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ส่วนที ่1.1 หน้ำ 1 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “CHEWA”) เป็นกจิกำรร่วมลงทุนระหว่ำง บรษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั และ 
TEE Development Pte Ltd ในเครอืของ TEE Land Ltd ซึ่งเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ใน
ประเทศสงิคโปร์ และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(SGX Mainboard) ทัง้นี้ บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั 
(มหำชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่13 มนีำคม 2551 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 10 ลำ้นบำท จนกระทัง่ในปัจจุบนั บรษิทัฯ มี
ทุนจดทะเบยีน 750 ล้ำนบำท ทัง้นี้ บรษิัทฯ มเีป้ำหมำยกำรประกอบธุรกิจเพื่อด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์
ภำยใตแ้นวคดิทีจ่ะเป็นผูพ้ฒันำทีอ่ยู่อำศยัทีม่คีุณภำพและเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทุกระดบั  

ในปี 2551 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ โดยพฒันำโครงกำรคอนโดมเินียม ภำยใต้ชื่อโครงกำร
ชวีำทยั รำชปรำรภ เป็นโครงกำรแรก ซึง่เป็นโครงกำรอำคำรพกัอำศยัจ ำนวน 1 อำคำร สงู 26 ชัน้ จ ำนวนทัง้หมด 325 ยู
นิต มลูค่ำโครงกำรประมำณ 1,350 ลำ้นบำท ตัง้อยู่บนถนนรำชปรำรภ เขตรำชเทว ีจงัหวดักรุงเทพมหำนคร ซึง่ภำยหลงั
จำกทีบ่รษิทัฯ ประสบควำมส ำเรจ็ในกำรพฒันำโครงกำรดงักล่ำว บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำโครงกำรอื่นๆ ทีเ่ป็นคอนโดมเินียม 
และโครงกำรแนวรำบที่เป็นโครงกำรบ้ำนอีกด้วย นอกจำกนัน้บริษัทฯ ยงัได้พฒันำโครงกำรโรงงำนส ำเร็จรูปให้เช่ำ 
(Ready Built Factories (“RBF”)) ควบคู่ไปกบักำรพฒันำโครงกำรคอนโดมเินียมอีกด้วย เนื่องจำกบรษิัทฯ เล็งเห็นว่ำ 
กำรพฒันำโครงกำรโรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำดงักล่ำวจะสำมำรถสรำ้งรำยไดใ้หก้บับรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อชดเชยรำยได้
ในส่วนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำของโครงกำรคอนโดมเินียมทีต่้องใชร้ะยะเวลำในกำรพฒันำโครงกำรนำนกว่ำทีบ่รษิทัฯ จะ
สำมำรถรบัรูร้ำยไดไ้ด ้บรษิทัฯ จงึไดพ้ฒันำโครงกำรโรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำเพื่อสรำ้งรำยไดใ้หก้บับรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง 
โดยในปัจจุบนับรษิทัฯ มกีำรพฒันำโครงกำรโรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำแล้วเสรจ็จ ำนวน 1 โครงกำร โดยมโีรงงำนส ำเรจ็รปู
ให้เช่ำจ ำนวน 10 ยูนิต ทัง้นี้ โครงกำรของบรษิัทฯ ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ถนนทำงหลวงหมำยเลข 331 
ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ซึง่มมีลูค่ำโครงกำรประมำณ 300 ลำ้นบำท 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย จ ำนวน 2 บรษิทั คอื (1) บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั ประกอบ
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อำศัย  (2) บริษัท ชีวำทัย โฮม ออฟฟิศ จ ำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์ประเภทโฮมออฟฟิศ และบรษิทัร่วมจ ำนวน 3 บรษิทั คอื (1) บรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั ประกอบ
ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อำศยั (2) บรษิทั ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั ประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ประเภท
ทำวน์โฮม และ (3) บรษิทั กมลำ ซเีนียร์ ลฟิวิง่ จ ำกดั ประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยโ์ครงกำรอินดเิพนเดนท ์ซี
เนียร ์ลฟิวิง่ (Independent Senior Living) ระดบัพรเีมีย่ม  

ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย์เพื่อที่อยู่อำศยั โดยมุ่งเน้นกำรพฒันำโครงกำรพกัอำศยั
ส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ทีม่รีำยไดร้ะดบัปำนกลำงและระดบัสงู ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่โครงกำร
อสังหำริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อำศัยที่บริษัทฯ มีกำรพัฒนำในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นโครงกำรประเภทอำคำรชุด
คอนโดมเินียม โครงกำรแนวรำบซึ่งมทีัง้ส่วนทีเ่ป็นบ้ำนจดัสรร ทัง้บ้ำนเดี่ยว และทำวน์โฮม และสำมำรถตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดใ้นทุกระดบั ทัง้นี้ ในกำรพฒันำโครงกำร บรษิทัฯ จะมุ่งเน้นกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ในท ำ
เลหรือเขตชุมชนที่มศีกัยภำพและมกีำรคมนำคมสะดวก โดยจะเน้นท ำเลที่อยู่ในแนวถนนสำยหลกั สะดวกต่อกำร
เดินทำง ใกล้ทำงด่วน หรือตำมแนวสถำนีขนส่งมวลชนระบบรำงในเขตกรุงเทพมหำนครและเขตปริมณฑลทัง้ใน
ปัจจุบนัและอนำคต ซึ่งรวมถงึรถไฟฟ้ำมหำนคร (รถไฟฟ้ำใต้ดนิ) และรถไฟเชื่อมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมแิละสถำนี
ขนส่งผู้โดยสำรอำกำศยำนในเมือง (“แอร์พอร์ต เรล ลิงค์”) เพื่อตอบโจทย์ของผู้อยู่อำศยัที่ต้องใช้ชีวติในเมืองที่มี
กำรจรำจรหนำแน่น นอกจำกนัน้บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นท ำเลทีม่สีภำพแวดล้อมของชุมชนทีด่ ีมสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกรอบ
ดำ้นอย่ำงครบครนั เพื่อสรำ้งทำงเลอืกใหม่ใหแ้ก่ผูท้ีต่อ้งกำรใชช้วีติอยู่ในสภำพแวดล้อมที่มคีุณภำพ และสะดวกต่อกำร
เดนิทำงไปยงัสถำนทีต่่ำงๆ   
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ทัง้นี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีกณฑ์ในกำรเลอืกรูปแบบกำรพฒันำโครงกำร โดยพจิำรณำจำกแนวโน้มสภำวะตลำด
ของธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์ ท ำเลที่ตัง้ ควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และควำมเหมำะสมของระดบั
รำคำ โดยในปัจจุบนั โครงกำรของบรษิทัฯ ทีม่กีำรพฒันำแล้วนัน้ จะเป็นโครงกำรทีม่ีรำคำระดบัปำนกลำงจนถงึรำคำ
ระดบัสูง ซึ่งมรีะดบัรำคำเฉลี่ยทีแ่ตกต่ำงกนัไปตำมท ำเลทีต่ัง้ สภำพแวดล้อม และสิง่อ ำนวยควำมสะดวก รวมถงึระดบั
รำคำของผูป้ระกอบกำรที่พฒันำโครงกำรในระดบัเดยีวกนัในระยะทีใ่กล้เคยีงกนั ซึ่งเกณฑ์ในกำรพจิำรณำดงักล่ำวมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถพฒันำโครงกำรไดเ้หมำะสมกบัสภำพเศรษฐกจิและตรงตำมควำมตอ้งกำรของกลุ่ม
ลูกคำ้เป้ำหมำยของบรษิทัฯ 

อีกทัง้ บรษิัทฯ ยงัได้มุ่งเน้นด้ำนกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงของโครงกำรทีบ่รษิัทฯ ท ำกำรพฒันำขึน้มำแต่ละโครงกำรที่
แตกต่ำงกนัไป โดยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ไดก้ ำหนดรปูแบบและลกัษณะของผลติภณัฑท์ีเ่หมำะสมไดเ้รียบรอ้ยแลว้ บรษิทั
ฯ จะเริม่ท ำแผนพฒันำโครงกำรทีม่คีวำมชดัเจนมำกขึน้ในทุกขัน้ตอน นอกจำกนี้ ส ำหรบัโครงกำรขนำดใหญ่ บรษิทัฯ มี
นโยบำยแบ่งพืน้ที่ที่จะท ำกำรพฒันำออกเป็นเฟส เพื่อให้สำมำรถควบคุมกำรท ำงำน กำรก่อสร้ำง  จนถึงกำรตกแต่ง
ภำยในทุกขัน้ตอนไดอ้ย่ำงใกลช้ดิและมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิัทฯ มโีครงกำรที่พฒันำแล้วเสรจ็และปิดกำรขำยแล้ว 8 โครงกำร ได้แก่ (1) ชวีำทยั 

รำชปรำรภ (2) เดอะ สุรวงศ์ (3) ชวีำทยั รำมค ำแหง (4) ชวีำทยั อนิเตอร์เชนจ์ (5) ชวีำทยั ฮอลล์มำร์ค งำมวงศ์วำน 

(6) ชวีำทยั  ฮอลลม์ำรค์ แจง้วฒันะ (7) ชวีำทยั เรสซเิดนซ์ บำงโพ (8) ชวีำรมย ์รงัสติ-ดอนเมอืง  

โครงกำรทีพ่ฒันำแล้วเสรจ็และอยู่ระหว่ำงกำรขำยจ ำนวน 9 โครงกำร ประกอบดว้ย โครงกำรคอนโดมเีนียม 

จ ำนวน 3 โครงกำร (1) ชวีำทยั เพชรเกษม 27 (2) ชวีำทยั เรสซเิดนซ์ อโศก (3) ชวีำทยั ฮอลล์มำร์ค จรญัฯ 13 และ 

โครงกำรแนวรำบ จ ำนวน 6 โครงกำร (4) ชวีำโฮม กรุงเทพ – ปทุม (5) ชวีำโฮม วงแหวน – ล ำลูกกำ (6) ชวีำโฮม สุข

สวสัดิ-์ประชำอุทศิ (7) ชวีำ บซิ โฮม เอกชยั-บำงบอน (8) ชวีำรมย ์นครอนิทร ์(9) ชวีำวลัย ์ป่ินเกลำ้-สำทร  

โครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้ง จ ำนวน 9 โครงกำร ประกอบดว้ย โครงกำรคอนโดมเีนียม จ ำนวน 5 โครงกำร 

(1) ชวีำทยั ฮอลลม์ำรค์ ลำดพรำ้ว - โชคชยั 4 (2) ชวีำทยั ป่ินเกลำ้ (3) ชวีำทยั เกษตร – นวมนิทร ์(4) ชวีำทยั เรสซิ

เดนซ์ ทองหล่อ (5) ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์ล ำสำล ีและ โครงกำรแนวรำบ จ ำนวน 4 โครงกำร  (6) ชวีำโฮม รงัสติ – 

ปทุม (7) กมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่ (8) ฮำรท์ สุขมุวทิ 62/1 (9) ฮำรท์ สุขมุวทิ 36 

บรษิทัฯ เปิดโครงกำรทัง้หมด 7 โครงกำร ประกอบดว้ย โครงกำรคอนโดมเีนียม จ ำนวน 3 โครงกำร  ไดแ้ก่ 
(1) โครงกำรชวีำทยั เกษตร-นวมนิทร ์(2) โครงกำรฮอลลม์ำรค์ ลำดพรำ้ว-โชคชยั 4 (3) โครงกำรชวีำทยั ป่ินเกลำ้ และ 
โครงกำรแนวรำบ จ ำนวน 4 โครงกำร (4) โครงกำร ชวีำโฮม สุขสวสัดิ-์ประชำอุทศิ (5) โครงกำร ชวีำวลัย์ ป่ินเกล้ำ-
สำทร (6) โครงกำรชวีำ บซิ โฮม เอกชยั-บำงบอน (7) โครงกำรชวีำรมย ์นครอนิทร ์
นอกเหนือจำกกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อทีอ่ยู่อำศยัแล้ว บรษิทัฯ ยงัมกีำรพฒันำโครงกำรโรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำ
ควบคู่ไปกบักำรพฒันำโครงกำรคอนโดมเินียมของบรษิทัฯ อกีดว้ย เนื่องจำกบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึ โอกำสทำงธุรกจิจำก
ควำมต้องกำรของตลำดส ำหรับนักลงทุนหรือผู้ประกอบกำรในธุรกิจอุตสำหกรรมขนำดเล็กถึงขนำดกลำง ทัง้
ผูป้ระกอบกำรไทยและต่ำงชำติ ทีม่คีวำมต้องกำรสรำ้งโรงงำน แต่ยงัไม่มคีวำมตอ้งกำรหรอืไม่มคีวำมพรอ้มทีจ่ะลงทุน
ในระยะยำว หรอืดว้ยปัจจยัอื่นๆ บรษิทัฯ จงึไดท้ ำกำรพฒันำโครงกำรโรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ โดยโครงกำรดงักล่ำวของ
บรษิทัฯ ตัง้อยู่ในท ำเลทีเ่ป็นแหล่งอุตสำหกรรมทีส่ ำคญัของประเทศไทย นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ยงัไดเ้ลง็เหน็ถงึศกัยภำพ
ของกำรพฒันำโครงกำรดงักล่ำวทีจ่ะสำมำรถสร้ำงรำยไดใ้ห้กบับรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อชดเชยรำยไดใ้นส่วนทีอ่ยู่
ระหว่ำงกำรพฒันำของโครงกำรคอนโดมเินียมทีต่อ้งใช้ระยะเวลำในกำรพฒันำโครงกำรนำนกว่ำทีบ่รษิทัฯ จะสำมำรถ
รบัรูร้ำยไดไ้ด ้บรษิทัฯ จงึท ำกำรพฒันำโครงกำรโรงงำนส ำเรจ็รปูควบคู่ไปกบักำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อที่
อยู่อำศยัเพื่อสรำ้งรำยไดใ้หก้บับรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิัทฯ มโีครงกำรโรงงำนส ำเร็จรูปให้เช่ำแล้วเสร็จ จ ำนวน 1 โครงกำร มูลค่ำโครงกำร
ประมำณ 300 ล้ำนบำท และมโีครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำจ ำนวน 1 โครงกำร มูลค่ำโครงกำรรวมประมำณ 175 
ลำ้นบำท 

