 
 
 

16.00 
 

0.21 
0.21 

 
 

- 
 
 

การทํารายการดังกล่าวเกิดขึ�นเพื�อเป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนและเป็นการเสรมิสภาพ

คล่อง ซึ�งเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ทั �งนี� อตัราดอกเบี�ยที�บริษทัฯ 
ไดร้บัเป็นอตัราดอกเบี�ยที�อา้งองิจากอตัรา
ดอกเบี�ยของธนาคารพาณิชย์ในช่วงเวลา

นั �น  
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บริษทั/บคุคลที�เกี�ยวข้อง

กนั 

 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง

กนั  

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2561 2560 

ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ให้บริการ  บริหาร
สาํนกังาน 

 
 
ลกูหนี�-เงนิทดรองจา่ย 
 

0.84 
 
 
 

0.04 
 

- 
 
 
 

0.20 
 
 

การทํารายการรายได้จากการให้บริการ 
บริหารสํานักงานแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องที�มี
การคดิค่าบรกิารอา้งองิจากอตัราเงนิเดอืน
ของพนกังานที� ตอ้งมเีพื�อปฏบิตังิาน จงึเหน็
ว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื�อ

ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

การทํารายการดังกล่าวเกิดขึ�นเพื�อเป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนและเป็นการเสรมิสภาพ

คล่อง ซึ�งเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ 

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟ

วิ�ง จาํกดั 

(บรษิัทร่วม บรษิทัฯถือหุ้น 
25%) 

เงนิใหกู้ย้มืจากบรษิทัที�
เกี�ยวขอ้งกนั 

ดอกเบี�ยรบั 

ดอกเบี�ยคา้งรบั 
 

34.00 
 

2.61 

0.79 

86.00 
 

0.72 

0.72 

การทํารายการดงักล่าวเป็นการให้ความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิซึ�งเป็นไปตามสดัสว่น
การถือหุ้นตามสัญญาร่วมทุน ซึ� ง เ ป็น

ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบรษิทัฯ 
ทั �งนี�  อตัราดอกเบี�ยที�บริษัทฯ ได้รับเป็น
อตัราดอกเบี�ยที�อ้างองิจากอตัราดอกเบี�ย
ของธนาคารพาณิชยใ์นช่วงเวลานั �น จงึเหน็

ว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์ของบรษิทัฯ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว

รอนเมนทอล เทคโนโลยี 

จาํกดั 

(มีกร รมการร่ วม กัน กับ

บรษิทัฯ) 
 
 

ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ให้บ ริก า รบ ริห า ร
สาํนกังาน 

 

- 
 
 

0.84 
 
 

การทํารายการดงักล่าวเป็นการให้บริการ
บริหารสํานักงานแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องที�มี
การคดิค่าบรกิารอา้งองิจากอตัราเงนิเดอืน

ของพนกังานที� ตอ้งมเีพื�อปฏบิตังิาน จงึเหน็
ว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ  

บริษัท ทรานส อิควอโท

เรียล อินโดไชน่า จาํกดั 

(มีกร รมการร่ วม กัน กับ
บรษิทัฯ ถงึเดอืนพฤษภาคม 
2560) 

 

คา่เชา่พื�นที�สาํนกังาน 
 

- 
 

0.12 
 

ก า ร ทํ า ร า ยกา รดัง กล่ า ว เ ป็ น ไป เ พื� อ
ประโยชน์ของ บริษัทฯ และราคาค่าเช่า

พื�นที�สาํนักงานรวมถงึค่าบรกิารต่างๆ เกดิ
จากการปันส่วนตามพื�นที�ใช้สอยในกลุ่ม
บรษิทัซึ�งเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นตาม
จริง  ดัง นั �น  กา ร เข้ าทํ า ร า ยกา รนี� จึ ง

สมเหตุสมผลและเป็นไปตามการดําเนิน



แบบ 56 – � ประจําปี 2561    บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที� 2.13 หน้า 164 
 

บริษทั/บคุคลที�เกี�ยวข้อง

กนั 

 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง

กนั  

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2561 2560 

ธุ รกิจปกติเ สมือนการทํ า รายกา รกับ
บุคคลภายนอก 

 ร า ย ไ ด้ จ า ก ค่ า เ ช่ า
สาํนกังาน 

 
 
 

- 0.09 การทํารายการดงักล่าวเป็นไปเป็นการให้
เช่าพื�นที�สํานักงาน และราคาค่าเช่าพื�นที�
สํานักงานรวมถึงค่าบรกิารต่างๆ เกดิจาก
การปันส่วนตามพื�นที�ใช้สอยบริษัทฯ ซึ�ง
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นตามจรงิ ดงันั �น 
การเข้าทํารายการนี�จึงสมเหตุสมผลและ
ไม่ไดท้ําใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์แต่อย่าง

ใด 

 ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ให้บ ริก า รบ ริห า ร
สาํนกังาน 

 

- 
 

0.26 การทํารายการดงักล่าวเป็นการให้บริการ
บริหารสํานักงานแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องที�มี
การคดิค่าบรกิารอา้งองิจากอตัราเงนิเดอืน
ของพนกังานที� ตอ้งมเีพื�อปฏบิตังิาน จงึเหน็

ว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ  

บริษัท ออสก้า เอสเตท 

เมนเนจเมน้ท์ จาํกดั  

(มกีรรมการรว่มกนักบั
บรษิทัฯ ถงึเดอืน
พฤษภาคม 2560) 

คา่เชา่หอ้งชดุ 
 

- 
 

0.06 
 

การทํารายการดงักล่าวเป็นการใชเ้ช่าห้อง
ชุดเป็นสถานที�เกบ็เอกสาร และราคาคา่เช่า
เป็นราคาที�ใกล้เคียงกับราคาตลาด และ

สามารถเทยีบเคยีงกบัราคาเช่าห้องชุดใน
บริเวณใกล้เคียง ดังนั �น การทํารายการ
ดงักลา่วจงึมคีวามสมเหตุสมผล 

 คา่เชา่รถยนต ์
 

- 
 

 

0.25 
 

 

การทํารายการดงักล่าวเป็นการเช่ารถยนต์
เพื�อใหใ้นบรษิัทฯ และราคาค่าเช่ารถยนต์

เป็นราคาที�ใกล้เคยีงกบัราคาตลาดสําหรบั
รถยนต์ยี�หอ้และรุ่นเดยีวกนั ดงันั �น การทํา
รายการนี�จึงสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์ของบรษิทัฯ 

 รายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารบรหิาร
สาํนกังาน 

- 

 
 

0.44 

 
 

การทํารายการดงักล่าวเป็นการให้บริการ

บริหารสํานักงานแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องที�มี
การคดิค่าบรกิารอา้งองิจากอตัราเงนิเดอืน
ของพนกังานที� ตอ้งมเีพื�อปฏบิตังิาน จงึเหน็
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บริษทั/บคุคลที�เกี�ยวข้อง

กนั 

 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง

กนั  

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2561 2560 

ว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ  

บริ ษัท  อ อ สก้ า  ดีไ ซ น์  

แอนด ์เดคคอเรชั �น จาํกดั  

(มกีรรมการรว่มกนักบั
บรษิทัฯ ถงึเดอืน
พฤษภาคม 2560) 

 

รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารบรหิาร
สาํนกังาน 

- 
 
 

0.07 
 
 

การทํารายการดงักล่าวเป็นการให้บริการ
บริหารสํานักงานแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องที�มี
การคดิค่าบรกิารอา้งองิจากอตัราเงนิเดอืน
ของพนกังานที� ตอ้งมเีพื�อปฏบิตังิาน จงึเหน็
ว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

บริษทั ไทยศรีประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

(มีกร รมการร่ วม กัน กับ
บรษิทัฯ) 

คา่เบี�ยประกนั 
คา่เบี�ยประกนั-ลกูหนี�
อื�น 
คา่เบี�ยประกนั-เจา้หนี�
อื�น 

1.80 
0.01 

- 

1.33 
- 

0.13 

การทํา รายการดังกล่ าว เ ป็นรายการ
สนับสนุนธุรกจิของบรษิัท และราคาค่าเบี�ย
ประกนัเป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาที�ไทยศรี
ประกนัภยัใหก้บัลกูคา้รายอื�น ดงันั �น การทาํ
รายการนี�จึงสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื�อ

ประโยชน์ของบรษิทัฯ 

บริษัท อมตะ วอเตอร์  

จาํกดั  

(บรษิทัของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบั

กรรมการของบรษิทัฯ) 

คา่สาธารณูปโภคใน
นิคมอมตะซติี� 

คา่สาธารณูปโภค-
เจา้หนี�อื�น 

 

0.08 
 

0.01 
 

0.11 
 

0.01 
 

การทํา รายการดังกล่ าว เ ป็นรายการ
สนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ และการคิดค่า
สาธารณูปโภคเป็นรูปแบบเดียวกันกับที� 
อมตะ วอเตอร ์คดิกบับุคคลอื�นที�อยูใ่นนิคม

อตุสาหกรรมเดยีวกนั ดงันั �น การทาํรายการ
นี�จงึสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื�อประโยชน์
ของบรษิทัฯ 

บริ ษัท  อ มตะ ฟ าซิ ลิ ตี�  

เซอรวิ์ส จาํกดั 

(บรษิทัของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบั
กรรมการของบรษิทัฯ) 

ค่าส่วนกลางในนิคม
อมตะซติี� 

ค่าส่วนกลางในนิคม
อมตะซติี�- เจา้หนี�อื�น 

 

0.30 
 

- 

0.43 
 

0.15 

การทํา รายการดังกล่ าว เ ป็นรายการ
สนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ และการคิดค่า

ส่วนกลางเป็นรปูแบบเดียวกนักบัที� อมตะ 
ฟาซิลิตี�  คิดกับบุ คคลอื� นที�อยู่ ในนิคม
อตุสาหกรรมเดยีวกนั ดงันั �น การทาํรายการ
นี�จงึสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื�อประโยชน์

ของบรษิทัฯ 

บริษัท พารากอน คาร์ 

เรนทลั จาํกดั 

(มกีรรมการรว่มกนักบั

บรษิทัฯ ถงึเดอืนสงิหาคม 
2561) 
 

คา่เชา่รถยนต ์
คา่เชา่รถยนต-์เจา้หนี�
อื�น 

1.03 
- 

0.33 
0.12 

การทํารายการดงักล่าวเป็นการเช่ารถยนต์
เพื�อใหใ้นบรษิัทฯ และราคาค่าเช่ารถยนต์
เป็นราคาที�ใกล้เคยีงกบัราคาตลาดสําหรบั
รถยนต์ยี�หอ้และรุ่นเดยีวกนั ดงันั �น การทํา
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บริษทั/บคุคลที�เกี�ยวข้อง

กนั 

 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง

กนั  

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2561 2560 

รายการนี�จึงสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์ของบรษิทัฯ 

TEE Land Ltd. 

(มกีรรมการรว่มกนักบั
บรษิทัฯ ถงึเดอืนกรกฏาคม
2561) 
 
 

เงนิกูย้มืจากบรษิทัที�
เกี�ยวขอ้งกนั 

ดอกเบี�ยจา่ย 
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 

- 
 

0.57 
- 

52.32 
 

2.09 
1.40 

การทํารายการดังกล่าวเกิดขึ�นเพื�อเป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนและเป็นการเสรมิสภาพ
คล่องซึ�งเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยอตัราดอกเบี�ยที�บริษัทฯ 
ไดร้บัใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี�ยการกู้เงิน
จากธนาคารพาณิชย์ จึงเห็นว่ามีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื�อประโยชน์ของ

บรษิทัฯ 

TEE Development Pte. 

Ltd. 

(มกีรรมการรว่มกนักบั

บรษิทัฯ ถงึเดอืนกรกฏาคม
2561) 
 

ลูกหนี�อื�น-ทดรองจ่าย
ใชจ่้ายเบด็เตลด็ 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 
เจา้หนี�อื�น-คา่ใชจ้า่ยใน

การบรหิาร 

0.20 
 

0.01 
- 

0.93 
 

0.01 
0.74 

การทดรองจ่ายของบรษิทัฯ เป็นรายการที�
เกดิขึ�นเพื�อความคล่องตวัในการดาํเนินการ
ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื�อเกิด
รายการทดรองจ่ายเช่นนี�ในอนาคต บรษิทัฯ 

ควรเรง่ดาํเนินการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายนี�โดย
ทันที ดังนั �น การทํารายการดังกล่าวจึง
สมเหตุสมผล 

 เงนิกูย้มืจากบรษิทัที�
เกี�ยวขอ้งกนั 

ดอกเบี�ยจา่ย 
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 

- 
 

- 
0.06 

 

- 
 

- 
4.97 

 

การทํารายการดังกล่าวเกิดขึ�นเพื�อเป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนและเป็นการเสรมิสภาพ

คล่องซึ�งเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยอตัราดอกเบี�ยที�บริษัทฯ 
ไดร้บัใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี�ยการกู้เงิน
จากธนาคารพาณิชย์ จึงเห็นว่ามีความ

สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื�อประโยชน์ของ
บรษิทัฯ 

TEE Resources Pte. Ltd. 

(มกีรรมการรว่มกนักบั
บรษิทัฯ ถงึเดอืนกรกฏาคม
2561) 
 

ดอกเบี�ยคา้งรบั 0.85 1.00 เป็นดอกเบี�ยคา้งรบัจากการทํารายการให้
เงินกู้ยืมแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน “TEE 
Resources”จะตอ้งไม่เกดิขึ�นอกีในอนาคต 

นายชาติชาย พานิชชีวะ  

(ประธานกรรมการบรษิทั) 

เงนิกูย้มืจากบุคคลที�

เกี�ยวขอ้งกนั 
ดอกเบี�ยจา่ย 
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 

- 

 
2.47 

- 

200 

 
8.76 
0.72 

การทํารายการดังกล่าวเกิดขึ�นเพื�อเป็น

เงนิทุนหมุนเวยีนและเป็นการเสรมิสภาพ
คล่องซึ�งเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยอตัราดอกเบี�ยที�บริษัทฯ 
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บริษทั/บคุคลที�เกี�ยวข้อง

กนั 

 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง

กนั  

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2561 2560 

ไดร้บัใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี�ยการกู้เงิน
จากธนาคารพาณิชย์ จึงเห็นว่ามีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื�อประโยชน์ของ
บรษิทัฯ 

รายการระหว่างกนักบับรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ จาํกดั ซึ�งเป็นบรษิทัยอ่ย สาํหรบังวดบญัชปีี 2561 และงวด
บญัชปีี 2560 รายละเอยีดดงันี� 

บริษทั/บคุคลที�เกี�ยวข้อง

กนั 

 

ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่าง

กนั  

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2561 2560 

TEE Land Ltd. 

(มกีรรมการรว่มกนักบั
บรษิทัฯ ถงึเดอืน
กรกฏาคม2561) 
 

เงนิกูย้มืจากบรษิทัที�
เกี�ยวขอ้งกนั 

ดอกเบี�ยจา่ย 
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 

- 
 

0.20 
- 

18.51 
 

0.74 
0.50 

การทํารายการดังกล่าวเกิดขึ�นเพื�อเป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนและเป็นการเสรมิสภาพ
คล่องซึ�งเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยอตัราดอกเบี�ยที�บริษัทฯ 
ไดร้บัใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี�ยการกู้เงิน
จากธนาคารพาณิชย์ จึงเห็นว่ามีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื�อประโยชน์ของ
บรษิทัฯ 

TEE Development Pte. 

Ltd. 

(มกีรรมการรว่มกนักบั
บรษิทัฯ ถงึเดอืน

กรกฏาคม2561) 
 

ลูกหนี�อื�น-ทดรองจ่าย

ใชจ่้ายเบด็เตลด็ 
 

0.15 0.38 การทดรองจ่ายของบรษิทัฯ เป็นรายการที�

เกดิขึ�นเพื�อความคล่องตวัในการดาํเนินการ
ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื�อเกิด
รายการทดรองจ่ายเช่นนี�ในอนาคต บรษิทัฯ 
ควรเรง่ดาํเนินการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายนี�โดย

ทันที ดังนั �น การทํารายการดังกล่าวจึง
สมเหตุสมผล 

บริษทั ไทยศรีประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

(มีกรรมการร่วมกันกับ
บรษิทัฯ) 
 

คา่เบี�ยประกนั 
 

- 
 
 

0.18 
 
 

การทํา รายการดังกล่ าว เ ป็นรายการ
สนับสนุนธุรกจิของบรษิัท และราคาค่าเบี�ย
ประกนัเป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาที�ไทยศรี

ประกนัภยัใหก้บัลกูคา้รายอื�น ดงันั �น การทาํ
รายการนี�จึงสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์ของบรษิทัฯ 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
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โดยที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 2/2562 เมื�อวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้
พจิารณาขอ้มูลรายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชสีิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และรอบปีบญัชสีิ�นสดุวนัที� 
31 ธนัวาคม 2560 ไดใ้หค้วามเหน็ว่าการทํารายการระหว่างกนัเป็นความจําเป็นในการประกอบธุรกจิทั �วไป เงื�อนไข

ต่างๆของรายการระหว่างกันกับบุคคลที�เกี�ยวข้องกันในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและมีความ
สมเหตุสมผล  

มาตรการหรือขั �นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 3/2558 เมื�อวนัที� 31 มนีาคม 2558 ไดม้มีตกิาํหนดนโยบายและขั �นตอนการ
ทํารายการระหวา่งกนัของบรษิทักบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้หรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัเพื�อใหก้ารทํารายการเป็นไป
อย่างโปร่งใสและเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั �งหรอืขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ทั �งนี� ผูบ้รหิารหรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีจะไม่สามารถเขา้ร่วมในการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั
ดงักล่าวได้ ในกรณีที�กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รบัอนุมัติจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม เพื�อพจิารณาและใหค้วามเหน็ในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของ

รายการนั �นๆ ทั �งนี� การทํารายการที�เป็นข้อตกลงทางการคา้ที�มเีง ื�อนไขการคา้โดยทั �วไป และการทํารายการที�เป็น
ขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไม่เป็นเงื�อนไขการคา้โดยทั �วไป ใหม้หีลกัการดงันี� 

การทาํรายการที�เป็นข้อตกลงทางการค้าที�มีเงื�อนไขการค้าโดยทั �วไป    

การทํารายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกต ิจะต้องมขีอ้ตกลงทางการคา้ที�มเีง ื�อนไขการคา้และ
ราคาที�เป็นธรรม สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัการทาํรายการระหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลทั �วไป หรอืการทํารายการระหวา่ง

บุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับุคคลทั �วไป หรอืการทํารายการในลกัษณะเดยีวกบัของผูป้ระกอบการ
อื�นในธุรกจิ โดยไดอ้นุมตัใินหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมตักิารทําธรุกรรมดงักล่าวได ้หากธุรกรรมนั �นมขีอ้ตกลง
ทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัที�วญิ�ูชนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทั �วไปในสถานการณ์เดยีวกนัดว้ยอาํนาจต่อรองที�
ปราศจากอทิธพิลในการที�ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง ทั �งนี� ฝ่ายบรหิารของบรษิทั

ฯ สามารถดาํเนินการไดต้ามปกตภิายใตห้ลกัการที�ทางคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตั ิและจดัทํารายงานสรุป
การทาํธรุกรรมดงักล่าวที�เกดิขึ�นในช่วงเวลาที�ผา่นมา เพื�อรายงานในที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั �งนี� 
บรษิทัฯ จะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสั �งหรอื
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการ

เกี�ยวโยงกนั 

การทาํรายการที�เป็นข้อตกลงทางการค้าที�ไม่เป็นเงื�อนไขการค้าโดยทั �วไป 

การทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไมเ่ป็นเงื�อนไขโดยทั �วไป บรษิทัฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูพ้จิารณาและใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัความจําเป็นในการเขา้ทํารายการและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการ
นั �นๆ ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที�อาจเกดิขึ�น บรษิทัฯ จะ
จดัให้มีผู้ประเมินราคาอสิระ ผู้เชี�ยวชาญอสิระหรอืผู้ตรวจสอบบญัชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนั
ดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตดัสนิใจและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณ ี เพื�อพจิารณาอนุมตัติ่อไป  

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
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บรษิทัฯ มกีารทํารายการระหวา่งกนัจากการประกอบธุรกจิปกตแิละสนับสนุนธุรกจิปกตทิี�จะเกดิขึ�นต่อเนื�องใน
อนาคตไดแ้ก่ การเช่าพื�นที�สาํนักงาน การใหบ้รกิารบรหิารจดัการ การชาํระคา่สาธารณูปโภคและค่าสว่นกลาง การเช่า
รถยนต์ การเช่าห้องชุด การชําระค่าประกนัภัย การให้และรบัความช่วยเหลือทางการเงินกบับุคคลหรอืบริษัทที�

เกี�ยวขอ้ง ซึ�งการทํารายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะเป็นไปตามลกัษณะธุรกจิการคา้โดยทั �วไป มเีงื�อนไขการคา้ปกตแิละ
สามารถอา้งองิไดก้บัเงื�อนไขทางธุรกจิประเภทเดยีวกนักบัที�บรษิทัฯ ทาํกบับุคคลภายนอก เช่น 

- การขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง จะเป็นไปตามราคาและเงื�อนไขทางการคา้เช่นเดยีวกบัที�
บรษิทัฯ ใหแ้กล่กูคา้รายอื�น รวมถงึสทิธใินการไดร้บัสว่นลดจะเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ  

- การใหแ้ละรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิจากบุคคลหรอืบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั อตัราดอกเบี�ยที�บรษิทัฯ ไดร้บั
จะเป็นอตัราดอกเบี�ยที�ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบี�ยจากการกูย้มืเงนิจากธนาคารพาณชิย ์

- การเขา้ทาํรายการอื�นๆ ซึ�งมรีาคาหรอืคา่ธรรมเนียม และเงื�อนไขทางการคา้ที�สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคา
ตลาด  

ทั �งนี� คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ จะสอบทานและใหค้วามเหน็ต่อรายการระหว่างกนัที�เป็นรายการ
ธุรกจิปกตหิรอืสนับสนุนธุรกจิปกตเิป็นรายไตรมาส อยา่งไรกต็าม การทํารายการที�ไม่ไดเ้ป็นไปตามธุรกจิปกตทิี�อาจ
เกดิขึ�นในอนาคต บรษิทัฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาสอบทานความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของการ
เขา้ทาํรายการนั �นก่อนการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัทุกครั �ง 
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  14.ข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั 

14.1   งบการเงิน  

14.1.1 ชื�อผู้สอบบญัชี 

งบการเงิน รอบบญัชี ชื�อผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต บริษทัผูส้อบบญัชี 

บรษิทัฯ และ 

งบการเงนิรวม 

รอบปีสิ�นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2559 

พมิพใ์จ มานิตขจรกจิ 

ทะเบยีนเลขที� 4521 

บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

 

บรษิทัฯ และ 
งบการเงนิรวม 

รอบปีสิ�นสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2560 

รสพร เดชอาคม 
ทะเบยีนเลขที� 5659 

บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 
 

บรษิทัฯ และ 

งบการเงนิรวม 

รอบปีสิ�นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2561 

รุง้นภา เลศิสุวรรณกุล 

ทะเบยีนเลขที� 3516 

บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

 

 

14.1.2 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

สรปุรายงานการตรวจสอบงบการเงนิในรอบปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

งบการเงนินี�แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสด
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามที�ควร
ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สรปุรายงานการตรวจสอบงบการเงนิในรอบปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

งบการเงนินี�แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสด
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทัฯ โดยถกูตอ้งตามที�ควร
ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สรปุรายงานการตรวจสอบงบการเงนิในรอบปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

งบการเงนินี�แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสด
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทัฯ โดยถกูตอ้งตามที�ควร
ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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14.2  ตารางสรปุฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

  

งบการเงนิรวม 

31-ธ.ค.59 31 ธ.ค.60 31 ธ.ค.61 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

สินทรพัย ์             

สินทรพัยห์มนุเวียน             

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 58.45 1.84 126.42 3.47 506.94 11.35 
เงนิลงทนุชั �วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ลูกหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 5.92 0.19 15.37 0.42 17.81 0.40 

เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ที�ดนิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 2,524.58 79.61 2,998.46 82.23 3,161.83 70.81 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.00 0.00 102.00 2.80 55.00 1.23 
เงนิจ่ายลว่งหน้าค่ากอ่สรา้ง 162.39 5.12 13.33 0.37 2.11 0.05 

เงนิมดัจําการซื�อที�ดนิ  48.54 1.53 46.19 1.27 246.99 5.53 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 24.05 0.76 26.50 0.73 30.22 0.68 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,823.92 89.05 3,328.28 91.29 4,020.90 90.05 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน         

เงนิฝากธนาคารที�มภีาระคํ�าประกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 20.32 0.46 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 0.76 
เงนิลงทนุในการร่วมคา้ 25.03 0.79 40.97 1.12 39.70 0.89 
เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 0.00 0.00 0.00 0.00 24.66 0.55 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 267.95 8.45 257.18 7.05 290.77 6.51 
ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 27.73 0.87 9.53 0.26 17.10 0.38 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 4.71 0.15 4.34 0.12 7.12 0.16 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 16.54 0.52 1.24 0.03 1.84 0.04 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 5.42 0.17 4.85 0.13 8.98 0.20 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 347.38 10.95 318.11 8.71 444.49 9.95 

รวมสินทรพัย ์ 3,171.30 100.00 3,646.39 100.00 4,465.39 100.00 

หนี�สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น         

หนี�สินหมนุเวียน       

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 856.72 27.01 460.33 12.62 0.00 0.00 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 217.87 6.87 345.62 9.48 143.49 3.21 

เงนิประกนัผลงานผูร้บัเหมาคา้งจ่าย 33.42 1.05 87.02 2.39 32.33 0.72 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 537.05 16.93 754.83 20.70 405.71 9.09 

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 18.51 0.58 18.51 0.51 0.00 0.00 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�ถงึกาํหนดชําระภายในหนึ�งปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

หุน้กูท้ี�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 0.00 0.00 169.90 4.66 0.00 0.00 

สว่นของหนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ภาษเีงนิได้คา้งจ่าย 5.32 0.17 7.45 0.20 16.83 0.38 

เงนิมดัจําและรบัล่วงหน้าจากลกูคา้  105.86 3.34 192.18 5.27 21.75 0.49 
หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 2.87 0.09 5.51 0.15 10.25 0.23 

รวมหนี�สินหมนุเวียน 1,777.62 56.05 2,041.36 55.98 630.36 14.12 
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งบการเงนิรวม 

31-ธ.ค.-59 31 ธ.ค.60 31 ธ.ค.61 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

หนี�สินไมห่มนุเวียน             

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธจิากสว่นที�ถงึกําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี 

192.00 6.05 238.68 6.55 300.84 6.74 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สทุธจิากสว่นที�ถงึ

กําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 
52.32 2.45 252.32 6.92 0.00 0.00 

หุน้กู ้ 169.57 5.35 0.00 0.00 1,683.65 37.70 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.40 0.11 4.59 0.13 5.67 0.13 

ประมาณการหนี�สนิเบี�ยปรบัตามสญัญาซื�อขายโครงการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.07 0.00 0.18 0.00 3.28 0.07 

หนี�สนิไม่หมนุเวยีนอื�น 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 417.41 13.16 495.76 13.60 1,993.44 44.64 

รวมหนี�สิน 2,195.03 69.22 2,537.12 69.58 2,623.80 58.76 

สว่นของผูถ้อืหุน้        

ทนุเรอืนหุน้        

ทนุจดทะเบยีน 750.00 23.65 750.00 20.57 2,307.69 51.68 

ทนุที�ออกและชําระแลว้       750.00 23.65 750.00 20.57 1,275.03 28.55 

สว่นเกนิมูลคา่หุน้สามญั 144.38 4.55 144.38 3.96 214.48 4.80 

กําไรสะสม       

- จดัสรรแลว้ – สํารองตามกฎหมาย 13.78 0.43 20.04 0.55 32.07 0.72 

- ยงัไมจ่ดัสรร 68.10 2.15 194.84 5.34 320.01 7.17 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 976.27 30.78 1,109.27 30.42 1,841.59 41.24 

รวมหนี�สินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 3,171.30 100.00 3,646.39 100.00 4,465.39 100.00 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

  

งบการเงนิรวม 

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31 ธ.ค.61 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายได้           

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 1,158.13 96.45 2,013.69 98.59 2,621.60 97.95 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิาร 16.53 1.38 19.59 0.96 20.45 0.76 
ดอกเบี�ยรบั 1.78 0.15 1.41 0.07 4.44 0.17 

รายไดอ้ื�น 24.28 2.02 7.73 0.38 29.85 1.12 

รวมรายได ้ 1,200.72 100.00 2,042.42 100.00 2,676.34 100.00 

ค่าใช้จา่ย         

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย ์ 830.37 69.16 1,440.59 70.53 1,838.73 68.70 
ตน้ทนุการใหเ้ชา่โรงงานและบรกิาร 10.78 0.90 10.78 0.53 12.25 0.46 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 142.46 11.86 228.44 11.19 258.84 9.67 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 97.48 8.12 132.45 6.48 185.32 6.92 

รวมค่าใช้จ่าย 1,081.09 90.04 1,812.26 88.73 2,295.14 85.76 

กาํไรก่อนส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้า ค่าใช้จา่ย

ทางการเงินและคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 
119.64 9.96 230.16 11.27 381.20 14.24 