1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย นโยบาย หรือกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

วิสยัทศัน์ 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่จะเป็นบรษิทัผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัยช์ัน้น ำในใจของผูบ้รโิภค  ดว้ยกำรไม่หยุดยัง้ทีจ่ะสรำ้งสรรคแ์ละส่ง
มอบผลติภณัฑต์ลอดจนกำรบรกิำรใหอ้ยู่เหนือควำมพงึพอใจของลูกคำ้ 

พนัธกิจ 

1) ดแูลใส่ใจลูกคำ้ใหเ้ปรยีบเสมอืนหุน้ส่วนชวีติ 
2) ธ ำรงรกัษำและมุ่งมัน่พฒันำขดีควำมสำมำรถของทรพัยำกรบุคคลในองคก์รอย่ำงต่อเนื่อง 
3) ส่งเสรมิควำมสมัพนัธท์ีด่อีย่ำงยัง่ยนืกบัคู่คำ้ และพนัธมติรทำงธุรกจิ 
4) ตระหนักและใหค้วำมส ำคญัต่อกำรดแูลรบัผดิชอบชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

นโยบายและกลยุทธท์างธรุกิจในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

1) กำรพฒันำโครงกำรบนท ำเลทีม่ศีกัยภำพในกำรเตบิโต 

บรษิทัฯ มแีผนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อทีอ่ยู่อำศยัประเภทคอนโดมเินียมทัง้อำคำรสูง (High Rise) และอำคำร
เตีย้ (Low Rise) และโครงกำรจดัสรรบำ้นและทีด่นิ ทำวน์โฮม ในหลำยพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภำพในกำรเตบิโต มคีวำมตอ้งกำร
ของตลำดทีอ่ยู่อำศยั มสีภำพแวดล้อมของชุมชนทีด่ ีใกล้กบัสถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆ รวมถงึอยู่ในบรเิวณแนวสถำนีขนส่ง
มวลชนระบบรำงในเขตกรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑลทัง้ในปัจจุบนัและในอนำคต  

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมตอ้งกำรโรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำส ำหรบัผูป้ระกอบกำรขนำดเลก็และขนำดกลำงใน
บรเิวณนิคมอุตสำหกรรมทีม่คีุณภำพ อนัเนื่องมำจำกกำรขยำยตวัของจ ำนวนผูป้ระกอบกำรขนำดเลก็และขนำดกลำง
ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ทีม่คีวำมต้องกำรพืน้ทีส่ ำหรบักำรประกอบธุรกจิและยงัไม่มคีวำมต้องกำรลงทุนในกำรก่อสร้ำง
โรงงำน หรอืมขีอ้จ ำกดัดำ้นเงนิลงทุน รวมถงึผูป้ระกอบกำรทีต่อ้งกำรควำมยดืหยุ่นในกำรใชโ้รงงำนเพื่อประกอบธุรกจิ
หรอืจดัเกบ็สนิคำ้เป็นกำรชัว่ครำว บรษิทัฯ จงึมแีผนในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ประเภทโรงงำนส ำเรจ็รูปให้
เช่ำในบรเิวณพืน้ทีข่องนิคมอุตสำหกรรม ซึง่มกีำรบรหิำรจดักำรระบบสำธำรณูปโภคและสิง่แวดลอ้มทีไ่ดม้ำตรฐำน และ
มสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกอื่นๆ อย่ำงครบครนั  

การมุ่งสร้างและพฒันาโครงการอย่างต่อเนือ่งเพือ่การเติบโตทีย่ ัง่ยืนในระยะยาว 

บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะเปิดตัวโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อำศัย อย่ำงต่อเนื่ อง ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำร
คอนโดมเินียมประเภทอำคำรสูง (High Rise) หรอืประเภทอำคำรเตี้ย (Low Rise) และโครงกำรจดัสรรบ้ำนและที่ดนิ 
ทำวน์โฮม อีกทัง้ยงัมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อำศัยประเภทอื่น  นอกเหนือจำก
คอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล หำกพบโอกำสทำงธุรกจิทีเ่หมำะสมในกำรพฒันำผลติภณัฑข์อง
บรษิัทฯ นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงัมโีครงกำรที่จะขยำยโรงงำนส ำเร็จรูปให้เช่ำ เพื่อกำรเติบโตที่ยัง่ยนืในระยะยำวและ
สำมำรถสร้ำงรำยได้ตลอดจนผลก ำไรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อชดเชยรำยได้ในส่วนที่อยู่ระหว่ำงกำรพฒันำของโครงกำร
คอนโดมเินียม โดยจะพจิำรณำควำมเป็นไปได ้ควำมต้องกำร และกำรเตบิโตของผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมทัง้ขนำด
เลก็และขนำดกลำงเป็นส ำคญั 
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2) กำรออกแบบโครงกำรทีม่แีนวคดิและเอกลกัษณ์เฉพำะตวัทีแ่ตกต่ำงกนั 

บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรออกแบบโครงกำรทัง้ภำยในและภำยนอกอำคำร ที่นอกจำกจะมคีวำมสวยงำมแล้วยงั
เพื่อประโยชน์ใชส้อยของพืน้ทีท่ีสู่งสุดส ำหรบัผูบ้รโิภค ทัง้โครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อที่อยู่อำศยัและโรงงำน
ส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ ทัง้นี้ ในแต่ละโครงกำรอำคำรชุดคอนโดมเินียมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะออกแบบและตกแต่งโครงกำรให้
มรีูปแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตวัภำยใต้แบรนด์ทีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงแบรนด์ชวีำทยัและฮอลล์มำร์ค โดยแต่ละแบ
รนด์จะมีควำมโดดเด่น นับตัง้แต่แนวคิดของกำรพฒันำโครงกำร ไปจนถึงรูปแบบโครงสร้ำงภำยนอก กำรตกแต่ง
ภำยใน และพื้นที่ใช้สอยส่วนกลำงของอำคำรที่แตกต่ำงกัน โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้อยู่อำศยัและกำรใช้
ประโยชน์สูงสุดของพืน้ทีใ่ช้สอยในโครงกำรทัง้หมด ในปี 2560 ทีผ่่ำนมำบรษิทัไดร้บั 3 รำงวลั ในงำน “Property Guru 
Thailand Property Awards 2017” ครัง้ที ่12 ไดแ้ก่รำงวลั Best High-Rise High End Condo Development (Bangkok) 
HIGHLY COMMENDED: โครงกำร ชีวำทยั เรสซิเดนซ์ บำงโพ, Best High-Rise Affordable Condo Development 
(Bangkok) HIGHLY COMMENDED: โครงกำรชีวำทัย เพชรเกษม 27, Best Housing Development (Bangkok) 
HIGHLY COMMENDED: โครงกำรชวีำรมย์ รงัสติ ดอนเมอืง นับเป็นอกีก้ำวส ำเรจ็ของชวีำทยัในกำรพัฒนำโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัยท์ีต่อบโจทยผ์ูบ้รโิภคยุคใหม่ไดอ้ย่ำงดเียีย่มดว้ยกำรออกแบบโดยค ำนึงถงึควำมสะดวก สบำย และกำร
ใช้ประโยชน์ภำยในพื้นที่ได้สูงสุดของผู้อยู่อำศยั  โดยในปี 2562 บริษัทได้รบัรำงวลั “BCI Asia Top 10 Developer 
Awards 2019” รำงวลัหนึ่งในสบิของบรษิัทพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ดเีด่นที่มผีลงำนออกแบบโครงกำรที่มคีุณภำพ มี
ควำมสวยงำม และมุ่งเน้นกำรสนับสนุนกำรสรำ้งงำนสถำปัตยกรรมทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม 

3) กำรเปิดโอกำสทำงธุรกจิประเภทอสงัหำรมิทรพัยท์ีห่ลำกหลำย 

บริษัทฯ มวีิสยัทศัน์ในกำรเป็นหนึ่งในผู้น ำทำงด้ำนกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย์ที่อยู่อำศยัระดบัชัน้น ำของประเทศ มี
เป้ำหมำยกำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง สรำ้งรำยไดแ้ละควำมมัง่คัง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื บรษิทัฯ 
จงึไม่มนีโยบำยกำรประกอบธุรกจิทีจ่ ำกดัเฉพำะกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อทีอ่ยู่อำศยัประเภทคอนโดมเินียมเท่ำนัน้ 
แต่ยงัคงพจิำรณำโอกำสกำรพฒันำผลติภณัฑ์ทีอ่ยู่อำศยัประเภทอื่นๆ เช่น โครงกำรบ้ำนจดัสรรประเภทบ้ำนเดีย่ว บ้ำน
แฝด หรือทำวน์เฮ้ำส์ เป็นต้น รวมถึงยังเปิดโอกำสพิจำรณำกำรพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ประเภทอื่น เช่น 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ รวมทัง้โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ในท ำเลอื่นที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหำนครและ
ปรมิณฑล เช่น หวัเมอืงหรอืแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคญัในภำคต่ำงๆ ของประเทศ ที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดและมี
ศกัยภำพในกำรเตบิโตและสรำ้งรำยได ้ทัง้นี้ กำรเลอืกรปูแบบกำรพฒันำโครงกำรในแต่ละพืน้ทีจ่ะขึน้อยู่กบัปัจจยัทีน่ ำมำ
พจิำรณำเป็นส ำคญั เช่น ควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร ควำมต้องกำรของตลำดอสงัหำรมิทรพัย์ ควำมเหมำะสมในกำร
พฒันำของพืน้ทีน่ัน้ๆ และผลตอบแทนของโครงกำร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ และต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

4) กำรลงทุนในธุรกจิหรอืโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยจ์ำกผูป้ระกอบกำรอื่น 

นอกจำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำกโครงกำรที่บรษิัทฯ เป็นผู้พฒันำเองแล้วนัน้ บรษิัทฯ ยงัพจิำรณำโอกำสในกำร
ลงทุนในโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยท์ีผู่ป้ระกอบกำรอื่นเป็นผู้พฒันำหรอือยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำ จำกกำรประเมนิ
โอกำสและเลง็เหน็ศกัยภำพในกำรเตบิโตของผลตอบแทนจำกกำรพฒันำโครงกำรดงักล่ำว ทัง้นี้ กำรลงทุนในโครงกำร
พฒันำอสงัหำรมิทรพัยท์ีผู่ป้ระกอบกำรอื่นเป็นผูพ้ฒันำยงัเป็นกำรเพิม่โอกำสในกำรพฒันำโครงกำรบนทีด่นิทีบ่รษิทัฯ มี
ควำมต้องกำร และลดระยะเวลำในกำรพฒันำโครงกำร ทัง้ยงัเป็นกำรสรำ้งกำรรบัรูร้ำยไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและรวดเรว็อกี
ดว้ย โดยในปี 2560 บรษิทัไดเ้ขำ้ร่วมลงทุนเพื่อพฒันำโครงกำรใหม่ๆ ทัง้ทีเ่ป็นโครงกำรทำวน์โฮมส ์และโครงกำรทีพ่กั
เพื่อผูส้งูอำยุทีจ่งัหวดัภูเกต็อกีดว้ย 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั  

1.2.1 ประวติัความเป็นมา 

บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “CHEWA”) จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษิทัจ ำกดัตำมกฎหมำยเมื่อวนัที่ 
13 มนีำคม 2551 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 10 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรร่วมลงทุนระหว่ำง บรษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั และ 
TEE Development Pte Ltd บริษัทในเครอืของ TEE Land Ltd ซึ่งได้เล็งเห็นโอกำสกำรเติบโตและศกัยภำพในกำร
พฒันำธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศไทยร่วมกนั จงึไดร้่วมก่อตัง้บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อด ำเนิน
ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์ภำยใต้แนวคดิทีจ่ะพฒันำทีอ่ยู่อำศยัทีม่คีุณภำพและเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ทุก
ระดบั  

ทัง้นี้ บรษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding company) โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ชำตชิวีะ 
จ ำกัด น ำโดยคุณชำติชำย พำนิชชีวะ และคุณสมหะทัย พำนิชชีวะ มีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ทัง้อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ เช่น โรงแรมและรีสอร์ท     มำนำนกว่ำ 10 ปี รวมถึง
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม และ TEE Development Pte Ltd ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพัฒนำ
อสงัหำริมทรพัย์ โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นของ TEE Development Pte Ltd อนัได้แก่ TEE Land Ltd ประกอบธุรกิจพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย์ โดยมสี ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ทีป่ระเทศสงิคโปร์ และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ 
(SGX Mainboard)  

1.2.2 พฒันาการท่ีส าคญั 

เดือน/ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
ปี 2551 

มนีำคม • บริษัท ชำติชีวะ จ ำกัด และ TEE Development Pte Ltd ร่วมกันก่อตัง้
บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 10 ล้ำนบำท ในสดัส่วนกำรถอืหุน้ร้อย
ละ 51 และรอ้ยละ 49 ตำมล ำดบั โดยมเีป้ำหมำยเพื่อด ำเนินธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์
ภำยใต้แนวคิดที่จะพฒันำที่อยู่อำศยัที่มีคุณภำพ ทัง้ในด้ำนกำรออกแบบ กำร
บริกำร และกำรบริหำรจัดกำรงำนก่อสร้ำงระดับชัน้น ำของประเทศ และเพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทุกระดบั 

พฤษภำคม • บริษัทฯ ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 10 ล้ำนบำท เป็นทุนจด
ทะเบยีน 100 ลำ้นบำท เพื่อเป็นเงนิทุนในกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