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 2.52 0.21 0.94 0.04 (1.27) (0.05) 
สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 0.00 0.00 (0.25) (0.01) (0.09) 0.00 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 122.16 10.17 230.85 11.30 379.84 14.19 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (51.23) (4.27) (29.80) (1.46) (46.09) (1.72) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 70.93 5.91 201.05 9.84 333.75 12.47 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ (7.85) (0.65) (45.55) (2.23) (68.94) (2.58) 

ไรสุทธิสาํหรบัปี 63.08 5.25 155.50 7.61 264.81 9.89 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น:         

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสําหรบัปี (0.33) 0.03 0.00 0.00 0.23 0.01 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 62.75 5.23 155.50 7.61 265.04 9.90 

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน1         

   กําไรสุทธสิําหรบัปี 0.09   0.21  0.24  

       

  

หมายเหต ุ  1.  จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักอา้งองิจากมลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื�อประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบกบัมลูคา่ที�ตราไวข้องบรษิทัฯ 

ในปัจจุบนั  
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งบกระแสเงินสด 

  งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน      

กําไรกอ่นค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 70.93 201.06 333.75 

รายการปรบักระทบยอดกําไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้     

เป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดําเนนิงาน     

ที�ดนิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจากการโอนเป็นตน้ทนุขาย 829.06 1,434.48 1,832.35 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 23.36 30.06 15.99 

ค่าตดัจําหน่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ 0.18 0.34 5.49 
ค่าตดัจําหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ   0.50 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ (2.52) (0.95) 1.27 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 0.00 0.25 0.09 

ขาดทนุจากการจําหน่ายและตดัจําหน่ายอปุกรณ์ 0.00 2.20 0.40 
ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี�ยน (2.65) 0.00 0.00 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.32 1.19 1.37 
ประมาณการค่าซ่อมแซมหลงัการขาย (โอนกลบั) 0.00 1.61 2.18 

ตดัจําหน่ายภาษีหกั ณ ที�จ่าย 0.00 0.00 0.02 
ดอกเบี�ยรบั (1.78) (1.41) (4.44) 

ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย 51.05 29.03 40.11 

กําไรจากการดําเนินงานกอ่นการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดําเนินงาน 968.95 1,697.86 2,229.08 
สนิทรพัยดํ์าเนินงานลดลง (เพิ �มขึ�น)     

ลูกหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น     
- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.29 0.89 0.54 

- กจิการอื�น 3.65 0.60 (1.84) 
เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั  0.00 0.00 0.00 

ที�ดนิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ (1,483.60) (1,820.59) (1,965.56) 
เงนิจ่ายลว่งหน้าค่ากอ่สรา้ง (127.13) 149.05 11.22 

เงนิมดัจําการซื�อที�ดนิ (1.09) 2.35 (200.79) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น (10.07) (2.45) (3.74) 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 0.04 0.57 (4.13) 
หนี�สนิดําเนินงานเพิ �มขึ�น (ลดลง)    

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น    
- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (0.48) 0.32 (1.25) 

- กจิการอื�น 68.54 130.53 (202.99) 
เงนิประกนัผลงานผูร้บัเหมาคา้งจ่าย 3.71 53.60 (54.69) 

เงนิมดัจําและรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 19.54 86.32 (170.43) 
หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 0.19 1.04 2.55 

หนี�สนิไม่หมนุเวยีนอื�น 0.06 (0.06) 0.00 

เงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดําเนินงาน (557.42) 300.03 (362.03) 

จ่ายภาษเีงนิได้ (26.60) (28.01) (57.12) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (584.03) 272.02 (419.15) 
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งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    

เงนิฝากธนาคารที�มภีาระคํ�าประกนัเพิ�มขึ�น 0.00 0.00 (20.32) 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง (เพิ�มขึ�น) 0.00 (102.00) 13.00 
เงนิสดจ่ายซื�อเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย  0.00 0.00 0.00 

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 0.00 (35.00) 0.00 
เงนิสดจ่ายซื�อเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 0.00 (0.25) (24.75) 

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อธุรกจิ 0.00 0.00 0.00 
เงนิสดรบัจากการลดทนุของเงนิลงทนุในการร่วมคา้ 12.00 10.00 0.00 

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 0.00 0.20 0.09 
เงนิสดจ่ายซื�ออสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ อุปกรณ์ และสนิทรพยไ์มม่ตีวัตน (26.62) (3.13) (11.17) 

เงนิสดรบัจากดอกเบี�ย 1.78 0.48 3.30 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (12.84) (129.70) (39.85) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิเพิ�มขึ�น(ลดลง) 316.18 (401.18) (465.00) 
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น (ลดลง) (28.92) 0.00 (18.51) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น (ลดลง) (31.35) 0.00 (252.32) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น (ลดลง) 0.00 200.00 0.00 

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (464.32) (1,088.57) (1,562.15) 
เงนิสดรบัจากการเบกิเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 479.00 1,353.03 1,276.01 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 170.00 0.00 1,698.50 
เงนิสดจ่ายชาํระคนืหุน้กู ้ 0.00 0.00 (170.00) 

เงนิสดจ่ายคา่ใชจ้่ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (0.61) 0.00 (20.24) 
ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 0.00 0.00 (1.31) 

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทนุ 406.38 0.00 537.44 
เงนิสดจ่ายเงนิปันผล (180.00) (22.50) (70.16) 

จ่ายดอกเบี�ย (84.62) (115.13) (112.74) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 581.74 74.35 839.52 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สทุธิ (15.13) 67.97 380.52 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 73.58 58.45 126.42 
บวก : เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดของบรษิทัยอ่ย ณ วนัที�ไดม้า  0.00 0.00 0.00 
หกั : เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดของบรษิทัยอ่ย ณ วนัที�จําหน่าย  0.00 0.00 0.00 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นปี 58.45 126.42 506.94 
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15.3    ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั 

อตัราสว่นทางการเงนิ หน่วย 
งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง        

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง เทา่ 1.59 1.63 6.38 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเรว็  เทา่ 0.03 0.06 0.80 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เทา่ (0.39) 0.14  

อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื1 เทา่ 0.75 0.52 0.60 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี�ย วนั 480.12 690.10 603.05 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี� เทา่ 6.01 6.29 10.56 

ระยะเวลาชําระหนี� วนั 59.85 57.19 34.11 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร       

อตัรากําไรขั �นตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ รอ้ยละ 28.30 28.46 29.86 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน รอ้ยละ 10.18 11.30 14.19 

อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ รอ้ยละ 5.25 7.61 9.89 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 7.58 14.91 17.95 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน       

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม 2 รอ้ยละ 4.42 6.77 9.37 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เทา่ 0.43 0.56 0.66 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 

เทา่  2.25  2.29 1.42 

อตัราส่วนของหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยที�ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 1.87 1.71 1.30 

ขอ้มลูต่อหุ้น      

กําไรสุทธติ่อหุน้  บาท 0.09  0.21 0.24 

มลูค่าตามบญัช ี บาท 1.30  1.48 1.44 

ราคาตลาด (ณ วนัสิ�นปี)  

 
บาท 1.62  1.34 1.08 

 
 

หมายเหต ุ: 

                1) สนิคา้คงเหลอืของบรษิทัฯ คอื ที�ดนิและต้นทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม = กาํไรกอ่นดอกเบี�ยและภาษเีงนิได ้/ สนิทรพัยร์วม (เฉลี�ย) 
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บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิ 2 กลุ่มธุรกจิหลกัไดแ้ก่ ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยูอ่าศยั และธุรกจิโรงงาน
สาํเรจ็รปูใหเ้ช่า ปัจจบุนั บรษิทัฯ พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยูอ่าศยั ประเภท อาคารชดุพกัอาศยัหรอืคอนโดมเินียม
ทั �งที�เป็นอาคารสงู (High Rise) อาคารเตี�ย (Low Rise) โครงการบ้านจดัสรร และทาวน์โฮม ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล ซึ�งเน้นทําเลที�ตั �งในแนวถนนสายหลกั การคมนาคมสะดวก ใกล้ทางด่วนหรอืตามแนวสถานีขนส่ง

มวลชนระบบรางในปัจจุบนั และแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางที�จะเกดิขึ�นในอนาคต นอกจากนี� บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็
ถงึศกัยภาพและโอกาสทางธุรกจิจากนักลงทุนหรอืผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที�มีความ
ต้องการสรา้งโรงงาน แต่ยงัไม่มีความพรอ้มที�จะลงทุนในระยะยาว หรอืดว้ยปัจจยัอื�นๆ บรษิทัฯ จงึพฒันาโครงการ
โรงงานสาํเรจ็รูปให้เช่าเพื�อตอบสนองความต้องการดงักล่าว ปัจจุบนัโครงการโรงงานสําเรจ็รปูใหเ้ช่าของ  บรษิัทฯ 

ตั �งอยูท่ี�นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี� จงัหวดัระยอง 

ภาพรวมของการดาํเนินงานที�ผ่านมา    

สาํหรบัปี 2561 บรษิทัฯมโีครงการที�แลว้เสรจ็พรอ้มรบัรูร้ายไดใ้นปี 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั เพชร
เกษม 27 ซึ�งบริษัทฯสามารถรับรู้รายได้จากโครงการนี�คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของรายได้รวมจากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์และยงัสามารถระบายสนิคา้คงเหลอืจากโครงการที�ผา่นมาไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

ปัจจุบนับรษิทัฯยงัมโีครงการอยูร่ะหว่างการพฒันาจาํนวน 11 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวสงู 5 โครงการ
และโครงการแนวราบ 6 โครงการ ซึ�งเป็นโครงการที�คาดวา่จะแลว้เสรจ็พรอ้มรบัรูร้ายไดใ้นปี 2562 จาํนวน 8 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการชวีาโฮม วงแหวน-ลาํลกูกา, โครงการชวีาวลัย ์ พุทธมณฑล สาย1, โครงการชวีาโฮม สขุสวสัดิ �-ประชา
อทุศิ,  โครงการฮอลลม์ารค์ จรญัฯ 13, โครงการฮอลลม์ารค์ โชคชยั4, โครงการชวีารมย ์ นครอนิทร,์ และโครงการ
ฮารท์ สขุมุวทิ 62/1, โครงการฮารท์ สขุมุวทิ 36 ซึ�ง 2 โครงการนี�เป็นโครงการรว่มทุนภายใต ้บรษิทั ชวีา ฮารท์ จาํกดั   

 

คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงานปี 2561 และ ปี 2560 

สาํหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมทั �งสิ�น 2,676.34 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อนจํานวน 633.92 ลา้นบาท

หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 31.04 สาํหรบักาํไรสทุธใินปี 2561 มจีํานวน 264.81 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 70.30 โดยผล
การดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯในปี 2561 มรีายละเอยีดดงันี� 

รายได้รวม  

โครงสรา้งรายได ้สาํหรบัปี 2559 – 2561 แบ่งตามประเภทของรายได ้มรีายละเอยีดดงันี� 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 1,158.13 98.02 2,013.69 98.59 2,621.60 97.95 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิาร 16.53 0.95 19.59 0.96 20.45 0.76 

รวมรายได้หลกั 1,174.66 98.96 2,033.28 99.55 2,642.05 98.71 

รายไดอ้ื�น� 26.06 1.04 9.15 0.45 34.29 1.29 

รวม 1,200.72 100.00 2,042.42 100.00 2,676.34 100.00 

หมายเหตุ  �.  รายได้อื�น ได้แก่ กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตรา รายไดจ้ากการบรหิารจดัการแก่บรษิัทที�เกี�ยวข้อง รายไดจ้ากการยดึเงนิมัดจํา 
รายไดค้่ามเิตอรไ์ฟฟ้าจากการขายหอ้งชุด รายไดด้อกเบี�ย เป็นตน้ 
 
 

15. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

 สาํหรบัปี 2561 บรษิทัฯมรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์จาํนวน 2,621.60 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 
607.91 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 30.19  โดยในปี 2561 มโีครงการที�รบัรูร้ายไดท้ ั �งหมด 7 โครงการซึ�งเท่ากนักบัปี
ก่อน แต่ปัจจยัที�สง่ผลใหร้ายไดข้องปี 2561 เพิ�มขึ�นมาจากการรบัรูร้ายไดข้องโครงการชวีาทยั เพชรเกษม 27 ซึ�งเป็น
โครงการที�แลว้เสรจ็พรอ้มโอนในไตรมาส 2/2561 สามารถรบัรูร้ายไดท้ั �งปีไดถ้งึ 1,023.86 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
40 ของยอดรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ทั �งนี�บรษิทัฯยงัคงทยอยรบัรูร้ายไดส้าํหรบัโครงการที�ผ่านมาไดอ้ยา่ง
ต่อเนื�องรวมเป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�น 1,597.74 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากโครงการชวีาทยัเรสซิเดนท์ อโศก และ 
โครงการชวีาทยัเรสซเิดนท ์บางโพ มยีอดรบัรูร้ายไดจ้าํนวน 632.83 ลา้นบาท และ 430.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

การรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ยกตามโครงการสาํหรบัปี 2559– 2561 มรีายละเอยีดดงันี� 

โครงการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

โครงการชวีาทยั ราชปรารภ 0.00 0.00 0.00 0.00 21.65 0.83 

โครงการชวีาทยั รามคาํแหง 69.69 6.02 14.78 0.73 - - 

โครงการฮอลลม์าร์ค งามวงศว์าน 232.35 20.06 193.10 9.59 247.94 9.46 

โครงการฮอลลม์าร์ค แจง้วฒันะ 282.30 24.38 250.74 12.45 1.80 0.07 

โครงการชวีาทยั อนิเตอร์เชนจ ์ 573.79 49.54 181.46 9.01 19.41 0.74 

โครงการชวีารมย ์รงัสติ-ดอนเมอืง - - 192.90 9.58 243.69 9.30 

โครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์บางโพ - - 479.22 23.80 430.43 16.42 

โครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์อโศก - - 701.49 34.84 632.83 24.13 

โครงการชวีาทยั เพชรเกษม 27     1,023.85 39.05 

รวม 1,158.13 100.00 2,013.69 100.00 2,621.60 100.00 

 

รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ 

 รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการเป็นรายได้จากการให้เช่าโรงงานสําเร็จรูป (Ready Built 
Factories) ในปี 2561 มจีํานวน 20.45 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อนจํานวน 0.86  ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 4.39 
เนื�องจากมผีูเ้ชา่โรงงานสาํเรจ็รปูเพิ�มขึ�น 