กรกฎำคม  
 

• บรษิทัฯ เปิดตวัโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมบนพื้นที่
กรรมสิทธิ ์ซึ่งเป็นโครงกำรอำคำรสูงโครงกำรแรกของบริษัทฯ โดยใช้ชื่อว่ำ 
“โครงกำรชวีำทยั รำชปรำรภ” ซึ่งเป็นโครงกำรคอนโดมเินียมสูง 26 ชัน้ จ ำนวน 
325 ห้อง บนถนนรำชปรำรภ ใกล้รถไฟฟ้ำสถำนีอนุเสำวรีย์ชัยสมรภูมิและ
รถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรล ลงิค์ สถำนีรำชปรำรภ ตัง้อยู่บนถนนรำชปรำรภ แขวง
มกักะสนั เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 

พฤศจกิำยน • บริษัทฯ ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 100 ล้ำนบำท เป็นทุนจด
ทะเบยีน 200 ลำ้นบำท เพื่อเป็นเงนิทุนในกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• บรษิทัฯ ด ำเนินกำรจดัตัง้บรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั โดยเป็นกำรร่วม
ทุนกบับรษิทั ยูไนเตด็มอเตอร์เวกิส ์(สยำม) จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิทัทีไ่ม่มี



แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2562  บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1.1 หน้ำ 6 
 

เดือน/ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
ควำมเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในสัดส่วนกำรถือหุ้นเท่ำกันที่ร้อยละ 50 โดยมี
วตัถุประสงค์เริม่แรกในกำรพฒันำโครงกำรทีอ่ยู่อำศยัประเภทคอนโดมเินียมใน
นำม "เดอะ สุรวงศ"์ 

• บริษัทฯ เปิดตัวโครงกำรเดอะ สุรวงศ์ ซึ่งเป็นโครงกำรอำคำรชุด
คอนโดมเินียมเพื่อทีอ่ยู่อำศยั โดยเป็นโครงกำรประเภทอำคำรเตีย้ (Low Rise) สงู 
8 ชัน้ จ ำนวน 52 หอ้ง ตัง้อยู่บนถนนสุรวงศ์ เขตบำงรกั จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
ภำยใตบ้รษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั 

ปี 2553 
พฤศจกิำยน  • บรษิทัฯ เปิดตวัโครงกำรชวีำทยั รำมค ำแหง บนถนนรำมค ำแหง เพิม่อกี

หนึ่งโครงกำร ใกล้กับทำงยกระดับรำมค ำแหง-พระรำมเก้ำ ซึ่งเป็นโครงกำร
คอนโดมิเนียมสูง 33 ชัน้ จ ำนวน 535 ห้อง ตัง้อยู่บนถนนรำมค ำแหง แขวง
หวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 

ปี 2554 

มถิุนำยน  • ซื้อเงนิลงทุนใน บรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ำกดั 
(“GETCO”) โดยบรษิัทฯ เขำ้ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ประกอบธุรกิจบรหิำร
จดักำรระบบบ ำบดัน ้ำเสยี  

ปี 2555 

สงิหำคม • บริษัทฯ เริ่มพัฒนำโครงกำรโรงงำนส ำเร็จรูปให้เช่ำ (Ready Built 
Factories) โดยเปิดตวัโครงกำรแรกในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี้ บนถนนทำง
หลวงหมำยเลข 331 ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง โครงกำร 
1 เฟส 1 จ ำนวน 5 ยนูิต 

ปี 2556 
มกรำคม • บริษัทฯ ได้ขำยเงินลงทุนใน บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล 

เทคโนโลย ีจ ำกดั (“GETCO”) ทีซ่ื้อมำเมื่อวนัทีเ่ดอืนมถิุนำยน 2554 ซึง่เป็นบรษิทั
ย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ใหแ้ก่บรษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั และ TEE Resources 
Pte. Ltd. ซึ่ ง เ ป็นบริษัทที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริษั ทฯ  (โปรดดูรำยละเอียด
ควำมสมัพนัธ์ในส่วนที ่2.2.14 รำยกำรระหว่ำงกนั หน้ำ 1) ในรำคำ 240.00 ล้ำน
บำท ทัง้นี้ กำรขำยเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นกำรปรบัโครงสร้ำงของบริษัทฯ เพื่อ
มุ่งเน้นกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย์ ส่งผลให้ GETCO เปลี่ยนสถำนะจำกบรษิัท
ย่อยเป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มถิุนำยน • บรษิทัฯ เขำ้ร่วมเป็นสมำชกิสมำคมอำคำรชุดไทย เพื่อรบัทรำบขำ่วสำร
และ ขอ้มลูทีส่ ำคญัของธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์ผ่ำนกำรอบรม สมัมนำ จดหมำย
อเิลก็ทรอนิคสต์่ำงๆ 

ตุลำคม  • บรษิทัฯ เขำ้ซื้อกจิกำรจำกบรษิทั โรจน์ธชั ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั พรอ้ม
เขำ้ด ำเนินกำรพฒันำโครงกำร "ครอส พอยท์" ซึ่งเป็นคอนโดมเินียมทีอ่ยู่ระหว่ำง
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เดือน/ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
กำรพฒันำในทนัท ีปรบัเปลี่ยนชื่อเป็นแบรนด์ใหม่ชื่อ โครงกำรชวีำทยั อินเตอร์
เชนจ์ ซึ่งเป็นคอนโดมเินียมโครงกำรที ่4 ของบรษิทัฯ และเปลี่ยนชื่อบรษิทั โรจน์
ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด เป็นบริษัท ชีวำทัย อินเตอร์เชนจ์ จ ำกัด เพื่อเป็น
ผูพ้ฒันำโครงกำรโดยตรง ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 โดยโครงกำร
ชวีำทยั อินเตอร์เชนจ์ เป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมสูง 26 ชัน้ จ ำนวน 279 ห้อง 
ตัง้อยู่บนถนนประชำรำษฎรส์ำย 2 แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 

ธนัวำคม • บริษัทฯ ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 200 ล้ำนบำท เป็นทุนจด
ทะเบยีน 240 ลำ้นบำท เพื่อพฒันำโครงกำรโรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ 

ปี 2557 
มถิุนำยน • บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัโรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ โครงกำร 1 เฟส 2 เพิม่เตมิอกี

จ ำนวน 5 ยูนิต ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี้ บนถนนทำงหลวงหมำยเลข 331 
ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  

ตุลำคม • บริษัทฯ เปิดตัวโครงกำรฮอลล์มำร์ค แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นโครงกำร
คอนโดมิเนียมประเภทอำคำรเตี้ย (Low Rise) สูง 8 ชัน้ จ ำนวน 2 อำคำร รวม 
427 หอ้ง บนถนนปำกเกรด็-แจง้วฒันะ จงัหวดันนทบุร ี

• บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย เขำ้ซื้อโครงกำรดี
ซโิอ (Dzio) จำกบรษิทั อรดำ จ ำกดั พรอ้มเขำ้ด ำเนินกำรพฒันำทีด่นิทีอ่ยู่ระหว่ำง
กำรพัฒนำต่อ และเปลี่ยนชื่อเป็นโครงกำรฮอลล์มำร์ค งำมวงศ์วำน ซึ่งเป็น
โครงกำรคอนโดมเินียมประเภทอำคำรเตีย้ (Low Rise) สงู 8 ชัน้ จ ำนวน 4 อำคำร 
รวม 792 หอ้ง บนถนนงำมวงศว์ำน-บำงเขน จงัหวดันนทบุร ีอยู่ภำยใตก้ำรบรหิำร
จดักำรและพฒันำโครงกำรโดยบรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั 

• บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรซื้อที่ดนิเพิม่เติมในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี้ 
จงัหวดัระยอง จ ำนวน 13 ไร่ เพื่อพฒันำโครงกำรโรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ โครงกำร 
2 อกีจ ำนวน 4 ยนูิตเพิม่เตมิ 

พฤศจกิำยน • บรษิทัฯ ไดซ้ื้อทีด่นิเพิม่เตมิเพื่อพฒันำโครงกำรชวีำทยั เรสซเิดนซ์ บำง
โพ ซึ่งจะพัฒนำเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมอำคำรสูง (High Rise) สูง 24 ชัน้ 
จ ำนวน 172 ห้อง ตัง้อยู่บนถนนประชำรำษฎร์สำย 2 แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ 
กรุงเทพมหำนคร  

ปี 2558 
มกรำคม • บริษัทฯ  ได้ รับ  ISO 9001-2008 (Provision of Sale & Real Estate 

Services) ส ำหรบัดำ้นระบบกำรควบคุมคุณภำพ 

กุมภำพนัธ ์ • บรษิัทฯ เขำ้ร่วมเป็นสมำชกิหอกำรคำ้ไทย-องักฤษ โดยมวีตัถุประสงค์
กำรเขำ้ร่วมเพื่อเพิม่ช่องทำงกำรประชำสมัพนัธ์ธุรกิจโรงงำนส ำเร็จรูปใหเ้ช่ำกบั
สมำชิกรำยอื่นๆ ของหอกำรค้ำไทย-อังกฤษ และเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยและ
พนัธมติรทำงธรุกจิใหก้วำ้งขวำงมำกยิง่ขึน้ 



แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2562  บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1.1 หน้ำ 8 
 

เดือน/ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
เมษำยน • บรษิทัฯ เขำ้ร่วมเป็นสมำชกิหอกำรคำ้ไทย-เยอรมนั โดยมวีตัถุประสงค์

กำรเขำ้ร่วมเพื่อเพิม่ช่องทำงกำรประชำสมัพนัธ์ธุรกิจโรงงำนส ำเร็จรูปใหเ้ช่ำกบั
สมำชิกรำยอื่นๆ ของหอกำรค้ำไทย-เยอรมนั และเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยและ
พนัธมติรทำงธุรกจิใหก้วำ้งขวำงมำกยิง่ขึน้ 

• จำกกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ประจ ำปี 2558 เมื่อวนัที่ 23 

เมษำยน 2558 ทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ด ำเนินกำร ดงันี้ 

- จดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเปลี่ยนชื่อบรษิทัเป็น 
บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) เมื่อวนัที ่ 24 เมษำยน 2558 

- เปลีย่นแปลงมลูค่ำหุน้ทีต่รำไว ้จำกหุน้ละ 100 บำท เป็นหุน้ละ 1 บำท 

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จำกจ ำนวน 240 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวน 
580 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหม่จ ำนวน 340 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำ
ไว้หุ้นละ 1 บำท โดยแบ่งเป็นกำรจดัสรรให้กบัผู้ถือหุ้นเดมิจ ำนวน 2 รำย ได้แก่ 
บรษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั และ TEE Development Pte Ltd จ ำนวน 108 ล้ำนหุน้ ใน
รำคำเสนอขำยหุน้ละ 1 บำท ส่งผลให้บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีนช ำระแล้วจ ำนวน 
348 ล้ำนบำท และจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวจ ำนวน 232 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนเป็นครัง้แรก 

สงิหำคม • บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน(BOI) เพื่อสนับสนุนโครงกำรโรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำโครงกำร 1 เฟส 2 ซึ่ง
ตัง้อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซติี้ บนถนนทำงหลวงหมำยเลข 331 ต ำบลมำบ
ยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

กนัยำยน • บรษิทัฯ เริม่ก่อสรำ้งและเปิดตวัโครงกำรชวีำทยั เรสซเิดนซ์ บำงโพ ซึ่ง
เป็นโครงกำรคอนโดมเินียมอำคำรสูง (High Rise) สูง 24 ชัน้ จ ำนวน 172 ห้อง 
ตัง้อยู่บนถนนประชำรำษฎรส์ำย 2 แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 

• บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิซึ่งมขีนำด 15 ไร่ 2 งำน 36 ตร.
วำกบับุคคลภำยนอก เพื่อพจิำรณำพฒันำเป็นโครงกำรบ้ำนเดี่ยวและบ้ำนแฝด 
จ ำนวน 81 ยนูิต ตัง้อยู่บนถนนรงัสติ-นครนำยก จงัหวดัปทุมธำนี (รงัสติคลอง 1) 

ตุลำคม • จำกกำรประชุมวสิำมญัผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที ่21 
ตุลำคม 2558 ทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ด ำเนินกำร ดงันี้ 

- ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ ำนวน 232 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบยีน
เดิม 580 ล้ำนบำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้
ออกจ ำหน่ำยรวมจ ำนวน 232 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 1 บำท คงเหลอืเป็น
ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 348 ลำ้นบำท 

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จำกจ ำนวน 348 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวน 
905 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหม่จ ำนวน 557 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำ
ไว้หุ้นละ 1 บำท โดยแบ่งเป็นกำรจดัสรรให้กบัผู้ถือหุน้เดมิจ ำนวน 2 รำย ได้แก่ 



แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2562  บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1.1 หน้ำ 9 
 

เดือน/ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
บรษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั และ TEE Development Pte Ltd จ ำนวน 240 ล้ำนหุน้ ใน
รำคำเสนอขำยหุ้นละ 1 บำท และจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวจ ำนวน 317 
ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนเป็นครัง้แรก 

• บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิซึง่มขีนำด 4 ไร่ 0 งำน 36 ตร.วำ
กบันำงสำวศริลิกัษณ์ พำนิชชวีะและนำงสำวศริวิรรณ พำนิชชวีะ เพื่อพจิำรณำ
พัฒนำเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมอำคำรสูง (High Rise) บนถนนเพชรเกษม 
จงัหวดักรุงเทพมหำนคร ทัง้นี้ บุคคลทัง้ 2 ไม่เป็นบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้กบั
บริษัทฯ (อ้ำงอิงนิยำมบุคลลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ที ่กจ. 17/2551) เนื่องจำกเป็นบุตรของลุง
ของนำยชำตชิำย พำนิชชวีะ 