รายได้อื�น 

รายไดอ้ื�นของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหบ้รกิารบรหิารจดัการแก่บรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง รายไดจ้าก
การยดึเงนิคา่มดัจาํในกรณีที�ลกูคา้ผดิสญัญา รายไดค้า่มเิตอรไ์ฟฟ้าจากการขายหอ้งชุด ดอกเบี�ยรบั เป็นตน้ ในปี 2561 
บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื�น จาํนวน 34.30 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน จาํนวน 25.15 ลา้นบาท เนื�องจากในปีนี�บรษิทัฯไดร้บั
ผลกระทบจากลกูคา้ที�ผดิสญัญาจงึทาํใหบ้รษิทัตอ้งรบัรูร้ายไดอ้ื�นจากเงนิมดัจาํของหอ้งที�ผดิสญัญา นอกจากนี�บรษิทัฯมี

การรบัรูร้ายไดด้อกเบี�ยรบัเพิ�มสงูขึ�น 
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รายไดอ้ื�น (ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา 2.37 0.00 0.00 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารบรหิารจดัการแก่บรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง 3.78 1.77 0.84 

รายไดจ้ากการยดึเงนิค่ามดัจํา 9.36 1.61 18.99 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าหอ้งชุด 0.05 0.00 0.00 

ดอกเบี�ยรบั 1.78 1.41 4.44 

รายไดอ้ื�นๆ 8.72 4.35 10.03 

รวม 26.06 9.14 34.30 

 

ต้นทนุและกาํไรขั �นต้น 

ต้นทุนของบรษิัทฯ สําหรบัปี 2559 – 2561 แบ่งตามประเภทของต้นทุนได้แก่ ต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์
ตน้ทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบรกิาร และตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร รายละเอยีดดงันี� 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ตน้ทุน       

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์     830.37  1,440.59 1,838.73 

ตน้ทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบรกิาร 10.78 10.78 12.25 

ต้นทนุรวม       841.15  1,451.37 1,850.98 

รายไดห้ลกัรวม   1,174.66  2,033.28 2,642.05 

กาํไรขั �นตน้  333.51 581.91 791.07 

อตัรากาํไรขั �นตน้ 28.39 28.62 29.94 

 

  สาํหรบัปี 2561 ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยม์จีาํนวน 1,838.73 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน จํานวน 398.14  
ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 27.64 ซึ�งเพิ�มขึ�นตามยอดรายไดข้องการขายอสงัหารมิทรพัย ์ และมอีตัรากาํไรขั �นตน้จาก

การขายอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 29.86 เมื�อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนมอีตัราที�ใกลเ้คยีงกนั อย่างไร
กต็ามบรษิทัยงัคงรกัษาระดบักาํไรขั �นตน้ ถงึแมว้า่ในปัจจุบนัจะมกีารแขง่ขนัดา้นราคากนัคอ่นขา้งสงู 

  สาํหรบัตน้ทุนการใหเ้ชา่โรงงานและบรกิารเป็นตน้ทนุคา่เสื�อมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน ไดแ้ก ่
โรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ชา่และหอ้งชุดเพื�อรา้นคา้ใหเ้ช่า ในปี 2561 มจีํานวน 12.25 ลา้นบาทเพิ�มขึ�นจากปีก่อน 1.47 ลา้น

บาท ซึ�งเพิ�มขึ�นจากสว่นของตน้ทุนคา่เสื�อมของหอ้งชุดใหเ้ชา่  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวมในปี 2561 จาํนวน 444.16 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 16.60 ของรายไดร้วม  
เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 83.27 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 23.07 มสีาเหตุหลกัมาจากคา่ใชจ่้ายในการขายเพิ�มขึ�นจํานวน 

30.40 ล้านบาท หรอืเพิ�มขึ�นจากปีก่อนร้อยละ 13.31 โดยปัจจัยหลกัของการเพิ�มขึ�นมาจากค่าใช้จ่ายในการโอน
กรรมสิทธิ � ค่าคอมมิชชั �น และโปรโมชั �นในการส่งเสริมการขาย ที� เพิ�มขึ�นตามยอดรายได้จากการจากขาย
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อสงัหารมิทรพัย์ สําหรบัค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิ�มขึ�นจํานวน 52.87 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 39.92 ส่วนใหญ่
เพิ�มขึ�นจากค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบับุคลากรที�ขยายตัวเพิ�มขึ�นเพื�อรองรบัโครงการในอนาต อย่างไรก็ตามบรษิัทฯมีการ
บรหิารจดัการคา่ใชจ้่ายไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึ�นกวา่ปีก่อนโดยเปรยีบเทยีบจากสดัสว่นคา่ใชจ้่ายรวมต่อรายไดร้วมปี 
2561 อยูท่ี�รอ้ยละ 16.60 ซึ�งลดลงจากปีกอ่นปีกอ่นที�มอีตัราอยูท่ี�รอ้ยละ 17.67  

 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าเป็นการรบัรูส้่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซูน 
จํากดั (“CTHS”) ในสดัส่วนร้อยละ 50 และเมื�อเดือนพฤษภาคม 2560 บรษิัทฯไดท้ําสญัญาร่วมทุนกบั บรษิัท ชีวา 
ฮารท์ จาํกดั (“CWH”) โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 70 ทั �งนี�บรษิทัฯ รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการ
รว่มคา้สาํหรบัปี 2561 จาํนวน 1.27 ลา้นบาท  

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเป็นการรบัรูส้ว่นแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบรษิทั กมลา ซเีนียร ์ลฟิวิ�ง 
จาํกดั ซึ�งบรษิทัไดท้ําสญัญาร่วมทุนไปเมื�อเดอืนกรกฏาคม 2560 โดยบรษิทัฯถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 ทั �งนี�บรษิทัฯ 
รบัรูส้ว่นแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มสาํหรบัปี 2561 จาํนวน 0.09 ลา้นบาท 

สาํหรบับรษิทั ชวีา ฮารท์ จาํกดั และ บรษิทั กมลา ซเีนียร ์ลฟิวิ�ง จาํกดั บรษิทัฯไดท้าํสญัญารว่มลงทุนใน
ระหวา่งปี 2560  ซึ�งทั �งสองบรษิทันี�อยู่ในระหวา่งการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์  

ต้นทนุทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงนิในปี 2561 มจีาํนวน 46.09 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อนจํานวน 16.29 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�น
รอ้ยละ 54.66 เนื�องจากในปีนี� บรษิทัฯมเีงนิออกหุน้กูใ้นสดัสว่นที�มากกวา่ปีก่อนจงึทาํใหต้น้ทุนทางการเงนิสงูขึ�น  

 

กาํไรสทุธิ  

 จากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาขา้งต้น บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีําไรสุทธ ิจํานวน 264.81 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 109.31 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นร้อยละ 70.30 เป็นผลบวกมาจากการขยายตวัของตลาด
อสงัหารมิทรพัยท์ี�ปรบัตวัดขีึ�นทําใหบ้รษิทัฯสามารถระบายสนิคา้คงเหลอืไดอ้ย่างต่อเนื�อง ประกอบกบัการรบัรูร้ายได้
จากโครงการที�แล้วเสรจ็ในไตรมาส 2/���� คอืโครงการชวีาทยั เพชรเกษม �� และบรษิทัฯ สามารถบรหิารค่าใชจ้่าย

ในการขายและบรหิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพจงึสง่ผลใหอ้ตัรากาํไรสทุธเิพิ�มขึ�นรอ้ยละ 2.28 เป็นรอ้ยละ 9.89 เมื�อเทยีบ
กบัปีกอ่นอยูท่ี�รอ้ยละ 7.61 
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

สินทรพัยร์วม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มจีาํนวน 4,465.39 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 819 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�น

รอ้ยละ 22.46  โดยมกีารเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยท์ี�สาํคญั ดงันี� 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

ที�ดนิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

เงนิมดัจําการซื�อที�ดนิ 

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

58.45 

2,524.58 

48.54 

0.00 

267.95 

27.73 

126.42 

2,998.46 

46.19 

0.00 

257.18 

9.52 

 

506.94 

3,161.83 

246.99 

24.66 

290.77 

17.10 

 

 

 เง ินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 506.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.35 ของสนิทรพัย์รวม 

เพิ�มขึ�นจากปีกอ่น 380.52 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 301 ในสว่นที�เพิ�มขึ�นมาจากเงนิที�ไดม้าจากการออกหุน้กู ้  
 ที�ดนิและต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์จาํนวน 3,161.83 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 70.81 ของสนิทรพัย์

รวม เพิ�มขึ�นจากปีก่อน จํานวน 163.34 ล้านบาท หรอืเพิ�มขึ�นร้อยละ 5.45 แบ่งออกเป็นการเพิ�มขึ�นของต้นทุนการ
พฒันาโครงการจํานวน 1,995 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึ�นของโครงการระหวา่งการพฒันาจํานวน 9 โครงการ 

และเป็นการลดลงของสินค้าคงเหลือที�โอนในปีจํานวน 1,832 ล้านบาท ซึ�งในจํานวนนี�มีส่วนที�โอนไปเป็น
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนสาํหรบัหอ้งชุดใหเ้ชา่ จาํนวน 45.84 ลา้นบาท 

 

ที�ดนิและตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ลา้นบาท ลา้นบาท ล้านบาท 

ที�ดนิ 1,711.53 2,199.95 3,700.74 
คา่กอ่สร้างและออกแบบ 3,646.54 4,957.56 5,405.23 

ตน้ทนุการกูย้มืที�ตั �งขึ�นเป็นทนุ 225.78 313.56 392.95 
ตน้ทนุอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 82.76 103.91 121.03 

รวม  5,666.62 7,574.98 9,619.95 

หกั: สว่นของต้นทนุขายสะสม 
หกั: สว่นที�โอนไปเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ 

หกั: สว่นที�โอนไปเป็นที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

(3,142.04) 
0.00 

0.00 

(4,576.52) 
0.00 

0.00 

(6,408.87) 
(45.84) 

(3.40) 

ที�ดินและต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรพัย-์สุทธิ 2,524.58 2,998.46 3,161.83 
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ที�ดนิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์แยกตามโครงการที�บรษิทัฯ พฒันา มรีายละเอยีดดงันี� 

        (หน่วย : ลา้นบาท) 

โครงการ 
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

โครงการชวีาทยั ราชปรารภ 14.25 0.77 14.25 0.48 0.00 0.00 
โครงการชวีาทยั รามคาํแหง 10.49 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน 332.48 27.01 198.28 6.61 28.68 0.91 
โครงการฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ 182.38 20.33 1.30 0.04 0.00 0.00 

โครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์ 162.66 31.15 19.11 0.64 0.00 0.00 
โครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์บางโพ 486.79 12.55 409.70 13.66 107.51 3.40 

โครงการชวีารมย ์รงัสติ-ดอนเมอืง 221.41 5.14 187.41 6.25 28.78 0.91 
โครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์อโศก 720.80 0.00 719.82 24.01 292.89 9.26 
โครงการเพชรเกษม 27 393.32 0.04 939.65 31.34 363.16 11.49 
โครงการชวีาทยั ทองหล่อ20     0.00 0.00 1.50 0.05 356.93 11.29 

โครงการชวีาโฮม วงแวน-ลําลูกกา     0.00 0.00     0.00 0.00 254.40 8.05 
โครงการชวีาโฮม สุขสวสัดิ �-ประชาอุทศิ     0.00 0.00     0.00 0.00 247.04 7.81 

โครงการชวีาทยั เกษตรนวมนิทร ์     0.00 0.00     0.00 0.00 425.04 13.44 
โครงการฮอลลม์าร์ค จรญั 13     0.00 0.00     0.00 0.00 97.56 3.09 

โครงการชวีาวลัย ์ปิ�นเกลา้-สาทร     0.00 0.00     0.00 0.00 505.19 15.98 
โครงการฮอลลม์าร์ค โชคชยั 4     0.00 0.00     0.00 0.00 453.33 14.34 

โครงการชวีาทยั ปิ�นเกลา้     0.00 0.00     0.00 0.00 1.22 0.04 
โครงการชวีารมย ์นครอนิทร ์     0.00 0.00     0.00 0.00 0.09 0.00 

รวม 2,524.58 100.00 2,998.46 100.00 3,161.83 100.00 

 
 
 เงนิมดัจําการซื�อที�ดนิ จํานวน 246.99 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.53 ของสนิทรพัย์รวม เพิ�มขึ�นจากปีก่อน

จาํนวน 200.80 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากเงนิมดัจาํคา่ที�ดนิเพื�อนํามาพฒันาโครงการในอนาคต 

 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จาํนวน 25 ลา้นบาท เนื�องจากในระหว่างปี 2561 บรษิทัฯไดจ่้ายค่าหุน้เพิ�มทุนตาม
สดัสว่นการรว่มทนุในบรษิทั กมลา ซเีนียร ์ลฟิวิ�ง จาํกดั จาํนวน 24.75 ลา้นบาท 

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน จาํนวน 290.77 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.51 ของสนิทรพัยร์วม เพิ�มขึ�นจาก

ปีก่อนจํานวน 33.59 ลา้นบาท  หรอืเพิ�มขึ�นร้อยละ 13.06 เพิ�มขึ�นจากบรษิทัฯมหีอ้งชุดใหเ้ช่ารา้นคา้จาํนวน 45 ลา้น
บาท 
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หนี�สินรวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มหีนี�สนิรวมจาํนวน 2,623.80 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
จาํนวน 86.68 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 3.42 มรีายละเอยีด ดงันี� 

        (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �น 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั – สุทธ ิ

 เงนิมดัจําและรบัลว่งหน้าจากลูกคา้ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

หุน้กู ้

856.72 

217.87 

537.05 

18.51 

52.32 

105.86 

192.00 

169.57 

460.33 

345.62 

754.83 

18.51 

252.32 

192.18 

238.67 

169.90 

0.00 

143.49 

405.72 

0.00 

0.00 

21.75 

300.83 

1,683.65 

 

หนี�สนิหมุนเวยีน จาํนวน 630.36 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 24 ของหนี�สนิรวม ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 1,410.99
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 69.12 โดยมกีารเปลี�ยนแปลงของหนี�สนิหมุนเวยีนที�สาํคญั ดงันี� 

 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �น ลดลงจากปีก่อนทั �งจํานวน เนื�องจากบรษิัทมทียอยชําระเงนิจากตั �ว
แลกเงนิระยะสั �นอยา่งต่อเนื�อง ทั �งนี�บรษิทัเน้นการเบกิเงนิกูร้ะยะยาวเพื�อรกัษาสภาพคล่องในการชาํระหนี� 

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี จาํนวน 405.72 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
15.46 ของหนี�สนิรวม ลดลงจากปีกอ่นจาํนวน 349.11 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 46.25 เนื�องจากในระหวา่งปีไดม้กีาร
ทยอยชําระเงนิกู้ยมืใหส้ถาบนัการเงนิที�ถงึกําหนดชําระสาํหรบัโครงการที�พรอ้มรบัรูร้ายได ้โดยชําระเป็นจํานวนเงนิ 
747.28 ลา้นบาท 

 เจ้าหนี�การคา้และเจ้าหนี�อื�น จาํนวน 143.49 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.47 ของหนี�สนิรวม ลดลงจากปีก่อน
จาํนวน 202.13 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 58.48 เนื�องจาก ณ สิ�นปี 2560 มเีจ้าหนี�การคา้คงเหลอืสาํหรบังานระหวา่ง
กอ่สรา้งโครงการแนวสงูคอ่นขา้งมากเมื�อเทยีบกบัสิ�นปี 2561 บรษิทัฯ เน้นก่อสรา้งแนวราบเป็นสว่นมากซึ�งคา่ก่อสรา้ง
จะถกูทยอยบนัทกึไปในระหวา่งงวดแลว้  

 เงนิมดัจาํและรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ จาํนวน 21.75 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 170.43 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 88.68 เนื�องจากในระหวา่งปีไดท้ยอยลา้งเงนิมดัจาํสาํหรบัโคงการที�พรอ้มโอนกรรมสทิธิ �ในปี 2561  

หนี�สนิไม่หมุนเวยีน จํานวน 1,993.44 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 76 ของหนี�สนิรวม เพิ�มขึ�นจากปีก่อนจํานวน 
1,497.67 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 302 โดยมกีารเปลี�ยนแปลงของหนี�สนิที�สาํคญั ดงันี� 

 หุ ้นกู้-สุทธิ จํานวน 1,683.65 ล้านบาท ในระหว่างปีบริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ จํานวน 1,698.50 ล้านบาท 
ระยะเวลา 2 ปี เพื�อใชเ้ป็นเงนิทุนในการพฒันาโครงการในอนาคต 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มจีํานวน 1,841.59 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน จํานวน 732.32 
ล้านบาท หรอืเพิ�มขึ�นร้อยละ 66.02 โดยเพิ�มขึ�นจากผลการดําเนินงานของบรษิัทฯจํานวน 264.81 ล้านบาท และ
เพิ�มขึ�นจากการเพิ�มทุนในเดอืนพฤษภาคม จาํนวน 537.44 ลา้นบาท (467.34 ลา้นหุน้ หุน้ละ 1.15 บาท) ในระหวา่งปี
บรษิทัฯไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลดงันี� ในเดอืนพฤษภาคม จ่ายเงนิปันผลจํานวน 64.10 ลา้นบาท โดยจา่ยเป็นหุน้ปันผล
จาํนวน 57.69 ลา้นบาท สว่นที�เหลอืจ่ายเป็นเงนิสด และในเดอืนกนัยายนประกาศจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลสาํหรบัผล
การดาํเนินครึ�งปีแรกของปี 2561 จาํนวน 0.05 บาทต่อหุน้ คดิเป็นเงนิสดจํานวน 63.75 ลา้นบาท  

 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทนุ 

อตัราส่วนหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้(D/E) ตามงบการเงนิ ณ สิ�นปี 2561 เท่ากบั 1.42 เท่า ลดลงจากสิ�นปี 
2560 ซึ�งมอีตัราเท่ากบั 2.29 เท่า เนื�องจากสดัส่วนของส่วนของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ�นจากปีก่อนรอ้ยละ 66 โดยเพิ�มขึ�นจาก
การออกหุ้นสามญัเพิ�มทุน ในขณะที�หนี�สนิรวมเพิ�มขึ�นจากปีก่อนเพยีงเล็กน้อยในอตัรารอ้ยละ 3.42  อย่างไรก็ตาม
หนี�สนิรวมของบรษิัทฯนั �นมีบางส่วนมาจากเงนิมดัจําจ่ายล่วงหน้าจากลูกคา้ซึ�งไม่ถอืว่าเป็นหนี�สนิที�ต้องชําระให้กบั
เจา้หนี� ดงันั �นจะทาํใหส้ดัสว่นของหนี�สนิรวมสงูไป 

อตัราสว่นหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/E) ณ สิ�นปี 2561 เท่ากบั 1.30 เท่า ลดลงจากสิ�น

ปี 2560 ซึ�งมอีตัราเทา่กบั �.�� เทา่  

ทั �งนี�อตัราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ตามสญัญากู้ยมืจากสถาบันการเงนิ ได้กําหนดเง ื�อนไข
ทางการเงนิที�สาํคญั ดงันี� (การคาํนวณโดยหนี�สนิไม่รวมเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ กรรมการ และบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง และสว่น
ของผูถ้อืหุน้ใหร้วมถงึเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ กรรมการ และบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง) 

อตัราส่วนหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E) สญัญาเงนิกูก้าํหนดใหด้าํรง D/E ไม่เกนิกวา่ 2.0 - 2.5 เท่า ทั �งนี� ณ 
วนัที� �� ธนัวาคม 2561 ม ีD/E เท่ากบั 1.42 เท่า ซึ�งเป็นการดาํรงอตัราสว่นตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู ้

 

สภาพคล่องและความพอเพียงของเงินทนุบริษทั 

กระแสเงินสด 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดในปี 2559 -2561 รายละเอยีดดงันี� 

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (584.03) 272.02 (419.15) 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (12.84) (129.70) (39.85) 

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 581.74 (74.35) 839.52 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สทุธ ิ (15.13) 67.97 380.52 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 1 มกราคม 73.58 58.45 126.42 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 58.45 126.42 506.94 

สาํหรบังบกระแสเงนิสดสิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มยีอดคงเหลอืจํานวน 506.94 ลา้นบาท และ 
126.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเงนิสดเพิ�มขึ�นจากปีก่อน จาํนวน 380.52 ลา้นบาท มรีายละเอยีด ดงันี� 

กระแสเงนิสดสทุธจิากการใชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน จํานวน 419.15 ลา้นบาท โดยเป็นกระแสเงนิสดจา่ยใน
การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี�อยูใ่นระหวา่งก่อสรา้ง 
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กระแสเงนิสดสทุธจิากการใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน จาํนวน 39.86 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่ใชไ้ปในการลงทุน
ในเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

กระแสเงนิสดสทุธจิากการไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จาํนวน 839.52 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่ไดม้าจากการ
ออกหุน้กูแ้ละจากการเพิ�มทนุในระหวา่งปี 

ความพอเพียงของสภาพคล่อง  

แหล่งเงินกู้ยืม ณ 31 ธนัวาคม 2561 วงเงินกู้ ยอดเงินกู้ วงเงินกู้คงเหลือ 

เงนิกูย้มืระยะส ั �นจากสถาบนัการเงนิ 

- ตั �วแลกเงนิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

หุน้กู ้

 

2,000 

2,449 

3,000 

 

- 

706 

1,698 

 

2,000 

1,743 

1,302 

รวม 7,449 2,404 5,045 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 เงนิกูย้มืของบรษิทัฯ รอ้ยละ 70 ของเงนิกูย้มืทั �งหมด มาจากการแหลง่เงนิกูย้มืระยะ
ยาวโดยการออกหุน้กู ้ซึ�งมวีตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์โดยมรีะยะเวลาการกูย้มื 2 ปี อกีสว่นหนึ�ง

มาจากการกูย้มืเงนิสนิเชื�อโครงการจากสถาบนัการเงนิ โดยมรีะยะเวลาการกูย้มื 2-4 ปี  

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัที�อาจมผีลต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต  

1. นโยบายของรฐับาล 

การเปลี�ยนแปลงทางกฎหมายและระเบียบที� เกี�ยวข้องกับการดําเนิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การ
เปลี�ยนแปลงกฏหมายส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัพระราชบญัญตัผิงัเมอืง ขอ้กาํหนดการจดัสรรที�ดนิตามพระราชบญัญตัอิาคาร
ชุด และพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร ไดแ้ก่ การกําหนดเนื�อที�ที�ดนิ การกําหนดความกวา้งของเขตทางเดนิและเขต
ถนน การกําหนดพื�นที�ส่วนกลาง การประเมินและการจัดทํารายงานผลกระทบสิ�งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงการ

เปลี�ยนแปลงกฏระเบยีบเกี�ยวกบัการกําหนดเขตการใชป้ระโยชน์ที�ดิน การวางผังจราจร และโครงการระบบขนส่ง
มวลชนระบบราง หรอืโครงการทางด่วนพิเศษ เป็นต้น การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและ
คา่ใชจ้่ายในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ ได ้ 

อยา่งไรกต็ามในอนาคตคาดว่าจะไดร้บัปัจจยับวกจากทางภาครฐัไม่วา่จะเป็นการลงทุนในโครงสรา้งขั �นพื�นฐาน

และการกระจายระบบคมนาคม เพื�อกระตุ้นใหเ้กดิการพฒันาในพื�นนอกรอบ ซึ�งส่งผลต่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
ของภาคเอกชน 

นอกจากนี�ยงัมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) เพื�อกระตุ้นการส่งเสรมิการลงทุน
ภาคอตุสาหกรรม ปัจจยัดงักล่าวอาจสง่ผลต่อการรบัรูร้ายไดจ้ากการโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ชา่ของบรษิทัฯ ได ้

2. นโยบายสินเชื�อของสถาบนัการเงิน 

มาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื�อของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  หรอืมาตรการ  LTV (Loan to 

Value) ออกมาเพื�อป้องกนัการเกง็กาํไร และเพื�อป้องกนัปัญหาฟองสบู่ที�อาจจะเกดิขึ�นในอนาคต เนื�องจากพบวา่ การ
แข่งขนัรุนแรง ประกอบกบัมาตรฐานการปล่อยสนิเชื�อลดลง ดงันั �น จงึตอ้งการออกมาตรการเพื�อใหผู้กู้อ้อมก่อนกู ้มเีงนิ
ดาวน์ก่อนซื�อบา้น รวมถงึใหผู้ใ้หกู้ ้ตระหนักถงึความเสี�ยงที�แทจ้รงิ สามารถรองรบัความเสี�ยงจากความไม่แน่นอนของ
มูลคา่หลกัประกนั และเพื�อสนับสนุนใหค้นที�ตอ้งการกูซ้ื�อที�อยูอ่าศยัเพื�ออยู่อาศยัจรงิสามารถซื�อไดใ้นราคาที�เหมาะสม 
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ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลให้ผู้บรโิภคระมดัระวงัในการใช้จ่ายมากขึ�น หรอือาจชะลอการตดัสนิใจซื�อซึ�งอาจจะส่งผล
สบืเนื�องต่อไปยงัธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความเสี�ยงดงักล่าว และมมีาตรการในการควบคมุ โดยจดัใหเ้จา้หน้าที�ที�ให้
คาํปรกึษาชี�แนะเพื�อลดปัญหาการขอสนิเชื�อกบัสถาบนัการเงนิ  

3. สภาวะเศรษฐกิจและความผนัผวนของสภาวะทางการเมืองในประเทศ 

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื�อที�อยู่อาศยัซึ�งเป็นธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากความไม่
แน่นอนทางการเมอืง ซึ�งทําใหเ้กดิการชะลอในภาวะเศรษฐกจิของประเทศ ความเชื�อมั �นของเศรษฐกจิลดน้อยลง และ
การชะลอตัวในการใช้จ่ายของผู้บรโิภค ส่งผลให้ภาวะการซื�อขายอสงัหารมิทรพัย์ชะลอตวัตาม ปัจจยัจากสภาวะ
เศรษฐกิจและความผันผวนของสภาวะทางการเมืองในประเทศอาจส่งผลต่อการรบัรายได้จากการขายโครงการ
อสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ ได ้

4. ต้นทนุค่าพฒันาโครงการที�ผนัผวน 

สาํหรบัธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์นอกจากราคาที�ดนิที�เป็นตน้ทนุแลว้ ตน้ทุนที�สาํคญัรองลงมา คอื ราคาวสัดุ
ก่อสร้าง ซึ�งมีความผันแปรไปตามภาวะราคานํ� ามันที�ปรบัตัวสูงขึ�นเป็นระยะ ๆ ซึ�งเป็นปัจจัยภายนอกที� ธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย ์ไม่สามารถควบคมุได ้ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อตน้ทุนในการดาํเนินธุรกจิและภาคอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
ในขณะที�  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถปรับราคาขายได้ทันทีเสมอไป นอกจากนี� การแข่งขันในตลาด

อสงัหารมิทรพัย์กเ็ป็นขอ้จํากดัในการปรบัราคาขายอกีทางหนึ�ง ซึ�งธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ไดใ้ห้ความสําคญักบัการ
บรหิารจดัการความเสี�ยงของความผนัผวนราคาวสัดกุ่อสรา้ง ซึ�งเป็นตน้ทุนหลกัในการกอ่สรา้ง 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความเสี�ยงดงักล่าว และมมีาตรการในการควบคมุ โดยจดัใหม้กีารประมูล
งานก่อสรา้งเพื�อคดัเลอืกผูร้บัเหมาโดยวธิจีดัประกวดราคา เพื�อเปรยีบเทยีบคุณภาพ การทดสอบคุณภาพวสัดุ ราคา

ตลาด เลอืกราคาที�เหมาะสมที�สดุ  
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ส่วนที� 4 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
 บรษิทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี�แลว้ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัขอรบัรอง
ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําใหผู้อ้ ื�นสําคญัผดิหรอืไม่ขาดขอ้มูลที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 

นอกจากนี� บรษิทัขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที�สรปุมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถกูตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จ ัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที�ดี เพื�อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที�เป็น
สาระสาํคญัของทั �งบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั �งควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติาม

ระบบดงักลา่ว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที�ด ีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และ
บรษิทัไดแ้จ้งขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที� 13 มนีาคม 2562 ต่อผูส้อบบญัชแีละ
กรรมการตรวจสอบของบรษิทัแล้ว ซึ�งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั �งการกระทําที�มชิอบที�อาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงนิของ

บรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
 

 ในการนี� เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที�บรษิทัไดร้บัรองความถูกต้องแลว้ 
บรษิทัไดม้อบหมายให้ นางสาวสุภารตัน์ งามทรพัย์ทวคีูณ เป็นผู้ลงลายมอืชื�อกํากบัเอกสารนี�ไวทุ้กหน้าดว้ย หาก

เอกสารใดไม่มลีายมอืชื�อของ นางสาวสภุารตัน์ งามทรพัยท์วคีณู กาํกบัไว ้บรษิทัจะถอืวา่ไม่ใช่ขอ้มลูที�บรษิทัไดร้บัรอง
ความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ชื�อ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

1. นายชาตชิาย   พานิชชวีะ ประธานกรรมการ  
 

 

    

2. นายบุญ ชนุ เกยีรต ิ กรรมการ/ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 

    

ผูร้บัมอบอาํนาจ    

 ชื�อ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

1. นางสาวสภุารตัน์ งามทรพัยท์วคีณู ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน     
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคมุ  

และเลขานุการบริษทั 
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1. รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน)  