ธนัวำคม • บรษิทัฯ รบัโอนกรรมสทิธใินทีด่นิเพื่อพฒันำเป็นโครงกำรบ้ำนเดีย่วและ
บ้ำนแฝด ภำยใต้ชื่อโครงกำรชวีำรมย ์เรสซเิดนซ์ จ ำนวน 81 ยูนิต ตัง้อยู่บนถนน
รงัสติ-นครนำยก จงัหวดัปทุมธำนี (รงัสติคลอง 1) ซึ่งปัจจุบนัอยู่ในระหว่ำงกำร
ปรบัปรุงสภำพทีด่นิเพื่อใหม้คีวำมเหมำะสมกบักำรก่อสรำ้ง 

ปี 2559 
กุมภำพนัธ ์ • จำกกำรประชุมวสิำมญัผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที ่17 

กุมภำพนัธ ์2559 ทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ด ำเนินกำร ดงันี้ 

- ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ ำนวน 417 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบยีน
เดิม 905 ล้ำนบำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ ยังไม่ได้
ออกจ ำหน่ำยรวมจ ำนวน 417 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 1 บำท คงเหลอืเป็น
ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 488 ลำ้นบำท 

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จำกจ ำนวน 488 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวน 
750 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหม่จ ำนวน 262 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวจ ำนวน 262 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนเป็นครัง้แรก 

มนีำคม • บรษิทัเสนอขำยหุน้สำมญั IPO แก่ประชำชน จ ำนวน 262 ล้ำนหุน้ โดย
เสนอขำยต่อประชำชนในรำคำ 1.60 บำท/หุน้ 

เมษำยน • บริษัทจดทะเบียนเข้ำเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)  

มถิุนำยน • บริษัทเข้ำซื้อโครงกำร  AQ ARIA จำกบริษัท เอคิว เอสเตท จ ำกัด
(มหำชน) และเข้ำด ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรต่อ และเปลี่ยนชื่อเป็นโครงกำร
ชวีำทยั เรสซเิดนซ์ อโศก ซึ่งเป็นโครงกำรคอนโดมเินียมประเภทอำคำรสูง (High 
Rise) สูง 29 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร รวม 315 หอ้ง บนถนนอโศก – ดนิแดง แขวง/
เขต ดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 



แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2562  บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1.1 หน้ำ 10 
 

เดือน/ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
สงิหำคม  • บริษัทฯ เริ่มเปิดตัวโครงกำรชีวำทยั เพชรเกษม 27 ซึ่งเป็นโครงกำร

คอนโดมเินียมอำคำรสูง (High Rise) สูง 26 ชัน้ จ ำนวน 652 หอ้ง ตัง้อยู่บนถนน
เพชรเกษม 27 แขวงบำงหวำ้ เขตภำษเีจรญิ กรุงเทพมหำนคร 

กนัยำยน • บรษิทัฯ รบัโอนกรรมสทิธใินทีด่นิเพื่อพฒันำเป็นคอนโดมเินียมโครงกำร
ชวีำทยั เพชรเกษม 27 ซึ่งเป็นโครงกำรคอนโดมเินียมอำคำรสูง (High Rise) สูง 
26 ชัน้ จ ำนวน 652 หอ้ง 

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

ตุลำคม  • บรษิทัเขำ้ท ำสญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิเพื่อพฒันำโครงกำรจดัสรร รวม 10 
สัญญำ ตั ้ง อยู่ บนถนนพุทธมณฑลสำย  1 แขวงบำงหว้ำ  เขตตลิ่ ง ชัน 
กรุงเทพมหำนคร 

พฤศจกิำยน • บรษิทัฯ เปิดตวัโครงกำรบ้ำนเดีย่วและบ้ำนแฝด ภำยใต้ชื่อโครงกำรชวีำ
รมย ์รงัสติ-ดอนเมอืง จ ำนวน 81 ยนูิต ตัง้อยู่บนถนนรงัสติ-นครนำยก (รงัสติคลอง 
1) ต ำบลเทศบำลนครรงัสติ อ ำเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธำนี  

ปี 2560 

พฤษภำคม • จดัตัง้บรษิทั ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั โดยเป็นกำรร่วมทุนกบัคุณขจติ ลว้นพชิญ์
พงศ ์ซึง่เป็นบุคคลทีไ่ม่มคีวำมเกีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ ในสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 
70 โดยมวีตัถุประสงคเ์ริม่แรกในกำรพฒันำโครงกำรทีอ่ยู่อำศยัประเภททำวน์โฮม 

กรกฎำคม • บรษิทัฯ ร่วมลงทุนในบรษิทั กมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่ จ ำกดั โดยเป็นกำรร่วม
ทุนกบั 4 บรษิทั คอื บรษิทั นำยณ์ เอสเตท จ ำกดั บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอป
เมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั ช.กำรช่ำงเรยีลเอสเตท จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัที่
ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 25 โดยมี
วตัถุประสงคเ์ริม่แรกในกำรพฒันำโครงกำรทีอ่ยู่ส ำหรบัผูส้งูอำยุ ระดบัพรเีมี่ยม 

ปี 2561 

มกรำคม • TEE Development Pte Ltd ขำยหุน้ใหบ้รษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั เป็นจ ำนวน
รอ้ยละ 11.73 ของจ ำนวนทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 

เมษำยน • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มจ ำนวน 
1,557,692,30 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
750,000,000 หุ้น คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2,307,692,307 หุ้น เพื่อ
รองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผล กำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนและกำรออกและจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 
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เดือน/ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
พฤษภำคม • บรษิทัฯเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ(Right Offering) ใน

อตัรำส่วน 1:1 รำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.15 บำท บริษัทสำมำรถเสนอขำยหุ้นได้
ทัง้สิน้ 467 ลำ้นหุน้ คดิเป็นมลูค่ำ 537 ลำ้นบำท  
• บรษิทัฯ ไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัครัง้ที ่1  (CHEWA-
W1) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีซ่ื้อหุน้สำมญัเพิม่ทนุ โดยจะไดร้บัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธใิน
อตัรำ 1:1 อำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 1 ปี 6 เดอืน รำคำใชส้ทิธ ิ1.75 บำท 
• จดทะเบยีนเพิม่ทุนหุ้นสำมญัที่ออกและช ำระแล้ว จ ำนวน 525,027,183 
หุน้ มำจำกกำรจ่ำยหุน้ปันผล จ ำนวน 57,691,379 หุน้ และกำรออกหุน้สำมญัเพิม่
ทุน จ ำนวน 467,335,804 หุ้น คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียนออกและช ำระแล้ว 
จ ำนวน 1,275,027,183 หุน้ 

กรกฏำคม • TEE Development Pte Ltd ขำยหุ้นทัง้หมดให้บริษัท ชำติชีวะ จ ำกัด 
ส่งผลใหบ้รษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั ถอืหุน้รวมรอ้ยละ 67.64 โดยโครงสรำ้งกำรบรหิำร
ยงัคงเดมิ 

ตุลำคม • บรษิัทฯ เปิดตวัโครงกำรชวีำทยั เรสซิเดนท์ ทองหล่อ ซึ่งเป็นโครงกำร
คอนโดมเินียมอำคำรเตีย้ (Low Rise) สงู 8 ชัน้ จ ำนวน 130 ยนูิต 

ธนัวำคม • บริษัทฯ เปิดตัวโครงกำรฮอลล์มำร์ค จรัญฯ13 ซึ่ง เป็นโครงกำร
คอนโดมเินียมอำคำรเตีย้ (Low Rise) สงู 8 ชัน้ จ ำนวน 184 ยนูิต 
• บรษิทัฯ เปิดตวัโครงกำรทำวน์โฮม ภำยใตช้ื่อโครงกำรชวีำโฮม วงแหวน-
ล ำลูกกำ จ ำนวน 274 ยนูิต 

ปี 2562  

เมษำยน • บรษิัทเปิดตวัโครงกำรชวีำโฮม สุขสวสัดิ-์ประชำอุทศิ ทำวน์โฮม 2 ชัน้ 
จ ำนวนประมำณ 359 ยนูิต 

พฤษภำคม • บริษัทเปิดตัวโครงกำรชีวำทัย ฮอลล์มำร์ค ลำดพร้ำว - โชคชัย 4 
คอนโดมเินียมแบบอำคำรเตีย้ (Low Rise) 8 ชัน้ จ ำนวนหอ้ง 814 ยนูิต 

• บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั ("ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ"์) บรษิทัย่อย
ของบรษิทัเขำ้ท ำสญัญำซื้อขำยหุน้สำมญัของ บรษิทั ไทยคอร์ป แคปปิตอล จ ำกดั 
("ไทยคอร์ป")ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
จ ำนวน 1.35 ลำ้นหุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของหุน้ทีอ่อกจ ำหน่ำยทัง้หมด ส่งผล
ใหไ้ทยคอรป์เป็นบรษิทัย่อยของชวีำทยั อนิเตอร์เชนจ ์และมสีภำพเป็นบรษิทัย่อย
ของบรษิทัเช่นกนั เมื่อวนัที ่5 มถิุนำยน 2562 ไทยคอร์ปไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนชื่อ
เป็น บรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั           

สงิหำคม • บริษัทเปิดตัวโครงกำรชีวำทัย เกษตร-นวมินทร์ คอนโดมิเนียมแบบ
อำคำรสงู (High Rise) 25 ชัน้ จ ำนวนหอ้ง 649 ยนูิต 

พฤศจกิำยน • บริษัทเปิดตัวโครงกำรชีวำรมย์ นครอินทร์ บ้ำนเดี่ยว 2 ชัน้ จ ำนวน
ประมำณ 139 ยนูิต 
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เดือน/ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
• บรษิัทเปิดตวัโครงกำรชวีำทยั ป่ินเกล้ำ คอนโดมเินียมแบบอำคำรเตี้ย 
(Low Rise) 13 ชัน้ จ ำนวนหอ้ง 593 ยนูิต 

• กำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ยของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของ บมจ. 
ชวีำทยั ครัง้ที ่1 (CHEWA-W1) 
(บรษิทัไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั ครัง้ที ่
1 (CHEWA-W1) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม 2561 โดยมกี ำหนด
อำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 ปี 6 เดอืน วนัใชส้ทิธ ิวนัที ่28 ธนัวำคม 2561, วนัที ่
28 มถิุนำยน 2562 เเละกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ยในวนัที ่27 พฤศจกิำยน 2562 อตัรำ
กำรใชส้ทิธ ิ1:1 ในรำคำ 1.75 บำท) 
• ผลกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย มีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ 700 
หน่วย จ ำนวนหุ้นที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ 700 หุ้น ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียน
เปลีย่นแปลงทุนช ำระแลว้เมื่อวนัที ่4 ธนัวำคม 2562 จำกเดมิ 1,275,027,183 บำท
เป็น 1,275,027,883 บำท และ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยสัง่รบัหุน้เพิม่ทุน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตัง้แต่วนัที ่16 ธนัวำคม 2562 

 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้นี้ รำยละเอยีดของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ มดีงันี้ 

บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั 

บริษัท ชีวำทยั อินเตอร์เชนจ์ จ ำกัด (“ชีวำทยั อินเตอร์เชนจ์”) จดทะเบียนจดัตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 25 กรกฎำคม 2554 
ปัจจุบนัมทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท ส ำนักงำนตัง้อยู่เลขที ่1168/80 อำคำรลุมพนิี ทำวเวอร์ ชัน้ 27 ยูนิตด ี
ถนนพระรำมที่ 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร จงัหวดักรุงเทพมหำนคร ชวีำทยั อินเตอร์เชนจ์ ด ำเนินธุรกิจพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทอำคำรชุดคอนโดมเินียม โดยปัจจุบนั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์มโีครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ชีวาทยั 
อินเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั 
ซูน จ ากดั 

บริษทั ชีวา ฮารท์ 
จ ากดั 

บริษทั กมลา ซีเนียร ์
ลิฟว่ิง จ ากดั 

100% 50% 70% 25% 

บรษัิท ชวีาทัย โฮม 
ออฟฟิศ จ ากัด 

100% 
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จ ำนวน 2 โครงกำร ด ำเนินกำรภำยใต้ชื่อโครงกำรชวีำทยั อนิเตอร์เชนจ์ ซึ่งเป็นคอนโดมเินียมอำคำรสูง  (High Rise) 
ตัง้อยู่บนถนนประชำรำษฎร์สำย 2 แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ จงัหวดักรุงเทพมหำนคร ตดิกบัโครงกำรรถไฟฟ้ำสถำนี
เตำปูน ซึ่งเป็นสถำนีเชื่อมต่อของรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิและสำยสมี่วง และด ำเนินกำรภำยใต้ชื่อโครงกำรฮอลล์มำร์ค 
งำมวงศ์วำน ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมอำคำรเตี้ย (Low Rise) สูง 8 ชัน้ จ ำนวน 4 อำคำร ตัง้อยู่บนถนนงำมวงศ์วำน 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน ชวีำทยั อนิเตอร์เชนจ ์จ ำนวน 999,998 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
100 ของจ ำนวนทุนจดทะเบยีนของชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์

 

บรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั 

บรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั (“ชวีำทยั ฮพั ซูน”) จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2551 ปัจจุบนัมทีุนจด
ทะเบยีนจ ำนวน 54 ล้ำนบำท ส ำนักงำนตัง้อยู่เลขที่ 1168/80 อำคำรลุมพนิี ทำวเวอร์ ชัน้ 27 ยูนิตด ีถนนพระรำมที ่4 
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร จงัหวดักรุงเทพมหำนคร ชวีำทยั ฮพั ซูน ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ประเภท
คอนโดมเินียมอำคำรเตี้ย (Low Rise) โดยปัจจุบนั ชวีำทยั ฮพั ซูน มโีครงกำรทีพ่ฒันำแล้วเสรจ็และอยู่ในระหว่ำงกำร
ขำยจ ำนวน 1 โครงกำร ด ำเนินกำรภำยใต้ชื่อโครงกำรเดอะ สุรวงศ์ ตัง้อยู่บนถนนสุรวงศ์ เขตบำงรัก จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร ทัง้นี้ บรษิทัฯ ถือหุน้ใน ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำนวน 70,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนทุนจดทะเบยีนของชวีำทยั ฮพั ซูน 

 
บรษิทั ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั 

บรษิัท ชวีำ ฮำร์ท จ ำกดั (“ชวีำ ฮำร์ท”) จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่26 พฤษภำคม 2560 ปัจจุบนัมทีุนจดทะเบยีน

จ ำนวน 50 ลำ้นบำท ตัง้อยู่เลขที ่1168/80 อำคำรลุมพนิีทำวเวอร ์ชัน้ที ่27 ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร ชวีำ ฮำร์ท ด ำเนินธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภททำวน์โฮม ปัจจุบนั บรษิทั ชวีำ ฮำรท์ 

จ ำกดั มโีครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงพฒันำอยู่ 2 โครงกำร คอื โครงกำร ฮำรท์ สุขมุวทิ 62/1 และ โครงกำร ฮำรท์ สุขมุวทิ 36  

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ถือหุ้นใน ชวีำ ฮำร์ท จ ำนวน 345,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 70 ของ
จ ำนวนทุนจดทะเบยีนของชวีำ ฮำรท์  
 

บรษิทั กมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่ จ ำกดั 

บรษิทั กมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่ จ ำกดั (“กมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่”) จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่12 กรกฎำคม 2560 ปัจจุบนัมี

ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท ตัง้อยู่เลขที่ 21/14 และ 21/16 อำคำรไทยวำ ทำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่ง

มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร บริษัท กมลำ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ ำกัด ด ำเนินกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย์ เป็น

โครงกำรอนิดเิพนเดนท ์ซเีนียร ์ลฟิวิง่ (Independent Senior Living Village) ระดบัพรเีมีย่มทีจ่งัหวดัภูเกต็ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน กมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่ จ ำนวน 2,500,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท หรอื      คดิเป็นรอ้ย

ละ 25 ของจ ำนวนทุนจดทะเบยีนของกมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่ 
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บรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั 

บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ไดเ้ขำ้ซื้อกจิกำรจำกบรษิทั ไทยคอรป์ แคปปิตอล จ ำกดั 
เมื่อวนัที่ 16 พฤษภำคม 2562 เนื่องจำกด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ประเภท โฮมออฟฟิศ และไดจ้ด
ทะเบยีนเปลีย่นชื่อจำกเดมิเป็น บรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั เมื่อวนัที ่5 มถิุนำยน 2562 ปัจจุบนัมทีุนจด
ทะเบยีนจ ำนวน 135 ลำ้นบำท ตัง้อยู่เลขที ่1168/80 อำคำรลุมพนิีทำวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูิตด ีถนนพระรำม4 แขวง
ทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร บรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั  

ทัง้นี้ บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอร์เชนจ์ จ ำกดั  ถอืหุน้ใน ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั  จ ำนวน 1,350,000 หุน้ มูล
ค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ ำนวนทุนจดทะเบยีนของ ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ โดย
อยู่ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนของบรษิทั 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจและผลิตภณัฑ ์

บรษิัท ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อยมลีกัษณะกำรประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจ
พฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อำศยั และธุรกจิโรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ  

1. ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อท่ีอยู่อาศยั 

 บรษิทัจะมุ่งเน้นกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อจดัจ ำหน่ำย โดยใหค้วำมส ำคญัในกำรคดัเลอืกท ำเล
ทีต่ัง้ของโครงกำร ในเขตกรุงเทพมหำนครและเขตปรมิณฑล หรอืเขตชุมชนทีม่ศีกัยภำพและมกีำรคมนำคม
สะดวก โดยจะเน้นท ำเลทีอ่ยู่ในแนวถนนสำยหลกั สะดวกต่อกำรเดนิทำง ใกล้ทำงด่วน หรอืตำมแนวสถำนี
ขนส่งมวลชนระบบรำงทัง้ในปัจจุบนัและในอนำคต และยงัมุ่งเน้นท ำเลที่มีสภำพแวดล้อมของชุมชนที่ดี   
มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกรอบด้ำนอย่ำงครบครนั เพื่อสร้ำงทำงเลือกใหม่ให้แก่ผู้ที่ต้องกำรใช้ชีวิตอยู่ใน
สภำพแวดลอ้มทีด่ ีมคีวำมปลอดภยั และสะดวกต่อกำรเดนิทำงไปยงัสถำนทีต่่ำงๆ   

 ปัจจุบันมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน อยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของบริษัท ชีวำทัย จ ำกัด 
(มหำชน) ทีป่ระกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อำศยั คอื บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอร์เชนจ ์จ ำกดั (“ชี
วำทยั อินเตอร์เชนจ์”) บรษิัท ชวีำ ฮำร์ท จ ำกดั (“ชวีำ ฮำร์ท) บรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั (“ชวีำทยั ฮพั 
ซูน”) และส ำหรบับรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั ประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภท โฮมออฟ
ฟิศ ทัง้นี้บรษิทัไดร้่วมทุนกบั บรษิทั กมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่ จ ำกดั อกีดว้ย 

 1.1 พฒันาโครงการคอนโดมีเนียม 

  บรษิัทเริม่ต้นด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์มำจำกกำรพฒันำโครงกำรคอนโดมีเนียมเพื่อ
จ ำหน่ำย ซึ่งพัฒนำทัง้ลักษณะอำคำรสูง (High Rise) และอำคำรเตี้ย (Low Rise) โดยมีแนวคิดในกำร
ออกแบบโครงกำรที่แตกต่ำงกันไป  โดยพิจำรณำจำกหลำยปัจจยัที่ส ำคญัโดยเฉพำะลกัษณะและควำม
ต้องกำรของกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของโครงกำรนัน้ๆ อกีทัง้ยงัค ำนึงถึงกำรใชป้ระโยชน์จำกพืน้ทีใ่ชส้อยของ
หอ้งชุดได้อย่ำงสูงสุด รวมถงึกำรเลอืกใชเ้ครื่องตกแต่งหรอืเฟอร์นิเจอร์ เครื่องสุขภณัฑ์ และวสัดุต่ำงๆ ที่มี
คุณภำพเหนือมำตรฐำน ทัง้นี้บรษิทัมผีลติภณัฑ์ทีม่คีุณภำพและหลำกหลำยทีค่รอบคลุมทุกระดบัรำคำ เพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคตำมลกัษณะเฉพำะตวัของรปูแบบกลุ่มผลติภณัฑ์ 
โครงการคอนโดมีเนียมของบริษทัและบริษทัย่อย สามารถแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ ์ได้ดงัน้ี 
 
 

โครงกำรชวีำทยั เรสซเิดนซ์  
รปูแบบผลติภณัฑ ์: คอนโดมเีนียม ระดบั Luxur 

  

โครงกำรชวีำทยั  
รปูแบบผลติภณัฑ ์: คอนโดมเีนียม High rise 

      โครงกำรชวีำทยั ฮอลลม์ำรค์ 
รปูแบบผลติภณัฑ ์: คอนโดมเีนียม Low rise 
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รายละเอียดโครงการคอนโดมีเนียม สามารถสรปุได้ดงัน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงกำร ชวีำทยั รำชปรำรภ 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนรำชปรำรภ แขวงมกักะสนั เขตรำชเทว ีจงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 2-0-90 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 17,093  ตร.ม. 
ชนิดของโครงกำร อำคำรพกัอำศยั ขนำด 26 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร ( High Rise ) 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 1,350 ลำ้นบำท 
จ ำนวนหอ้งพกั 325 ยนูติ 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง 100% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 100% 
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ชื่อโครงกำร เดอะ สุรวงศ ์
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั  
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนสุรวงศ ์แขวงสีพ่ระยำ เขตบำงรกั จงัหวดักรงุเทพมหำนคร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 0-2-40 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 2,774  ตร.ม. 
ชนิดของโครงกำร อำคำรพกัอำศยั ขนำด 8 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร ( Low Rise ) 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 350 ลำ้นบำท 
จ ำนวนหอ้งพกั 52 ยนูิต 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง 100% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 100% 
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ชื่อโครงกำร ชวีำทยั รำมค ำแหง 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำง-กะปิ จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 3-3-32 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 17,054 ตร.ม. 
ชนิดของโครงกำร อำคำรพกัอำศยั ขนำด 33 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร (High Rise ) 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 1,100 ลำ้นบำท 
จ ำนวนหอ้งพกั 535 ยนูติ 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง 100% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 100% 
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ชื่อโครงกำร ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั  
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนประชำรำษฎรส์ำย 2 แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ จงัหวดักรงุเทพมหำนคร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 1-3-12.5 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 10,353 ตร.ม. 
ชนิดของโครงกำร อำคำรพกัอำศยั ขนำด 26 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร (High Rise ) 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 1,050 ลำ้นบำท 
จ ำนวนหอ้งพกั 279 ยนูติ 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง 100% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 100% 
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ชื่อโครงกำร ชวีำทยั ฮอลลม์ำรค์ แจง้วฒันะ 
ฒนำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนปำกเกรด็-แจง้วฒันะ 17 ต ำบลปำก-เกรด็ อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดั

นนทบุร ี
พืน้ทีโ่ครงกำร 3-1-75 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 13,193 ตร.ม. 
ชนิดของโครงกำร อำคำรพกัอำศยั ขนำด 8 ชัน้ จ ำนวน 2 อำคำร ( Low Rise ) 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 780 ลำ้นบำท 
จ ำนวนหอ้งพกั 427 ยนูติ 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง 100% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 100% 
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ชื่อโครงกำร ชวีำทยั ฮอลลม์ำรค์ งำมวงศว์ำน 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั  
ทีต่ัง้โครงกำร ซอยดวงมณี ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี
พืน้ทีโ่ครงกำร 7-0-70.5 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 23,265 ตร.ม. 
ชนิดของโครงกำร อำคำรพกัอำศยั ขนำด 8 ชัน้ จ ำนวน 4 อำคำร ( Low Rise ) 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 1,200 ลำ้นบำท 
จ ำนวนหอ้งพกั 792 ยนูติ 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง 100% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 100% 
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ชื่อโครงกำร ชวีำทยั เรสซเิดนซ์ บำงโพ 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนประชำรำษฎรส์ำย 2 แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ จงัหวดักรงุเทพมหำนคร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 1-1-94.3 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 2,364 ตร.ม. 
ชนิดของโครงกำร อำคำรพกัอำศยั ขนำด 24 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร ( High Rise ) 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 1,050 ลำ้นบำท 
จ ำนวนหอ้งพกั 172 ยนูติ 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง 100% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2562  บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 
   

ส่วนที ่1.2 หน้ำ 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อโครงกำร ชวีำทยั เพชรเกษม 27 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหวำ้ เขตภำษเีจรญิ จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 4-0-36 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 17,989 ตร.ม. 
ชนิดของโครงกำร อำคำรพกัอำศยั ขนำด 26 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร ( High Rise ) 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 1,564 ลำ้นบำท 
จ ำนวนหอ้งพกั 652 ยนูติ 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง 100% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 95% 
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ชื่อโครงกำร ชวีำทยั เรสซเิดนซ์ อโศก 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงมกักะสนั เขตรำชเทว ีจงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 1-2-66 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 9,477.65 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร อำคำรพกัอำศยั ขนำด 30 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร ( High Rise ) 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 1,694 ลำ้นบำท 
จ ำนวนหอ้งพกั 315 ยนูติ 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง 100% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 89% 
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ชื่อโครงกำร ชวีำทยั ฮอลลม์ำรค์ จรญัฯ 13 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนจรญัสนิทวงศ ์13 แขวงวดัท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ จงัหวดั

กรุงเทพมหำนคร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 1 – 1 – 76 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 5,201.31 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร อำคำรพกัอำศยั ขนำด 8 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร ( Low Rise ) 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 430 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ 184 ยนูติ 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง 95% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 34% 
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ชื่อโครงกำร ชวีำทยั เรสซเิดนซ์ ทองหล่อ 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนสุขมุวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 1 – 0 – 89 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 5,439.48 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร อำคำรพกัอำศยั ขนำด 8 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร ( Low Rise ) 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 1,000 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ 130 ยนูติ 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง 24% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 32% 
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ชื่อโครงกำร ชวีำทยั เกษตร-นวมนิทร ์
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงเสนำนิคม เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 5 – 0 – 44 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 19,223.07 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร อำคำรพกัอำศยั ขนำด 25 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร ( High Rise ) 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 1,700 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ หอ้งพกัอำศยั จ ำนวน 649 ยนูิต และรำ้นคำ้จ ำนวน 5 รำ้นคำ้ 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง 40% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 35% 
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ชื่อโครงกำร ชวีำทยั ฮอลลม์ำรค์ ลำดพรำ้ว-โชคชยั 4 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนสงัคมสงเครำะห ์แขวงสะพำนสอง เขตวงัทองหลำง จงัหวดั

กรุงเทพมหำนคร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 8 – 3 – 58 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 27,323 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร ม ี2 เฟส ( Low Rise ) 

เฟส 1 อำคำรพกัอำศยั ขนำด 8 ชัน้ จ ำนวน 2 อำคำร  
เฟส 2 อำคำรพกัอำศยั ขนำด 8 ชัน้ จ ำนวน 2 อำคำร และขนำด 4 ชัน้ จ ำนวน 
1 อำคำร  

มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 2,011 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ เฟส 1 หอ้งพกัอำศยั จ ำนวน 434 ยนูิตและรำ้นคำ้ จ ำนวน 1 รำ้นคำ้ 

เฟส 2 หอ้งพกัอำศยั จ ำนวน 380 ยนูิตและรำ้นคำ้ จ ำนวน 1 รำ้นคำ้ 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง อยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 35% ของเฟส 1 
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โครงการในอนาคตส าหรบัคอนโดมีเนียม 