ชื�อ 1.  นายชาตชิาย  พานิชชวีะ 

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร 

อาย ุ 57 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 
0.16 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
สามนีางสมหะทยั  พานิชชวีะ 

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 18 กมุภาพนัธ ์2558 

คณุวฒิุทางการศึกษา -  ปรญิญาโท สาขาการคา้ระหว่างประเทศ และ สาขาการตลาด จากมหาวทิยาลยั ซาน ฟรานซสิโก รฐัแคลฟิอเนยีร ์

-  ปรญิญาตร ีสาขาการธนาคาร จากมหาวทิยาลยั ซาน ฟรานซสิโก รฐัแคลฟิอเนียร ์
-  อนุปรญิญา สาขาศลิปศาสตร ์และคอมพวิเตอร ์จากวทิยาลยัโรเจอร ์วลิเลี�ยม รฐัโรดไอรแ์ลนด ์ 

ประวติัการอบรม -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 9/2004  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
-  หลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2522 (วปอ. 2552) โดยสมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถมัภ ์
-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่น 13 (วตท.13)  โดยสถาบนัวทิยาการตลาดทุน  

-  หลกัสตูรประกนัวนิาศภยัขั �นสงู รุน่ � (วปส.�)  โดยสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) 
-  หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมั �นคงขั �นสงู รุน่ 3  (สวปอ.มส.3)  โดยสมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถมัภ ์
-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้การพาณชิย ์รุน่ 6 (TEPCoT 6)  โดยสถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงานพฒันาเมอืง รุน่ 3 (มหานครรุน่ที� 3)  โดยมหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 

-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารเมอืง รุน่ 1 (ผูนํ้าเมอืง 1)  โดยมหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 
-  หลกัสตูรการปฏริปูธุรกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม รุน่ 1 (Brain 1)  โดยสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 

 

2559 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ 
2558 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ 
2558 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ/กรรมการ 

บรษิทั ไทยศรปีระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เอทพี ี30 จาํกดั (มหาชน) 
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2550 – ปัจจุบนั    กรรมการผูจ้ดัการ                        บรษิทั ท ีท ีแอล อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและ

อื�นๆ 

2561 – ปัจจบุนั    ประธานกลุ่มอตุสาหกรรมแกว้และกระจก 

2561 – ปัจจบุนั    รองประธาน – งานสง่เสรมิการคา้การลงทุน 
2561 – ปัจจบุนั    รองประธาน 
2560 - ปัจจบุนั     คณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั  
2560 - ปัจจุบนั    กรรมการ 

2558 – ปัจจบุนั     คณะกรรมการชมรมแบดมนิตนั  
2558 - ปัจจุบนั     กรรมการ  
2557 - ปัจจุบนั     กรรมการ  
2556 - ปัจจุบนั     กรรมการ 

2556 - ปัจจุบนั     กรรมการ 
2554 - ปัจจบุนั     ประธานกรรมการ  
2551 - ปัจจุบนั     กรรมการ  
2551 - ปัจจบุนั     รองประธานกรรมการ   

2549 - ปัจจุบนั     กรรมการ  
2549 - ปัจจุบนั     กรรมการ  
2548 - ปัจจุบนั     กรรมการ  
2548 - ปัจจุบนั     กรรมการ  

2547 - ปัจจุบนั     กรรมการ  
2540 - ปัจจุบนั     กรรมการ  
2536 – ปัจจุบนั    กรรมการบรหิาร 
2536 - ปัจจบุนั     กรรมการบรหิาร   
2536 – ปัจจุบนั    กรรมการบรหิาร   

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

คณะผูบ้รหิารสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
หอการคา้นานาชาตแิหง่ประเทศไทย 
มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 
บรษิทั ชวีา ฮารท์ จาํกดั 

ราชกรฑีาสโมสร โปโลคลบั 
บรษิทั คา้ไพบลูย ์จาํกดั 
บรษิทั ทุนไพบลูย ์จาํกดั 
บรษิทั ดที ีแอนด ์จ ีจาํกดั 

บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ จาํกดั 
บรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจาํกดั 
ชวีาทยั ฮพั ซนู จาํกดั  
บรษิทั บางกอกครสิตลั จาํกดั 

บรษิทั ไพลกัษณ์ จาํกดั  
บรษิทั ไพบลูยธุ์รกจิ จาํกดั  
บรษิทั บางกอก ครสิตลั จาํกดั  
บรษิทั กรมดษิฐ์ พารค์ จาํกดั  

บรษิทั อมตะ ปิโตรเลยีม จาํกดั  
บรษิทั ชาตชิวีะ จาํกดั  
บรษิทั คาเธ่ยล์สีแพลน จาํกดั 
บรษิทั ชา้งไอแลนด ์รสีอรท์ จาํกดั (บาราล ีบชี รสีอรท์)  
บรษิทั สมีาธานี จาํกดั 
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ประสบการณ์ทาํงานในอดีต - ที�ปรกึษารองนายกรฐัมนตร ี

- เลขาธกิาร สหพนัธผ์ูผ้ลติแกว้และกระจกแหง่อาเซยีน 
- รองประธาน กลุม่แกว้และกระจก สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
- รองประธานกรรมการ บรษิทั สยามทร ีดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั กระจกไทยอาซาฮ ีจาํกดั (มหาชน) 

- สมาชกิพเิศษ The International Commission on Glass 
- ที�ปรกึษา ประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
- ที�ปรกึษาคณะกรรมาธกิารการอตุสาหกรรม สภาผูแ้ทนราษฎร 
- กรรมการ  บรษิทั เคมกีารตลาด จาํกดั 
- กรรมการทปีรกึษาศนูยบ์รหิารธุรกจิยั �งยนื คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ไทยศรปีระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ/กรรมการบรหิาร บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั 
- ประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิทั พารากอน คาร ์เรนทลั จาํกดั (Hertz) 
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ชื�อ 2.  นายบุญ ชุน เกยีรต ิ

ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ / กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

อาย ุ 44 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย

ละ) 
ไม่ม ี

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ ์2558 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาตร ีFaculty of Accountancy, Nanyang Technological University, Singapore  

- CFA Charterholder  

- Chartered Accountant (Singapore) 

ประวติัการอบรม หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 155/2012  โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 2558 - ปัจจุบนั     กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบรหิาร/ 

                        กรรมการกํากบัดแูลกจิการ/กรรมการบรหิาร                           

                        ความเสี�ยง 

 บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 
 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและอื�นๆ 2560 – ปัจจุบนั     กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  

2556 – ปัจจุบนั     กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  

2551 – ปัจจุบนั     กรรมการ  

บรษิทั ชวีา ฮารท์ จาํกดั 

บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอร์เชนจ ์จาํกดั 

บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซนู จาํกดั 

ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 

 

-  กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั 

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

-  Director Viet-TEE Co., Ltd. Vietnam  

-  กรรมการ บรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจาํกดั 

-  กรรมการ บรษิทั ออสกา้ ดไีซน์ แอนด ์เดคคอเรชั �น จํากดั  

-  กรรมการ บรษิทั ออสกา้ เอสเตท เมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

-  กรรมการ บรษิทั ทรานส อคิวอโทเรยีล อนิโดไชน่า จาํกดั 

-  กรรมการ บรษิทั ออสกา้ พรอ็พเพอร์ตี� เมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 



  แบบ 56 – � ประจําปี 2561            บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

 
 

  สว่นที� 4.1 หน้า 192  
 

ชื�อ 3.  นางสมหะทยั พานิชชวีะ 

ตาํแหน่ง กรรมการบรหิาร 

อาย ุ 53 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย

ละ) 
0.10 

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 18 กมุภาพนัธ ์2558 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ภรรยานายชาตชิาย พานิชชวีะ 

คณุวฒิุทางการศึกษา -  ปรญิญาโท สาขาการจดัการ สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์ศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
-  ปรญิญาตร ีสาขาครศุาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ประวติัการอบรม -  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที� 104/2008  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ 9 (วตท.9) โดยสถาบนัวทิยาการตลาดทุน  

-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงานพฒันาเมอืง (มหานครรุ่นที� 1) โดยมหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 
-  หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมั �นคงขั �นสงู รุน่ที� 8  โดยสมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถมัภ ์
-  หลกัสตูรวทิยาการผูนํ้าไทย-จนี (วทจ.) รุน่ที� 1 มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 

 

2558 - ปัจจุบนั     กรรมการ  
2558 - ปัจจุบนั     กรรมการ  

2555 - ปัจจุบนั     กรรมการ/ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  
2555 – ปัจจุบนั     ประธานคณะกรรมการลงทุน  

บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน)  
บรษิทั เอทพี ี30 จาํกดั (มหาชน)  

บรษิทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน)  
บรษิทั อมตะ คอรฺปอเรชั �น  จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและอื�นๆ  2561 – ปัจจุบนั     ประธานคณะกรรมการ 
2561 – ปัจจุบนั     กรรมการ 
2560 – ปัจจุบนั     กรรมการ  

2559 – ปัจจุบนั     ประธานคณะกรรมการ   
2558 – ปัจจุบนั     ประธานคณะกรรมการ   

Amata City Ha Long Thanh Joint Stock Company 
Amata Asia (Myanmar) Limited 
บรษิทั กมลา ซเีนียร ์ลฟิวิ�ง จาํกดั  

Amata Township Long Thanh Joint Stock Company 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company 
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2556 - ปัจจุบนั     กรรมการ  

2554 - ปัจจุบนั     กรรมการ  
2551 – ปัจจุบนั     ประธานคณะกรรมการ 
2547 - ปัจจุบนั     Director President  
2540 - ปัจจุบนั     กรรมการ  

2538 - ปัจจุบนั     กรรมการ  

บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ จาํกดั  

บรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจาํกดั  
Amata Asia Limited 
Amata  City Bien Hoa Joint Stock Company , Vietnam 
บรษิทั ชาตชิวีะ จาํกดั  

บรษิทั อมตะ โฮลดิ�ง จาํกดั 

ประสบการณ์ทาํงาน - กรรมการ/กรรมการบรหิาร บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั  
- กรรมการ บรษิทั เอทพี ี30 คอรป์อเรชั �น จาํกดั  
- กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั 
- ประธานเจา้หน้าที�พฒันาธุรกจิ บรษิทัอมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทั โคล อมตะ จํากดั 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอเอม็ท ีมารเ์กต็ติ�ง แอนด ์คอนซลัติ�ง จาํกดั 
- ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิทั บางประกง อนิดสัเตรยีล ปารค์ � จาํกดั  
- QA Supervisor บรษิทั ซเีกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
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ชื�อ 4.  นางสภุาภรณ์ บรุพกศุลศร ี

ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ พจิารณาคา่ตอบแทน/กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ/ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสี�ยง 

อาย ุ อาย ุ65 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 
ไม่ม ี

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 18 กมุภาพนัธ ์2558 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา -  ปรญิญาโท สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

-  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ประวติัการอบรม -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที� 87/2011  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
-  หลกัสตูร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุน่ที� 13/2011  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
-  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที� 172/2013  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
-  หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ที� 23/2016  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

-  มาตรฐานการรายงานการเงนิฉบบัเปลี�ยนและผลกระทบทางภาษอีากร (EY)  
-  The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
-  ธรุกจิในยคุแหง่ความผนัแปรผดิปกต ิ(EY) 

-  Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2017 โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
-  Audit Committee Forum 2018 โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program รุน่ที� 4 สภานกับญัชแีห่งประเทศไทย 
- หลกัสตูรวทิยาลยักองทพัอากาศ รุน่ที� 35 กองทพัอากาศ 

- หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ สาํหรบันักบรหิารระดบัสงู รุน่ที� 7 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- ความรูก้ฎหมายภาษอีากร (PWC) 
- การอบรมมาตรฐานการบญัชปีี 2561 (PWC) 
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- รายงานทางการเงนิสาํหรบักจิการที�ไม่มสีว่นไดเ้สยีสาธารณะ (สภาวชิาชพีบญัช)ี 

- จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี(สภาวชิาชพีบญัช)ี 
- เรื�องเลา่ขา่วทุจรติและผดิมาตรฐานบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน รุน่ 1/61 (สภาวชิาชพีบญัช)ี  

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 2560 - ปัจจุบนั     กรรมการอสิระ 
2558 - ปัจจุบนั     กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
                         กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/  

                         ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง/กรรมการ 
                         กาํกบัดแูลกจิการ   

บรษิทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 
 

 
 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและ

อื�นๆ 
2560 - ปัจจุบนั      กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั เอส เอม็ โซลชูั �น จาํกดั 

ประสบการณ์ทาํงานในอดีต -  กรรมการ บรษิทั โรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิจาํกดั  

-  รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงานแผนงานและการเงนิ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  
-  กรรมการ/กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั  
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ชื�อ 5.  นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร 

ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน/ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ/กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

อาย ุ 48  ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 
0.13 

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ ์2558 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาโท สาขาการจดัการ Johnson & Wales, Rhode Island, USA  
- ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที� 119/2015  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 2558 - ปัจจุบนั     กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา 
                        และพจิารณาคา่ตอบแทน/ ประธานกรรมการกาํกบั 
                        ดแูลกจิการ/กรรมการบรหิารความเสี�ยง   
2555-ปัจจุบนั       กรรมการ/กรรมการอสิระ  

บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั ททีแีอล อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและ

อื�นๆ 
2557 – ปัจจุบนั     กรรมการ  
2557 - ปัจจุบนั      กรรมการ  

2556 - ปัจจุบนั      กรรมการ  
2552 – ปัจจุบนั     กรรมการ  
2552 – ปัจจุบนั     กรรมการ  

บรษิทั ทุนไพบลูย ์จาํกดั  
บรษิทั เกยีรตแิลนด ์จาํกดั  

บรษิทั เกยีรตธิานี คนัทรคีลบั จาํกดั 
บรษิทั เจเนอรลั อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั  
บรษิทั เดอะ ลทิเิกเทอรส์ จาํกดั 

ประสบการณ์ทาํงานในอดีต กรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั  
 

 



  แบบ 56 – � ประจําปี 2561            บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

 
 

  สว่นที� 4.1 หน้า 197  
 

ชื�อ 6.  พลตาํรวจโทวสินุ ปราสาททองโอสถ 

ตาํแหน่ง กรรมการ/กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

อาย ุ 56 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 
ไม่ม ี

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� �� กนัยายน ���� 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา -  เศรษฐศาสตรบณัฑติ Vanderbilt University, USA 
-  บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ University of San Francisco USA  
-  รฐัศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
-  Federal Bureau Investigation (FBI) National Academy 

ประวติัการอบรม -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  2547  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
-  หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN)  2548  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
-  หลกัสตูร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) 2548  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที� 2  โดยสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) 
-  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร  รุน่ที� 53 โดยสมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถมัภ ์