 บรษิทัมแีผนทีจ่ะพฒันาโครงการในอนาคต โดยมโีครงการที่บรษิทัไดร้่วมทุนกบั บรษิัท กมลา ซี
เนียร์ ลฟิวิง่ จ ากดั พฒันาโครงการ Otium Puket 3,500 ลา้นบาท ซึ่งบรษิทัถอืหุน้ รอ้ยละ 25 นอกจากนี้บรษิทัยงัมี
การพฒันาคอนโดมเีนียม อกีจ านวน 2 โครงการ มลูค่ารวม 2,923 ลา้นบาท  ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ชื่อโครงกำร Otium Phuket 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั กมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่ จ ำกดั 
ทีต่ัง้โครงกำร ต ำบลกมลำ อ ำเภอกระทู ้จงัหวดัภูเกต็ 
พืน้ทีโ่ครงกำร 50 – 2 – 75 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 26,256 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร Senior Living Village  
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 3,500 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ อยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำ 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง แบ่งกำรก่อสรำ้ง เป็น 2 เฟส 

คำดว่ำเริม่ก่อสรำ้ง เฟส 1 ภำยในไตรมำส 4 ปี 2563  
คำดว่ำจะก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ ไตรมำส 1 ปี 2566 
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ชื่อโครงกำร ชวีำทยั ป่ินเกลำ้ 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนอรุณอมรนิทร ์แขวงบำงยีข่นั เขตบำงพลดั จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 4 – 0 – 72 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 17,859 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร อำคำรพกัอำศยั ขนำด 13 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร ( High Rise ) 

มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 1,587 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ หอ้งพกัอำศยั จ ำนวน 588 ยนูิต และรำ้นคำ้จ ำนวน 5 รำ้นคำ้ 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง คำดว่ำเริม่ก่อสรำ้ง ภำยในไตรมำส 2 ปี 2563 

และคำดว่ำจะก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ ไตรมำส 1 ปี 2565 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 25% 

ชื่อโครงกำร ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์ล ำสำล ี
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ  

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 2 – 0 – 85 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 14,718.5 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร อำคำรพกัอำศยั ขนำด 34 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร 

( High Rise ) 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 1,336 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ หอ้งพกัอำศยั จ ำนวน 495 ยนูิต 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง อยู่ระหว่ำงกำรออกแบบพฒันำ 

และอยู่ระหวำ่งรอโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ 
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1.2 พฒันาโครงการลกัษณะแนวราบหรือบ้านพกัอาศยั 
บรษิัทได้พฒันำโครงกำรแนวรำบเพื่อจ ำหน่ำยหลำกหลำยรูปแบบ อำท ิบ้ำนเดีย่ว  (Single House) บ้ำน
แฝด  (Semi Detached House) และทำวน์ โฮม  (Townhome) บนท ำเลศักยภำพที่ รำยล้อมด้วย
สำธำรณูปโภคครบครนั เพื่อตอบโจทยท์ุกควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ บรษิทัมนีโยบำยขำยบำ้นพรอ้มทีด่นิ
จดัสรร โดยบ้ำนต้องสรำ้งเสรจ็ก่อนกำรเปิดขำย เพื่อใหลู้กคำ้ไดเ้หน็บ้ำนจรงิพรอ้มอยู่ หรอือำจอยู่ระหว่ำง
กำรก่อสร้ำง เพื่อให้ลูกค้ำมคีวำมมัน่ใจว่ำบ้ำนจะสร้ำงเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ทัง้นี้บรษิัทได้เริม่บุก
ตลำดแนวรำบเมื่อปี 2559 ซึง่เปิดโครงกำรบำ้นเดีย่วและบำ้นแฝดโครงกำรแรก คอื โครงกำรชวีำรมย ์รงัสติ-
ดอนเมอืง ปัจจุบนัปิดกำรขำยแลว้ ทัง้นี้บรษิทัมุ่งมัน่พฒันำโครงกำรแนวรำบอย่ำงต่อเน่ือง โดยไดข้ยำยกำร
พฒันำโครงกำรไปยงัประเภท โฮมออฟฟิศ เพื่อจ ำหน่ำย พฒันำโดยบรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั ซึ่ง
เป็นบรษิัทย่อย ก็เป็นอีกหนึ่งโครงกำรที่เพิ่มในไลน์กลุ่มผลติภณัฑ์แนวรำบให้ครบคลุมทุกเซ็กเมนต์ เพื่อ
ตอบสนองลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยแบบครบวงจร 

โครงการแนวราบของบริษทัและบริษทัย่อย สามารถแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ ์ได้ดงัน้ี 
      

โครงกำร ชวีำวลัย ์
รปูแบบผลติภณัฑ ์: บำ้นเดีย่ว แบบ Luxury 

     ระดบัรำคำ : 20 – 40 ลำ้นบำท 
 

โครงกำร ชวีำรมย ์
รปูแบบผลติภณัฑ ์: บำ้นเดีย่ว แบบ HIGH-END 

     ระดบัรำคำ : 8 – 18 ลำ้นบำท  
 

โครงกำร ฮำรท์ 
รปูแบบผลติภณัฑ ์: ทำวน์โฮม แบบ HIGH-END 

     ระดบัรำคำ : 12 - 30 ลำ้นบำท 
 
 

โครงกำร ชวีำโฮม 
รปูแบบผลติภณัฑ ์: ทำวน์โฮม 

     ระดบัรำคำ : 2 –  5 ลำ้นบำท 
 
 
โครงกำรชวีำ บซิ โฮม 
รปูแบบผลติภณัฑ ์: โฮมออฟฟิศ 

     ระดบัรำคำ : 5 - 7 ลำ้นบำท 
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โครงการแนวราบสามารถสรปุรายละเอียดได ้ดงัน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงกำร ชวีำรมย ์รงัสติ-ดอนเมอืง 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนรงัสติ-นครนำยก ต ำบลประชำธปัิตย ์อ ำเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธำนี 
พืน้ทีโ่ครงกำร 15-1-76 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 3,648.15 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร บำ้นเดีย่ว และ บำ้นแฝด 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 475 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ บำ้นเดีย่ว จ ำนวน 15 หลงั  

บำ้นแฝด  จ ำนวน 66 หลงั 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง 100% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 100% 
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ชื่อโครงการ ชีวาวลัย์ ป่ินเกล้า-สาทร 
ผู้พฒันาโครงการ บริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 
ที่ตัง้โครงการ ถนนพทุธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
พืน้ท่ีโครงการ 26 – 3 – 20 ไร่ 
พืน้ท่ีขาย 26,000 ตร.ม 
ชนิดของโครงการ บ้านเดี่ยว 
มลูค่าโครงการโดยประมาณ 1,200 ล้านบาท 
จ านวนยนูิต 52 หลงั 
ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้างเฟส 2  
ความคืบหน้าการขาย 25% ของเฟส 1  
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ชื่อโครงกำร ชวีำโฮม วงแหวน-ล ำลูกกำ 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนไสวประชำรำษฎร ์คลอง 4 ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดั

ปทุมธำน ี
พืน้ทีโ่ครงกำร 32 – 0 – 67 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 34,717 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร ทำวน์โฮม 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 700 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ ทำวน์โฮม จ ำนวน 271 หลงั 

อำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 3 หลงั 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง อยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งเฟส 3 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 98% ของเฟสทีเ่ปิดขำย 
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ชื่อโครงกำร ชวีำโฮม ประชำอุทศิ - สุขสวสัดิ ์
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนประชำอุทศิ 90 ต ำบลบำ้นสวน อ ำเภอพระสมุทรเจดยี ์จงัหวดั

สมุทรปรำกำร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 31 – 2 – 87 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 38,852 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร ทำวน์โฮม 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 890 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ ทำวน์โฮม จ ำนวน 359 หลงั 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง อยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งเฟส 2 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 100% ของเฟส 1 
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ชื่อโครงกำร ฮำรท์ สุขมุวทิ 62/1 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั  
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนสุขมุวทิ ซอยสุขมุวทิ 62/1 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง จงัหวดั

กรุงเทพมหำนคร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 0 – 2 – 9.38  ไร ่
พืน้ทีข่ำย 1,750 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร ทำวน์โฮม 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 160 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ 9 หลงั 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง คำดว่ำจะก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ ไตรมำส 1 ปี 2563 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 25% 
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ชื่อโครงกำร ชวีำรมย ์นครอนิทร ์
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนนครอนิทร ์ต ำบลบำงขนุน อ ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบุร ี
พืน้ทีโ่ครงกำร 40 – 3 - 43 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 37,714 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร บำ้นเดีย่ว  
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 1,593 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ 139 หลงั 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง อยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งเฟส 2 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 57% ของเฟส 1 
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ชื่อโครงกำร ชวีำ บซิ โฮม เอกชยั-บำงบอน 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั 
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนเอกชยั แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 16-1-99 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 15,927 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร โฮมออฟฟิศ   
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 765 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ 168 หลงั 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง อยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งเฟส 2 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 63% ของเฟสทีเ่ปิดขำย 
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โครงการในอนาคตส าหรบัโครงการแนวราบ 

 บรษิทัมแีผนทีจ่ะพฒันาโครงการในอนาคต โดยมโีครงการทีบ่รษิทัไดร้่วมทุนกบั บริษัท ชีวา ฮาร์ท 
จ ากัด พฒันาโครงการ ฮารท์ สุขุมวทิ 36  ซึง่บรษิทัถอืหุน้ รอ้ยละ70 มูลค่ารวม 270 ลา้นบาท นอกจากนี้บรษิทัยงัมี
การพฒันาโครงการแนวราบ อกีจ านวน 2 โครงการ มลูค่ารวม 1,996 ลา้นบาท  ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงกำร ฮำรท์ สุขมุวทิ 36 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั  
ทีต่ัง้โครงกำร ถนนสุขมุวทิ ซอยสุขมุวทิ 36 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย จงัหวดั

กรุงเทพมหำนคร 
พืน้ทีโ่ครงกำร 0 – 3 – 70 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 2,777 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร ทำวน์โฮม 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 270 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ 9 หลงั 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง คำดว่ำจะก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ ไตรมำส 1 ปี 2563 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 25% 
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ชื่อโครงกำร ชวีำโฮม กรุงเทพ-ปทุม 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั  จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ต ำบลบำงเดื่อ อ ำเภอเมอืงปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี  
พืน้ทีโ่ครงกำร 32-1-19 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 30,123 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร ทำวน์โฮม  
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 903 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ ทำวน์โฮม จ ำนวน 333 หลงั 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง คำดว่ำจะก่อสรำ้งเฟส 1 แลว้เสรจ็ ไตรมำส 1 ปี 2563 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย เปิดขำยปี 2563 
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ชื่อโครงกำร ชวีำโฮม รงัสติ-ปทมุ 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั  จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร ต ำบลบำ้นกลำง อ ำเภอเมอืงปทมุธำนี จงัหวดัปทมุธำนี  
พืน้ทีโ่ครงกำร 40-3-59 ไร ่
พืน้ทีข่ำย 36,775 ตร.ม 
ชนิดของโครงกำร ทำวน์โฮม บำ้นแฝด และอำคำรพำณิชย ์
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 1,093 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ ทำวน์โฮม จ ำนวน 329 หลงั 

บำ้นแฝด จ ำนวน 40 หลงั 
อำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 16 หลงั 

ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง คำดว่ำจะก่อสรำ้งเฟส 1 แลว้เสรจ็ ไตรมำส 3 ปี 2563 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย เปิดขำยปี 2563 
 

การตลาดและการแข่งขนั 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บรษิัทตระหนักถึงควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นส ำคญั ซึ่งไม่เพียงแต่ก ำหนดกลุ่ม
ลูกคำ้เป้ำหมำยเพยีงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่ำนัน้ เน่ืองจำกแต่ละโครงกำรมเีอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่ำงกนัออกไปตำม
ท ำเลที่ตัง้ และฟังก์ชัน่กำรใช้งำน ซึ่งน ำไปสู่กำรก ำหนดรำคำให้สอดคล้องกบักลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร
นัน้ๆ ทัง้นี้ บรษิัทได้ศกึษำควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมยัและตดิตำมควำมนิยม
อย่ำงใกล้ชดิ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ไดอ้ย่ำงลงตวัทีสุ่ด ซึง่อยู่ภำยใต้ควำมสะดวกสบำย
และคุณภำพทีคุ่ม้ค่ำ  
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 กลยุทธก์ารตลาด 

 กลยุทธด์ำ้นท ำเลทีต่ัง้ 

กำรสรรหำที่ดินหรอืท ำเลที่ตัง้ เพื่อพฒันำโครงกำรแต่ละโครงกำรนัน้ บรษิัทให้ควำมส ำคญัเป็น
อนัดบัต้นๆ  โดยมกีำรออกส ำรวจโครงกำรย่ำนนัน้ เพื่อศกึษำสภำวะตลำดและควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค
อย่ำงละเอยีด เน้นท ำเลทีม่ศีกัยภำพใกลแ้หล่งชุมชุน มเีสน้ทำงคมนำคมทีส่ะดวก ใกลท้ำงด่วน และตำมแนว
สถำนีขนส่งมวลชนระบบรำงในเขตกรุงเทพมหำนครและเขตปรมิณฑลทัง้ปัจจุบนัและเส้นทำงในอนำคต 
นอกจำกนี้บรษิทัมกีำรพจิำรณำครอบคลุมไปถงึสภำพแวดลอ้มในชุมชนและระบบรกัษำควำมปลอดภยัสงูสุด 
เพื่อใหลู้กคำ้หรอืผูอ้ยู่อำศยัที่ไดต้ดัสนิใจซื้อหรอืลงทุนในโครงกำรของบรษิัทมสีภำพแวดล้อมและคุณภำพ
ชวีติทีด่ยีิง่ขึน้ 