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 2561 – ปัจจุบนั      กรรมการ/กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ 
                          สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
2552 – ปัจจุบนั      ประธานกรรมการตรวจสอบ   
2547 – ปัจจุบนั      กรรมการอสิระ  
2543 – ปัจจุบนั      กรรมการ  

บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 
 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั การบนิกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
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ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและ

อื�นๆ 

2561 – ปัจจุบนั      กรรมการ  
2559 – ปัจจุบนั      ผูช่้วยผูบ้ญัชาการตาํรวจแหง่ชาต ิ 

บรษิทั กรงุเทพธนาคม จาํกดั 
สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ 

ประสบการณ์ทาํงานในอดีต - ผูบ้ญัชาการ สาํนกังานกาํลงัพล สาํนักงานตํารวจแหง่ชาต ิ
- ผูบ้ญัชาการ สาํนกังานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ
- รองจเรตาํรวจ (สบ7) สาํนักงานจเรตาํรวจ สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิ
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ชื�อ 7. นายพนิิจ หาญพาณิชย ์

ตาํแหน่ง กรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 64 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 
ไม่ม ี

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 12 กนัยายน 2561 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา -  ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาการปกครอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-  ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบ์ณัฑติ สาขาบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 2561 – ปัจจุบนั  กรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

2561 – ปัจจุบนั   กรรมการ 

บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและ

อื�นๆ 
2559 – ปัจจุบนั   ขา้ราชการบาํนาญ  กระทรวงมหาดไทย 

ประสบการณ์ทาํงานในอดีต -  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรปราการ 

-  อธบิดกีรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

-  ผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํพนู  
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ชื�อ 8.  นางสาวสนุนัทรา  มหาประสทิธิ �ชยั 

ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงนิและบญัช ี

อาย ุ 35 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย

ละ) 
0.01 

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 26 มกราคม 2560 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ระดบัปรญิญาโท  สาขาการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- ระดบัปรญิญาตร ี สาขาการบญัช ี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวติัการอบรม - Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2561 โดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
-  Yong CFO Certification Program ปี 2557 

- TFRS ทุกฉบบั ปี �55 รุน่ที� 1/58 ปี 2558    
- Pack 5 & Fair Value รุน่ที� 1/59 ปี 2559 
- Strategic CFO in Capital markets รุน่ที� 3 ปี 2559 

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 2560 – ปัจจุบนั   รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงนิและบญัช ี    บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและอื�นๆ ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํงานในอดีต -  รองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงนิและบญัช ี บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 
-  ผูจ้ดัการ ฝ่ายการเงนิและบญัช ี บรษิทั ทรานส อคิวอโทเรยีล อนิโดไชน่า จาํกดั 
-  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการบญัช ี บรษิทั เอม็.ท.ีเอส โกลด ์ฟิวเจอร ์จาํกดั 

 

 

 



  แบบ 56 – � ประจําปี 2561            บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

 
 

  สว่นที� 4.1 หน้า 201  
 

ชื�อ 9.  นางสาวจริาพชัร ์ฉตัรเพช็ร ์    

ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายขายและการตลาด 

อาย ุ 38 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย

ละ) 
0.02 

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 26 มกราคม 2560 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา -  ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

ประวติัการอบรม -  LC Development Program – Train the Trainer  

-  Personality Development Course  

-  Fundamental Selling Skills for Living Consultant 

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 2560 – ปัจจุบนั    รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายขายและการตลาด   บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและอื�นๆ ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํงานในอดีต ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย  บรษิทั ณุศาศริ ิจาํกดั (มหาชน) 
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ชื�อ 10.  นายณฏัฐนนัท ์ รตันาพรรณ 

ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายขายและการตลาด 

อาย ุ 44 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย

ละ) 
ไม่ม ี

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 5 พฤศจกิายน 2561 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาโท หลกัสตูรพฒันาความรูด้า้นบรหิารธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์ Mini MRE มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีสาขาสื�อสารมวลชน  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวติัการอบรม -    หลกัสตูร Leadership Management    ปี 2555 

-    หลกัสตูร Leadership Program  ปี ���� 
-    หลกัสตูร Finance for Executive  ปี ���� 
-    หลกัสตูร Brand Ignition  ปี���� 

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 2561 – ปัจจุบนั    รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายขายและการตลาด   บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและอื�นๆ ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํงานในอดีต - Vice President Business      Pruksa Real Estate PLC. 

- AVP Marketing & Sales     Prinsiri PLC. 

- Regional  Sale Manager      Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. 

ชื�อ 11.  นางสาวอญัพชัญ ์พรีะภกัดพีงศ ์

ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด  
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อาย ุ 40 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย

ละ) 
ไม่ม ี

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� ��  กนัยายน  ���� 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาโท หลกัสตูรพฒันาความรูด้า้นบรหิารธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์ Mini MRE มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวติัการอบรม ไม่ม ี

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 2561 – ปัจจุบนั    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด   บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและอื�นๆ ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํงานในอดีต - Sales and Marketing Director of Project         Risland  Thailand Co.,Ltd 

- Sales  Manager                                                Pruksa Real Estate PCL. 

- Sales  Manager                                                AP (Thailand) Co.,Ltd 
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ชื�อ 12.  นายชาตชยั  อรรถสถาวร 

ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานก่อสรา้งและสนบัสนุน  

อาย ุ 53 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 
ไม่ม ี

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 6 กนัยายน 2561 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมโยธา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวติัการอบรม หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 246/2017 โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 2561 – ปัจจุบนั    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานก่อสรา้งและสนบัสนุน   บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและ

อื�นๆ 
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํงานในอดีต - Planning & Project Control Director                                    KTech Construction PCL. 

- Accommodation Unit Manager                                             Major Development Hospitality Co.,Ltd 

- Assistant Vice President Project Management Division      Grand Canal Land Public Company Limited 
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ชื�อ 13.  นายวสิทุธิ �  พริยิะอคัรเดช 

ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์

อาย ุ 41 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 
0.01 

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 26 มกราคม 2560 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา ระดบัปรญิญาตร ีสาขานิเทศศาสตร ์   สถาบนัราชภฎัธนบุร ี

ประวติัการอบรม - การเป็นนักยทุธศาสตรก์ารตลาด  ปี 2555  โดยจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Advanced Retail Management (ARM  รุน่ที� 27)  ปี 2561 โดย CP ALL และ สถาบนัปัญญาภวิฒัน์ 

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 2560 – ปัจจุบนั    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์  บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและ

อื�นๆ 
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํงานใน

อดีต 

- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ   บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั 

- Assistant Sales and Marketing Manager   บรษิทั แผน่ดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี� ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)    
- Deputy Customer Management Manager  บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน   
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ชื�อ 14.  นายพรีะพงศ ์ จาํปีศร ี 

ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทนุมนุษย ์

อาย ุ 50 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 
0.01 

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 8 มถิุนายน 2558 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ระดบัปรญิญาโท  สาขา Industrial and Organizational Psychology     King  Mongkut’s University 

- ระดบัปรญิญาตร ี สาขา Business Administration, Marketing             Bangkok University 

- ระดบัอนุปรญิญา  สาขา  Business Management                            St.John’s College of Commerce (English Program) 

ประวติัการอบรม ไม่ม ี

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 2558 – ปัจจุบนั    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทุนมนุษย ์   บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและ

อื�นๆ 
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํงานในอดีต - HR & Admin Manager                                                        Hafele  (Thailand) Co.,Ltd 
- Human Resesources and General Administration Manager        Thai Foods Group Co.,Ltd  Worked in Vietnam, Hoi An 
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ชื�อ 15.  นายปฐพ ี อนนัทวรรณ   

ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูล 

อาย ุ 50 ปี  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย

ละ) 
ไม่ม ี

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 18 กนัยาย 2560 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ระดบัปรญิญาโท  สาขารฐัาศาตร ์มหาวทิยาลยัะรรมศาสตร ์

- ระดบัปรญิญาโท  สาขานิตศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- ระดบัปรญิญาตร ี สาขานิตศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวติัการอบรม -  Intellectual  Property   ปี 2544  Institute  of Legal  Education 
-  International  Business  Transactions : Practice & Dispute Resolution   ปี2546 Institute  of Legal  Education 
-  25 ปี ศาลแรงงานไทย การสรา้งความเป็นธรรมในสงัคมและความกลมเกลยีวในอตุสาหกรรมสมัพนัธ ์ ปี 2547 ศาลแรงงานกลาง 

-  ทนายความผูท้าํคาํรบัรองลายมอืชื�อและเอกสาร รุน่ที� 10 ปี 2548  สภาทนายความ 
-  กฎหมายลม้ละลายและการฟื�นฟูกจิการของลกูหนี� ปี 2558   สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา 
-  ผูเ้ชี�ยวชาญกฎหมายภาษอีากรภาคปฏบิตั ิ  ปี 2558  สมาคมกฎหมายอาเซยีนประจาํประเทศไทย 

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 2560 – ปัจจุบนั    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย    บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและอื�นๆ ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํงานในอดีต - Legal Manager     บรษิทั เค เทค คอนสตรคัชั �น จาํกดั 
- Legal Manager     บรษิทั แคร์บอย กรุป๊ จาํกดั 

 



  แบบ 56 – � ประจําปี 2561            บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

 
 

  สว่นที� 4.1 หน้า 208  
 

 

ชื�อ 16.  นายสมนึก  ประพฤทธทิวชียั  

ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื�อ 

อาย ุ 50 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 
0.13 

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 1 มนีาคม 2553 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา ระดบัปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย ์

ประวติัการอบรม Elicos Programme of 4 Weeks  ปี 2541  Holmesglen  Institute Of Tafe 

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 2558 – ปัจจุบนั    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื�อ    บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและ

อื�นๆ 
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํงานในอดีต - วศิวกรประสานงานอาวโุส     บรษิทั ออสกา้  ดไีซน์ แอนด ์เดคคอเรชั �น จาํกดั 

- Estimate Officer                       บริษทั มั�นคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
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ชื�อ 17.  นายอุดมพร  จนัทรศ์รบีตุร  

ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธรุกจิ 

อาย ุ 44 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 
0.01 

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 2 กมุภาพนัธ ์2558 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ระดบัปรญิญาตร ี สาขาสถาปัตยกรรม  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

- ระดบัอนุปรญิญา  สาขาอเิลก็ทรอนิกส ์ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

ประวติัการอบรม อสงัหารมิทรพัยแ์ละธรุกจิแนวรถไฟฟ้า  ปี 2555  สมาคมสถาปนิก 

ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 2558 – ปัจจุบนั    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธรุกจิ    บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและ

อื�นๆ 
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํงานในอดีต - Division  Manager  เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อรเ์รชั �น 
- สถาปนิกอาวโุส       บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) 
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ชื�อ 18. นางสาวชนิสรา  ยิ�งนอก 

ตาํแหน่ง เลขานุการบรษิทั 

อาย ุ 43 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 
ไม่ม ี

เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม 2561 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ระดบัปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาผูป้ระกอบการ มหาวทิยาลยัศลิปากร  

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ จงัหวดันครราชสมีา 

ประวติัการอบรม - Effective Minute Taking (EMT) class 37/2017  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) class 35/2017  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Company Reporting Program (CRP) class 16/2016  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Company Secretary Program (CSP) class 75/2016  โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Advances for Corporate Secretaries class 2/2016 โดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

- Fundamentals for Corporate Secretaries class 2/2016 โดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

- Strategic CSR Management   Certificate of Accomplishment (SET) 

- Supply Chain and Stakeholder Engagement  Certificate of Accomplishment (SET) 

- Corporate Social Initiatives for Sustainable Development Certificate of Accomplishment (SET) 

- Internal Audit ISO 9001 : 2015  โดย Asia Training Center 

- Requirement ISO 9001 : 2015 โดย Asia Training Center 
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ตาํแหน่งในบริษทัมหาชน 2561 - ปัจจุบนั  เลขานุการบรกิารบรษิทั           บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษทัจาํกดัและ

อื�นๆ 
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํงาน - เลขานุการบรษิทั                 บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

- เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ   บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
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2.  ข้อมลูการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษทัย่อยและบริษทัที�เกี�ยวข้อง 

 

 

 

บริษทัที�เกี�ยวข้อง 

คณะกรรมการและผู้บริหาร 
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1. บรษิทั ชวีาทยั จํากดั 
(มหาชน) 

C , X / , E, 

D 

/ , E /, //, /// /, //, /// /, // /, //, /// M M M M M M M M M M M 

2. บรษิทั ชวีาทยั 

อนิเตอรเ์ชนจ ์จํากดั 

/ /,  D /                

3. บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซนู 
จํากดั 

/ /,  D                 

4. บรษิทั ชวีา ฮารท์ 
จํากดั 

/ /,  D                 

5. บรษิทั กมลา ซเีนียร ์
ลฟิวิ�ง จํากดั 

  / /,  D               

6. บรษิทั คา้ไพบูลย ์

จํากดั 

/                  

7. บรษิทั เอทพี ี30 จํากดั 

(มหาชน) 

/,C  /                
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บริษทัที�เกี�ยวข้อง 

คณะกรรมการและผู้บริหาร 
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8. บรษิทั ทนุไพบูลย ์

จํากดั 

/    /              

9. บรษิทั ดที ีแอนด ์จ ี
จํากดั 

/                  

10. บรษิทั โกลบอล เอ็นไว
รอนเมนทอล 

เทคโนโลย ีจาํกดั 

/ /                 

11. บรษิทั ททีแีอล 
อุตสาหกรรม จํากดั 
(มหาชน) 

/, D    //              

12. บรษิทั ไพลกัษณ์ 
จํากดั 

/                  

13. บรษิทั ไพบูลยธ์ุรกจิ 
จํากดั 

/                  

14. บรษิทั บางกอก 
ครสิตลั จํากดั 

/                  
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บริษทัที�เกี�ยวข้อง 

คณะกรรมการและผู้บริหาร 
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15. บรษิทั ไทยศรี

ประกนัภยั จํากดั 
(มหาชน) 

C                  

16. บรษิทั กรมดษิฐ ์พารค์ 
จํากดั 

/                  

17. บรษิทั อมตะ 

ปิโตรเลยีม จํากดั 

/                  

18. บรษิทั ชา้งไอแลนด ์รี
สอรท์ จํากดั 

/                  

19. บรษิทั ชาตชิวีะ จํากดั /  /                

20. บรษิทั คาเธ่ยล์สีแพลน 
จํากดั 

/                  

21. บรษิทั สมีาธาน ีจํากดั /                  

22. บรษิทั อมตะ คอ
ปอเรชั �น จํากดั 

(มหาชน) 

  /                
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บริษทัที�เกี�ยวข้อง 

คณะกรรมการและผู้บริหาร 
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23. บรษิทั อมตะ วเีอน็ 

จํากดั (มหาชน) 

  /, M                

24. Amata City Ha Long 

Thanh Joint Stock 

Company 

  C                

25. Amata Asia 

(Myanmar) Limited 

  C                

26. Amata Township Long 

Thanh Joint Stock 

Company 

  C                

27. Amata City Long 

Thanh Joint Stock 

Company 

  C                

28. Amata City Bien Hoa 

Joint Stock Company 

  C                
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บริษทัที�เกี�ยวข้อง 

คณะกรรมการและผู้บริหาร 
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29. Amata Asia Limited   C                

30. บรษิทั อมตะ โฮลดิ�ง 

จํากดั 

  /                

31. บรษิทั ประกนัภยัไทย
ววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

   //               

32. บรษิทั เอส เอม็ 

โซลูชั �น จํากดั 

   //               

33. บรษิทั ปุณณะ เอน
เตอรไ์พรซ ์จํากดั 

    /              

34. บรษิทั เจเนอรลั อนิชวั
รนัส ์โบรคเกอร ์จํากดั 

    /              

35. บรษิทั เกยีรตแิลนด ์
จํากดั 

    /              

36. บรษิทั เกยีรตธิานี 
คนัทร ีคลบั จํากดั 

    /              
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บริษทัที�เกี�ยวข้อง 
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37. บรษิทั เดอะ ลทิเิก

เทอรส์ จํากดั 

    /              

38. บรษิทัหลกัทรพัย ์
ฟินนัซยั ไซรสั จํากดั 

(มหาชน) 

     //             

39. บรษิทั การบนิกรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน) 

     /             

40. บรษิทั กรุงเทพธนาคม 
จํากดั  

     /             

41. บรษิทั บางกอก เชน 

ฮอสปิทอล จํากดั 
(มหาชน) 

      /            

หมายเหต ุ

C = ประธานกรรมการ            / = กรรมการ      // = กรรมการอสิระ /// = กรรมการตรวจสอบ    

X = ประธานกรรมการบรหิาร   E = กรรมการบรหิาร D = กรรมการผูจ้ดัการ M = ผูบ้รหิาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
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รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

ขอ้มลูการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

ลาํดบั รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร 

รายชื�อบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์

เชนจ ์จาํกดั 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน 

จาํกดั 

บริษทั ชีวา ฮารท์ จาํกดั บริษทั กมลา ซีเนียร ์ลิฟ

วิ�ง จาํกดั 

1. นายชาตชิาย พานิชชวีะ / / /  

2. นายบุญ ชนุ เกยีรต ิ /, D /, D /, D  

3. นางสมหะทยั พานิชชวีะ /   / 

4. นางสภุาภรณ์ บรุพกุศลศร ี     

5. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร     

6. พลตาํรวจโทวสินุ ปราสาททองโอสถ      

7. นายพนิิจ หาญพาณชิย ์     

8. นางสาวสนุนัทรา มหาประสทิธิ �ชยั     

9. นางสาวจริาพชัร ์ฉตัรเพช็ร ์     

10. นายณฏัฐนนัท ์รตันาพรรณ     

11. นางสาวอญัพชัญ ์พรีะภกัดพีงศ ์     

12. นายชาตชยั  อรรถสถาวร     

13. นายวสิทุธิ � พริยิะอคัรเดช     

14. นายพรีะพงศ ์จาํปีศร ี     

15. นายปฐพ ีอนนัทวรรณ     

16. นายสมนึก ประพฤทธทิวชียั     

17. นายอดุมพร จนัทรศ์รบุีตร     

หมายเหต ุ
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C = ประธานกรรมการ            / = กรรมการ      // = กรรมการอสิระ /// = กรรมการตรวจสอบ    

X = ประธานกรรมการบรหิาร   E = กรรมการบรหิาร D = กรรมการผูจ้ดัการ M = ผูบ้รหิาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � 

รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
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 ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/วนัที�

ได้รบัแต่งตั �ง 

อายุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/

ประเภทธรุกิจ 

1. นางสาวกรกช วนสวสัดิ �  
บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจํากดั 

 

39 คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ สาขาวทิยาการ
คอมพวิเตอร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

Certificate 

 ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 

ประวติัการอบรม 

 หลกัสตูร COSO 2013 ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
 อบรมหลกัสตูร IT Audit ของสภาวชิาชพีบญัช ี

 อมรมประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายใน CPIAT  
 โครงการดํารงและปรบัปรุงคณุภาพงานตรวจสอบภายในของ

หน่วยงาน 
 แบบประเมนิตนเองเกี�ยวกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั �น 

 Leading Your Professional Way 
 Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors 

(ACIIA) Conference 2016 
 The Power of Professional Alliances 

 Leading IA in the ERA of Digital Disruption 
 CAC SME Certification 

 Trandforming IA for the Digital Age 

พศ.2559 – ปัจจุบนั 

พศ.2559-3/6/2559 

พศ.2555-พศ.2558 

พศ.2553-พศ.2554 

พศ.2551-พศ.2552 

 

พศ.2550-พศ.2546 

 รองประธานกรรมการ 

 ผู้จดัการอาวโุส 

 ผู้จดัการ 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการ 

 ผู้ตรวจสอบภายใน

อาวโุส 

 ผู้ตรวจสอบภายใน 

 บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิ

/ใหบ้รกิารตรวจสอบภายใน 
 แผนกตรวจสอบภายใน/บจก.

สอบบญัชธีรรมนิต/ิใหบ้รกิาร
ตรวจสอบบญัชแีละตรวจสอบ

ภายใน 
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ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/วนัที�ได้รบั

แต่งตั �ง 

อายุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธรุกิจ 

2. นางสาวสุภารตัน์ งามทรพัยท์วคีณู 

บรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 
 

33 คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาโท - MBA สาขา : การบรหิารจดัการ (กาํลงั
ศกึษา) 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัทติ (การสอบบญัช)ี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

Certificate 

 ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย 
(CPIAT) 

ประวติัการอบรม 

 การเสรมิสรา้งภาวะผูนํ้าและการพฒันาทมีงาน – ศนูยพ์ฒันากล

ยุทธ์ทางธุรกจิ Strategic 

 Leadership Morality (ผูนํ้าในฝัน สําคญัที�คณุธรรม) – Wisdom 

Pro Co.,ltd 

 CG Code workshop – สํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 Credential Professional Internal Auditor of Thailand – 

สมาคมผูต้รวจสอบภายใน CPIAT #29 

2560 - ปัจจุบนั 
 
 

 

2558 – 2560 
 

 
 

 
2555 - 2558 

 
 

 
 

2552 - 2555  

 Senior Vice president 
Internal Audit 

 
 

 Assistance Manager 

Compliance & Internal 
control  
 

 
 

 Supervisor Compliance 
and Internal audit 

 

 
 

  Head of Internal audit  

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกจิ: พฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์

 

บริษทั เคเทค คอนสตรคัชั �น จาํกดั 

(มหาชน) 

ประเภทธุรกจิ: พฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์

 

บริษทั เอม็ทีเอส โกลด ์ฟิวเจอร ์

จาํกดั  

ประเภทธุรกจิ: Derivatives - ตลาด

สญัญาซื�อขายล่วงหน้า  

  

บริษทั เอม็ทีเอส โกลด ์จาํกดั  

ประเภทธุรกจิ: ทองคําและอญัมณ ี 
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ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/วนัที�ได้รบั

แต่งตั �ง 

อายุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธรุกิจ 

   การกาํกบัดูแลการปฏบิตังิานการประกอบธุรกจิการเป็น

นายหน้าซื�อขายหลกัทรพัย ์และ 

ตวัแทนซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้า - สมาคมบริษทัหลกัทรพัย์

ไทย 

 ความรูเ้กี�ยวกบัการกํากบัดแูลการปฏบิตังิาน – สมาคมบรษิทั

หลกัทรพัยไ์ทย 

 การกาํกบัดูแลการปฏบิตังิานการประกอบธุรกจิการเป็น

นายหน้าซื�อขายหลกัทรพัย ์และ 

ตวัแทนซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าสาํหรบัผูก้าํกบัดูแลการ

ปฏบิตังิานดา้นหลกัทรพัย ์– สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

 ความรูพ้ื�นฐานและเทคนคิการกํากบัดูแลการปฏบิตังิานสําหรบัผู้

กํากบัดูแลการปฏบิตังิานดา้นธุรกจิหลกัทรพัย ์ระดบัพื�นฐาน – 

สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
มาตรฐานวชิาชพีสําหรบักาํกบัดูแลการปฏบิตังิานดา้นธุรกจิ

หลกัทรพัย ์ระดบักลาง – สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � 

รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
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รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 -ไม่ม-ี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 5 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 

ท่าน  ซึ�งเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบญัชี กฎหมาย และการบริหารจดัการ โดยมี

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัยยุทธ เตชะทศันสุนทร และ นายพินิจ 

หาญพานิชย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ�งกรรมการทั �ง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่ได้เป็น

ลูกจ้างของบริษัท ซึ�งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 6 ครั �ง ทั �งนี � ได้ร่วมประชุมกับ

ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีตามลําพงั โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื�อรับทราบ พร้อมทั �งร่วม

หารือและแลกเปลี�ยนข้อคิดเหน็ในเรื�องตา่งๆ สามารถสรุปสาระสําคญัของงานได้ ดงันี � 

1. สอบทานรายการทางการเงินในปี 2561 :  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานงบ

การเงินบริษัท ประจําไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2561 ร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี มี

การหารือเกี�ยวกบัความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที� การแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี พร้อมทั �งสอบถาม

ผู้สอบบญัชีในเรื�องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีที�สําคญั ซึ�งมีผลกระทบ

ต่องบการเงิน  ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูล

อย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอและความมีอิสระของผู้สอบบญัชี ทําให้มั�นใจวา่การจดัทํางบการเงินเป็นไป

ตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงิน  และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้แสดงความเห็นว่างบ

การเงินของบริษัทมข้ีอสงัเกตที�เป็นสาระสําคญั   

ในการประชุมทุกไตรมาส มีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น รับทราบข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะที�สําคัญ

จากผู้สอบบัญชี และมีการเตรียมความพร้อมเพื�อรองรับมาตรฐานการบัญชีที�มีการปรับปรุงใหม่ อย่าง

ทนัเวลา เชื�อถือได้ และครบถ้วน เพื�อทําให้งบการเงินมีความถกูต้อง   

2. การสอบทานรายการระหว่างกัน รายการเกี�ยวโยงหรือรายการที�อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยรายการที�เกี�ยวกบัรายการระหว่างกัน 

รายการเกี�ยวโยงกัน หรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื�อให้

มั�นใจว่าบริษัทได้ดําเนินการตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดต่างๆ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) และสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่าง

เคร่งครัด มีความโปร่งใสและมีการทํารายการเกี�ยวโยงหรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อย่างสมเหตุสมผลตามเงื�อนไขที�ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดไว้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสีย  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการเกี�ยวโยงที�มีหรือเกิดขึ �นในระหว่างปี เป็นรายการที�เกิดขึ �น

ตามปกติของธรุกิจและเป็นไปเพื�อประโยชน์ของบริษัท รวมถงึมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 
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3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน

แผนงานตรวจสอบภายในประจําปี 2561 บริษัทได้แต่งตั �ง นางสาววรรณทณีย์  วงษ์บุตรรอด แห่งบริษัท 

ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด เพื�อปฏิบตัิหน้าที�ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และทําการตรวจสอบการ

ปฏิบตัิงาน ให้คําแนะนํา และติดตามผลการปฏิบติังานตามคําแนะนํา และเป็นผู้รายงานผลการตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั �งนี � ผลการตรวจสอบภายในยังไม่พบจุดอ่อนหรือ

ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน ที�อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็น

สาระสําคญั ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน และการกํากับ

ดแูลความเสี�ยงอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธรุกิจ นอกจากนี �ผู้สอบบญัชีได้ประเมนิผลระบบควบคมุ

ภายใน และไมพ่บจดุออ่นที�เป็นสาระสําคญัซึ�งอาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ 

4. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั� น : คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานมาตรการควบคุมภายใน รวมถึงการกํากับดแูล การปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั�น และการกําหนดแนวทางเชิงป้องกนัการทุจริตที�อาจขึ �นได้ โดยจดัให้มีช่องทางการร้องเรียน

และแจ้งเบาะแสผ่านเวบ็ไซต์และอีเมลของบริษัทฯ มีการจดัอบรม สื�อสารมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�น 

ทั �งนี � ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นที�เป็นสาระสําคัญ ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบ

การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลความเสี�ยงตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นตามแนวทาง

โครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�นอย่างเพียงพอเหมาะสม 

5. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที� ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที�

เกี�ยวข้อง : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทตามนโยบายการกํากับดูแล

กิจการที�ดี และจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั �งการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ แล้วพบว่า 

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและเป็นไปตามกฎระเบียบ จรรยาบรรณ ของ

บริษัท อีกทั �งบริษัทยงัได้เปิดช่องทางรายงานการกระทําผิดผ่านช่องทางต่างๆ เช่น e-mail และอื�นๆ เพื�อให้

เป็นไปตามนโยบายการรับเรื�องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต รวมถึงด้วยความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม พร้อมทั �งได้มีการเริ�มปฏิบตัิตามหลกั CG Code 2017 และให้เป็นไป

ตามหลกั Sustainability 

6. การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทํา

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบการเงินเสนอ

คณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั �ง และจดัทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปี 2561 ตามหลกัเกณฑ์ที� ตลท. กําหนด ทั �งนี � ในรอบปีที�ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไมพ่บว่ามี

หรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที� เป็นข้อบ่งชี �ว่าเป็นรายการหรือการกระทําซึ�งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 
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7. กฎบัตรและการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกปี รวมทั �งได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตนเอง (Self-Assessment) ตามแนวทางปฏิบตัิที�ดขีองตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั �งคณะ และเป็นรายบุคคล ผลการประเมินสรุปได้ว่า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที�ความรับผิดชอบอย่างรอบคอบและเป็นอิสระ สอดคล้อง

ตามแนวทางปฏิบติัที�ดี และกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผล

การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกไตรมาส เพื�อใช้เป็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน

ตอ่ไป 

8. การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี : คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานในปีที�ผ่านมาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และขอเสนอแต่งตั �งผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจําปี 2561 รวมทั �ง

เสนอคา่ตอบแทนประจําปี 2561 ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อนําเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิใน

การแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาโดยสรุปว่า บริษัทยึดถือการบริหารจัดการตามนโยบายการ

กํากบัดแูลกิจการที�ดีเป็นสําคญั มีผลให้ระบบการบริหารจดัการและระบบการควบคมุภายในของบริษัท ไม่

มีข้อบกพร่องที�เป็นสาระสําคัญ และเป็นการปฏิบัติโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก 

ภายใต้นโยบายที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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