 กลยุทธด์ำ้นผลติภณัฑ ์

   บรษิัทมแีนวควำมคิดในกำรออกแบบโครงกำรที่แตกต่ำงกันไป โดยพิจำรณำจำกปัจจยัหลำย
ประกำรให้สอดคล้องกับทุกๆขบวนกำร เริ่มตัง้แต่ท ำเลที่ตัง้ ข้อมูลอ้ำงอิงจำกกำรขำยและกำรตลำด 
โดยเฉพำะลกัษณะโครงกำร จ ำนวนยนูิต เพื่อก ำหนดใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย
ของโครงกำรนัน้ๆ ทัง้นี้บรษิทั ยงัน ำเทคโนโลยทีีม่ฟัีงก์ชัน่กำรใชง้ำนทีห่ลำกหลำยเขำ้มำมส่ีวนช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกและรกัษำควำมปลอดภยัใหร้ดักุมมำกยิง่ขึน้ รวมถงึกำรเลอืกใชเ้ครื่องตกแต่งหรอืเฟอรน์ิเจอร ์
ทีม่คีุณภำพเหนือมำตรฐำน นอกจำกนี้บรษิัทยงัไดม้กีำรออกแบบผงัโครงกำรโดยค ำนึงถงึกำรใชป้ระโยชน์
สงูสุดจำกกำรใชพ้ืน้ทีส่่วนกลำง ใหผู้พ้กัอำศยัสำมำรถใชง้ำนและพกัผ่อนไดจ้รงิเพื่อสรำ้งบรรยำกำศทีด่รีอบ
โครงกำร  

กำรส่งมอบสนิคำ้ไดต้รงตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 

บริษัทมุ่งมัน่พัฒนำโครงกำรให้แล้วเสร็จตรงตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เพื่อส่งมอบสินค้ำ ด้วย
คุณภำพที่อยู่เหนือควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ทัง้นี้ บรษิัทมคีวำมประสงค์ที่จะสรำ้งควำมเชื่อมัน่และควำม
น่ำเชื่อถอืใหก้บัแบรนด์ของบรษิทั จงึเลง็เหน็ว่ำควำมคบืหน้ำของโครงกำรทุกโครงกำรที่ก ำลงัก่อสรำ้งเป็น
สิ่งส ำคัญ  จึงได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนควำมคืบหน้ำของโครงกำรเป็นระยะๆ ผ่ำนทำง 
www.chewathai.com เพื่อใหลู้กคำ้ไดต้ดิตำมและใชเ้ป็นขอ้มูลช่วยในกำรตดัสนิใจซื้อหรอืคำดกำรณ์กำรส่ง
มอบสนิคำ้ไดต้รงตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดไว ้ 

กำรใหบ้รกิำรและกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคำ้ 

  บรษิัทมกีำรบรหิำรจดักำรสนิค้ำและกำรบรกิำรลูกค้ำอย่ำงมมีำตรฐำนและมจีรยิธรรมภำยใต้กำร
ด ำเนินงำน ดงันี้ 

- มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำสนิคำ้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ และส่งมอบสนิคำ้ดว้ยคุณภำพ
ภำยใตเ้งือ่นไขทีเ่ป็นธรรม 

- กำรให้บรกิำรข้อมูลเกี่ยวกบัสนิค้ำและบรกิำรต่ำงๆ ได้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้ำมี
ขอ้มูลเพยีงพอต่อกำรตดัสนิใจ เช่น ขอ้มูลรำยละเอยีดโครงกำร ขอ้มูลดำ้นสนิเชื่อ ขอ้มูลกำร
บรกิำรตรวจเชค็คุณภำพหอ้ง เป็นต้น ซึ่งกำรใหข้อ้มูลต่ำงๆ ต้องไม่กล่ำวหรอืสื่อสำรช่องทำง
อื่นๆ เกินควำมเป็นจรงิ อนัเป็นเหตุให้ลูกค้ำเกิดควำมเขำ้ใจผิดเกี่ยวกบัเงื่อนไขต่ำงๆ ของ
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สนิคำ้และบรกิำร ซึง่อยู่ภำยใตก้ำรใหบ้รกิำรแบบ Service mind เพื่อลดขอ้รอ้งเรยีนจำกลูกคำ้
ใหไ้ดม้ำกทีสุ่ด 

- บรษิทัมชี่องทำงใหลู้กคำ้แจง้ถงึขอ้เสนอแนะ ปัญหำ และขอ้รอ้งเรยีน เกีย่วกบัสนิคำ้หรอืกำร
ให้บริกำรที่ไม่เหมำะสม เพื่อที่บรษิัทจะได้ปรบัปรุงหรอืแก้ไขปัญหำให้กับลูกค้ำได้อย่ำง
รวดเรว็ และยงัน ำขอ้เสนอแนะไปพฒันำสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรต่อไปในอนำคต 

- บรษิัทมกีำรจดัตัง้ ฝ่ำยชวีำแคร์ เพื่อให้บรกิำรลูกค้ำหลงักำรขำย โดยมีช่องทำงในกำรแจ้ง
ซ่อม ปรึกษำงำนซ่อม และติดตำมงำนซ่อม ให้กับลูกบ้ำนชีวำทัย เพื่อ อ ำนวยควำม
สะดวกสบำยและควำมรวดเรว็ในกำรตดิตำมงำน 

- บรษิทัจดัตัง้โครงกำร ชวีำทยั โซไซตี้ วซี่ำ ออลลสมำรท์ เพย ์มอบสทิธพิเิศษใหส้ ำหรบัลูกคำ้
ชวีำทยัเท่ำนัน้ อำท ิส่วนลดพเิศษจำกรำ้นอำหำร สถำบนัเสรมิควำมงำม รำ้นค้ำชัน้น ำ กำร
จอง/เช่ำรถ พร้อมทัง้มีสิทธิเข้ำร่วมเปิดตัวโครงกำรใหม่ก่อนใคร และกิจกรรมต่ำงๆ จำก
ชวีำทยั โซไซตี ้ เป็นตน้  

  กำรด ำเนินกำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรต่ำงๆ ขำ้งต้น เพื่อสรำ้งควำมสมัพนัธ์ทีด่ีให้
ลูกคำ้เกดิควำมประทบัใจทัง้ก่อนและหลงักำรขำย และเป็นส่วนหนึ่งในกำรรกัษำฐำนลูกคำ้เดมิและสรำ้งกลุ่ม
ลูกคำ้ใหม่จำกกำรบอกต่อ (word of mouth) ของลูกคำ้เคยไดร้บัประสบกำรณ์ทีด่กีบักำรบรกิำรของบรษิทั  

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  

ส ำหรบัปี 2562 มีปัจจัยหลำยประกำรส่งผลกระทบด้ำนลบต่อตลำดภำคอสังหำริมทรัพย์ ที่ส ำคัญคือ
มำตรกำรจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยทีก่ ำหนดวงเงนิกำรปล่อยสนิเชื่อต่อสนิทรพัย์ (LTV) มอีตัรำลดลงเหลอื 80% 
จำกเดมิเกณฑก์ ำหนดอยู่ที ่90-95% หรอืบำงธนำคำรกอ็ำจใหลู้กคำ้กูเ้กนิ100% โดยพุ่งเป้ำไปยงักลุ่มอสงัหำฯ สญัญำ
ที2่ สญัญำที3่ และทีอ่ยู่อำศยัทีม่รีำคำเกนิ10 ล้ำนบำท ท ำใหต้้องมกีำรวำงเงนิดำวน์ทีส่งูขึน้ ส่วนกลุ่มบำ้นหลงัแรกไม่
มีผลกระทบ ซึ่งได้เริ่มมีผลตัง้แต่วันที่1 เม.ย. 2562 ดังนั ้น ช่วงไตรมำสที่  2/2562 จำกข้อมูลศูนย์ข้อมูล
อสงัหำรมิทรพัย์ ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ระบุทีอ่ยู่อำศยัสรำ้งเสรจ็ใหม่ (กทม.-ปรมิณฑล) เริม่เหน็ตวัเลขกำรชะลอ
ตวัอย่ำงเหน็ไดช้ดัหำกเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน 23,517 หน่วย ลดลง 14.55% ส่งผลใหช้่วงครึง่ปีแรก ปี 2562 
ทีอ่ยู่อำศยัสรำ้งเสรจ็จดทะเบยีน มจี ำนวนหน่วย 47,637 หน่วย ลดลง 24.1% เมื่อเทยีบกบัช่วงครึง่ปีแรก ปี2561 โดย
เป็นกำรลดลงของอำคำรชุด ซึง่ลดลงมำกถงึ 45.3% ในขณะทีท่ีอ่ยู่อำศยัแนวรำบทัง้บำ้นจดัสรร และบ้ำนทีป่ระชำชน
สรำ้งเอง มจี ำนวนหน่วยเพิม่ขึน้ 2.6%  

ภำพรวมตลำดที่่อยู่อำศยัทัง้ปี 2562 ดำ้นอปุสงคก์ำรโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่อำศยั คำดว่ำจ ำนวนหน่วยจะลดลง 
10.2% และมููลค่ำจะลดลง 7.1% ส่วนด้ำนอุุปทำนโครงกำรที่่อยู่อำศยัเปิดขำยใหม่ คำดว่ำจะมจี ำนวนหน่วยลดลง 
12.7% และที่่อยู่อำศยัสรำ้งเสรจ็ดทะเบยีนใหม่คำดว่ำจะมจี ำนวนหน่วยลดลง 9.1% เมื่่อเทยีบกบัปี 2561 ทั ้ง้น้้ี กำร
ชะลอตวัทัง้ในดำ้นอุุปสงค์และอุุปทำน แสดงให้เหน็ถงึกำรปรบัตวัของผูป้ระกอบกำรซึ่่งจะน ำไปสู่กำรปรบัสมดุุลของ
ตลำด โดยแนวโน้มกำรประมำณกำรอุุปทำนเหลอืขำยที่่อยู่อำศยัในตลำดเฉพำะพื้น้ที่่ กรุุงเทพฯ-ปรมิณฑล ปี  2562 
จะมจี ำนวน ประมำณ 154,367 หน่วยเป็นโครงกำรบ้้ำนจดัสรร ประมำณ 88,727 หน่วย คดิเป็น 57.5% อำคำรชุุดม ี
ประมำณ 65,639 หน่วย คดิเป็น 42.5% หน่วยที่่มมีำกที่่สุุด คอื อำคำรชุุด 42.5% รองลงมำเป็น ทำวน์เฮำ้ส์ 31.8% 
บำ้นเดี่่ยว 17.1% ที่่เหลอืเป็น บำ้นแฝด และอำคำรพำณิชย ์

จำกปัจจยัดงักล่ำวท ำใหผู้ป้ระกอบกำรเกดิกำรงดักลยุทธส์งครำมรำคำ เพื่อกระตุน้ก ำลงัซื้อ เพื่อชงิส่วนแบ่ง
ทำงกำรตลำดที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ทัง้นี้  ปี2562 ถือเป็นปีที่มีกำรแข่งขันสูงเกินกว่ำตลำดช่วงปกติ  เนื่ องจำก
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ผูป้ระกอบกำรอสงัหำรมิทรพัย์ส่วนใหญ่มสีต๊อกตดิมอืจ ำนวนมำก ประกอบกบัในตลำดรวมก็มสีต๊อกทีอ่ยู่อำศยัเพิม่
มำกขึน้ ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรเร่งระบำยสนิคำ้คงเหลอืโดยใชก้ลยุทธ์กำรแขง่ขนัทำงดำ้นรำคำออกมำใชป้ระมำณ 3-5% 
ทีจ่ะท ำใหผู้ป้ระกอบกำรลดเพิม่ลูกคำ้ได ้
 ทัง้นี้ ตลำดอสงัหำรมิทรพัยแ์ละบรษิทักเ็ผชญิกบัควำมทำ้ทำยเป็นอย่ำงมำกจำกสถำนกำรณ์เดยีวกนั จงึท ำ
ใหบ้รษิทัตัง้เป้ำกำรขยำยตวักำรเปิดขำยโครงกำรอย่ำงระมดัระวงัและอำจปรบัแผนกำรกลยุทธ์ในเชงิรบัมำกยิง่ขึน้ให้
สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ในตลำดทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหบ้รษิทัไดพ้ฒันำและเตบิโตไปอย่ำงชำ้ๆและมัน่คงในระยะ
ยำว ทัง้นี้บรษิทัยงัมุ่งเน้นในกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยท์ัง้คอนโดและและบำ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยทีต่ัง้เป้ำกำรลงทุนทัง้
มสีดัส่วนทีส่มดุลกนั รวมถงึกำรขยำยพืน้ทีก่ำรเปิดโครงกำรใหม่ เพื่อรองรบัควำมต้องกำรของตลำดในทุกระดบั และ
คุม้ค่ำต่อกำรลงทุน พรอ้มทัง้ยงัพจิำรณำทีจ่ะขยำยกำรลงทนุไปยงัหวัเมอืงใหญ่ๆ ของประเทศไทยอกีดว้ยในระยะยำว 
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สถำนะกำรก่อสรำ้ง กำรขำย และกำรโอนกรรมสทิธิข์องโครงกำรของบรษิทั และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 สรุปไดด้งันี้ 

ช่ือโครงการ 
บริษทัผู้พฒันา

โครงการ 

พื้นท่ี
โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

พื้นท่ีขาย 
(ตร.ม.) 

การก่อสร้าง การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

เดอืน/ปี ทีเ่ริม่
ก่อสรา้ง 

เดอืน/ปี ที่
ก่อสรา้งเสรจ็ 
หรอืคาดว่าจะ
แลว้เสรจ็ 

ความ
คบืหน้า
ของ

โครงการ
(รอ้ยละ) 

จ านวนหอ้งทัง้หมด จ านวนหอ้งทีข่ายแลว้ 
จ านวนหอ้งคงเหลอืรอ

ขาย 

เดอืน/ปี ทีโ่อน
กรรมสทิธิ ์

หรอืคาดว่าจะ
เริม่โอน
กรรมสทิธิ ์

จ านวนหอ้งทีโ่อน
กรรมสทิธิแ์ล้ว 

จ านวนหอ้งคงเหลอืรอ
โอนกรรมสทิธิ ์

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

ชีวาทยั  ราชปรารภ บรษิทั 2-0-90 17,039 
เมษายน มนีาคม 

100 325 1,350 325 1,350 0 0 
มนีาคม 

325 1,350 - - 
ปี 2552 ปี 2554 ปี 2554 

เดอะ สุรวงศ ์
ชวีาทยั  

0-2-40 2,774 
มนีาคม กุมภาพนัธ์ 

100 52 350 52 350 0 0 
กุมภาพนัธ์ 

52 350 - - 
ฮพั ซูน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2553 

ชีวาทยั รามค าแหง บรษิทัฯ 3-3-32 17,054 
มถิุนายน กรกฎาคม 

100 535 1,100 535 1,100 0 0 
กรกฎาคม 

535 1,100 - - 
ปี 2554 ปี 2556 ปี 2556 

ชีวาทยั อินเตอรเ์ชนจ์ 
ชวีาทยั อนิเตอร์

เชนจ ์ 
1-3-12.5 10,353 

พฤศจกิายน ธนัวาคม 
100 279 1,050 279 1,050 0 0 

ธนัวาคม 
279 1,120 - - 

ปี 2556 ปี 2558 ปี 2558 

ชีวาทยั ฮอลลม์ารค์ แจ้ง
วฒันะ 

บรษิทั 3-1-75 13,193 
พฤศจกิายน ธนัวาคม 

100 427 780 427 780 0 0 
ธนัวาคม 

427 788 - - 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 

ชีวาทยั ฮอลลม์ารค์ งาม
วงศว์าน 

ชวีาทยั อนิเตอร์
เชนจ ์

7-0-70.5 23,265 
มกราคม มนีาคม 

100 792 1,200 792 1,200 0 0 
มนีาคม 

792 1,200 - - 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 

ชีวาทยั เรสซิเดนซ์ บางโพ บรษิทั 1-1-94.3 2,364 
กนัยายน มถิุนายน 

100 172 1,050 172 1,050 0 0 
กนัยายน 

172 1,050 - - 
ปี 2558 ปี 2560 ปี 2560 

ชีวาทยั เรสซิเดนซ์ อโศก บรษิทั 1/2/1966 9,478 
กนัยายน  พฤศจกิายน 

100 315 1,694 269 1471 47 229 
พฤศจกิายน 

268 1,465 1 6 
ปี 2558 ปี 2560 ปี 2560 

ชีวาทยั เพชรเกษม 27 บรษิทั 4-0-36 17,989 
กนัยายน สงิหาคม  

100 652 1,564 599 1,419 63 169 
สงิหาคม  

589 1,395 10 24 
ปี 2559 ปี 2561 ปี 2561 

ชีวารมย ์รงัสิต – ดอนเมือง บรษิทั 15/1/1976 3,648 
มนีาคม สงิหาคม 

100 81 475 81 475 - - 
กุมภาพนัธ์ 

81 475 - - 
ปี 2559  ปี 2560 ปี 2560 
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ช่ือโครงการ 
บริษทัผู้พฒันา

โครงการ 

พื้นท่ี
โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

พื้นท่ีขาย 
(ตร.ม.) 

การก่อสร้าง การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

เดอืน/ปี ทีเ่ริม่
ก่อสรา้ง 

เดอืน/ปี ที่
ก่อสรา้งเสรจ็ 
หรอืคาดว่าจะ
แลว้เสรจ็ 

ความ
คบืหน้า
ของ

โครงการ
(รอ้ยละ) 

จ านวนหอ้งทัง้หมด จ านวนหอ้งทีข่ายแลว้ 
จ านวนหอ้งคงเหลอืรอ

ขาย 

เดอืน/ปี ทีโ่อน
กรรมสทิธิ ์

หรอืคาดว่าจะ
เริม่โอน
กรรมสทิธิ ์

จ านวนหอ้งทีโ่อน
กรรมสทิธิแ์ล้ว 

จ านวนหอ้งคงเหลอืรอ
โอนกรรมสทิธิ ์

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

ชีวาทยั เรสซิเดนซ์ ทอง
หล่อ 

บรษิทั 1-0-89 5,439 
ธนัวาคม ธนัวาคม 

24 130 1,000 42 320 88 680 
ธนัวาคม 

- - 42 320 
ปี 2561 ปี 2563 ปี 2563 

ชีวาโฮม วงแวน-ล าลูกกา บรษิทั 32-0-67 34,717 
มนีาคม ธนัวาคม 20 

274 700 73 219 212 515 
มกราคม 

62 185 11 34 
ปี 2561 ปี 2561 

ของเฟส 
3 

ปี 2562 

ชีวาวลัย ์ป่ินเกล้า-สาทร บรษิทั 26-3-20 26,000 
เมษายน พฤษภาคม 90 

52 1,200 1 25 51 1175 
มถิุนายน 

- - 1 25 
ปี 2560 ปี 2562 

ของเฟส 
2 

ปี 2562 

ชีวาทยั ฮอลลม์ารค์ จรญัฯ 
13 

บรษิทั 1-1-76 5,201 
มกราคม กุมภาพนัธ์ 

95 184 430 63 146 121 284 
กุมภาพนัธ์ 

- - 63 146 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 

ชีวาโฮม สุขสวสัด์ิ-ประชา
อุทิศ 

บรษิทั 31-2-87 38,852 
กุมภาพนัธ์ เมษายน 60 

359 890 76 215 304 732 
เมษายน 

55 158 21 57 
ปี 2561 ปี 2562 

ของเฟส 
2 

ปี 2562 

ชีวาทยั เกษตร-นวมินทร์ บรษิทั 5-0-44 19,223 
มกราคม ตุลาคม 

40 654 1,700 229 595 425 1105 
ตุลาคม 

- - 229 595 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 

ชีวาทยั ฮอลม์าร์ค 
ลาดพร้าว - โชคชยั 4 เฟส 1 

บรษิทั 4-1-15.6 13,892 
มนีาคม มนีาคม 

0 435 1,100 166 383 269 717 
มนีาคม 

    166 383 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 

ชีวาทยั ป่ินเกล้า บรษิทั 40-0-72 17,859 
มถิุนายน มนีาคม 

0 593 1,587 140 393 453 1194 
มนีาคม 

- - 140 393 
ปี 2563 ปี 2565 ปี 2565 

ชีวารมย ์นครอินทร ์ บรษิทั 40-3-43 37,714 
มนีาคม ตุลาคม 10 

139 1,593 8 101 136 1559 
พฤศจกิายน 

3 34 5 67 
ปี 2562 ปี 2562 เฟส 2 ปี 2562 
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ช่ือโครงการ 
บริษทัผู้พฒันา

โครงการ 

พื้นท่ี
โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

พื้นท่ีขาย 
(ตร.ม.) 

การก่อสร้าง การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

เดอืน/ปี ทีเ่ริม่
ก่อสรา้ง 

เดอืน/ปี ที่
ก่อสรา้งเสรจ็ 
หรอืคาดว่าจะ
แลว้เสรจ็ 

ความ
คบืหน้า
ของ

โครงการ
(รอ้ยละ) 

จ านวนหอ้งทัง้หมด จ านวนหอ้งทีข่ายแลว้ 
จ านวนหอ้งคงเหลอืรอ

ขาย 

เดอืน/ปี ทีโ่อน
กรรมสทิธิ ์

หรอืคาดว่าจะ
เริม่โอน
กรรมสทิธิ ์

จ านวนหอ้งทีโ่อน
กรรมสทิธิแ์ล้ว 

จ านวนหอ้งคงเหลอืรอ
โอนกรรมสทิธิ ์

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

ชีวา บิซ โฮม 
บรษิทั ชวีาทยั 
โฮม ออฟฟิศ 

จ ากดั 
16-1-99 15,927 

พฤษภาคม พฤษภาคม 45 
120 765 20 110 110 709 

พฤษภาคม 
10 56 10 54 

ปี 2562 ปี 2562 
ของเฟส 

2 
ปี 2562 

ชีวาโฮม กรงุเทพ - ปทุม บรษิทั 32-1-19 30,123 
มถิุนายน มนีาคม 85 

333 903 - - - - 
มนีาคม 

- - - - 
ปี 2562 ปี 2563 

ของเฟส 
1  

ปี 2563 

ชีวาโฮม รงัสิต - ปทุม บรษิทั 40-3-59 36,775 
มกราคม มถิุนายน 

0 385 1,093 - - - - 
กรกฏาคม 

- - - - 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 

ชีวา ฮารท์ สุขมุวิท 62/1 
ชวีา 

0-2-9.38 1,750 
ธนัวาคม มนีาคม 

83 9 160 2 38 7 122 
มนีาคม 

- - 2 38 
ฮารท์ จ ากดั ปี 2561  ปี 2563  ปี 2563 

ชีวา ฮารท์ สุขมุวิท 36 
ชวีา 

0-3-70 2,777 
มนีาคม มนีาคม 

62 9 270 2 60 7 210 
มนีาคม 

- - 2 60 
ฮารท์ จ ากดั ปี 2562  ปี 2563  ปี 2563 

 
 

หมำยเหตุ - บรษิัท ชวีำทยั อินเตอร์เชนจ์ จ ำกดั เป็นบรษิัทย่อยซึ่งบรษิัท ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100/ บรษิัท ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ชวีำทยั 
อนิเตอรเ์ชนจ์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100/ บรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั เป็นบรษิทัร่วมซึ่งบรษิทั ถอืหุน้ในสดัส่วน    รอ้ยละ 50 
และบรษิทั ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั เป็นบรษิทัร่วมซึง่บรษิทั ถอืหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 70 
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2. ธรุกิจโรงงานส าเรจ็รปูให้เช่า (Ready Built Factories) 

บริษัทมีกำรพัฒนำโรงงำนส ำเร็จรูปให้เช่ำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนระดับสำกล เพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้ประกอบกำรโดยเฉพำะผู้ประกอบกำรธุรกิจอุตสำหกรรมขนำดเล็กและขนำดกลำง ที่ปัจจุบนัมี

แนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ทัง้บรษิทัในประเทศไทยเองและบรษิทัหรอืนักลงทุนชำวต่ำงชำตทิีเ่ขำ้มำตัง้ฐำนกำรผลติ

หรอืกำรลงทุนในประเทศไทยที่ไม่ต้องกำรถือครองกรรมสิทธิโ์รงงำน และส ำหรบัผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรใช้

โรงงำนเพื่อประกอบกิจกำรแต่ยังไม่มีควำมต้องกำรหรือไม่มีควำมพร้อมที่จะลงทุนในระยะยำว รวมถึง

ผูป้ระกอบกำรทีต่้องกำรลดต้นทุนในกำรด ำเนินงำน ลดระยะเวลำกำรลงทุน และลดควำมเสีย่งหรอืปัจจยัอื่นๆ ที่

อำจเกดิขึน้จำกกำรลงทุนสรำ้งโรงงำนได ้

 แผนการพฒันาธรุกิจโรงงานส าเรจ็รปูให้เช่าในอนาคต  

รายละเอียดโรงงานส าเรจ็รปูให้เช่า  
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร นิคมอุตสำหกรรมอมตะซติี ้ถนนทำงหลวงหมำยเลข 331 

ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
พืน้ทีโ่ครงกำร 26-0-72 ไร ่
พืน้ทีเ่ช่ำ 17,120 ตร.ม. 
จ ำนวนยนูิตทีใ่หเ้ช่ำ 10 ยนูิต 
มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 300 ลำ้นบำท 
ค่ำเช่ำเฉลีย่ต่อตำรำงเมตร 200 บำท 
ชนิดของโครงกำร โรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ  

• ขนำด 1,512 ตร.ม. จ ำนวน 5 ยนูิต 
• ขนำด 1,812 ตร.ม. จ ำนวน 1 ยนูิต 
• ขนำด 1,937 ตร.ม. จ ำนวน 4 ยนูิต 

ควำมคบืหน้ำกำรใหเ้ช่ำ 100% 

แผนการพฒันาโรงงานส าเรจ็รปูให้เช่า เฟส 2 
ผูพ้ฒันำโครงกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้โครงกำร นิคมอุตสำหกรรมอมตะซติี ้ถนนทำงหลวงหมำยเลข 331 

ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
พืน้ทีโ่ครงกำร 13-1-28 ไร ่

พืน้ทีเ่ช่ำ 8,905 ตร.ม. 
จ ำนวนยนูติทีใ่หเ้ช่ำ 4 ยนูิต 

มลูค่ำโครงกำรโดยประมำณ 165 ลำ้นบำท 
ค่ำเช่ำเฉลีย่ต่อตำรำงเมตร 220 บำท 
ชนิดของโครงกำร โรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ เฟส 2 
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การตลาดและการแข่งขนั 

ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยส ำหรบัธุรกจิโรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ คอื ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมเบำทีผ่ลติสนิคำ้เพื่อ
สนับสนุนธุรกจิอุตสำหกรรมหนัก ทีต่ัง้โรงงำนอยู่ในบรเิวณใกล้เคยีง ทัง้ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมทีม่ขีนำดเลก็
และขนำดกลำง ทีย่งัไม่พรอ้มหรอืยงัไม่มคีวำมต้องกำรทีจ่ะลงทุนในระยะยำว เพื่อก่อสรำ้งโรงงำน เน่ืองจำกต้อง
ใช้ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงและใช้เงินลงทุนค่อนข้ำงสูง บริษัทจึงเล็งเห็นช่องทำงในกำรสนับสนุนธุรกิจของ
ผู้ประกอบกำร ท ำให้ผู้ประกอบกำรมีทำงเลือกในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยกำรเช่ำโรงงำนส ำเร็จรูปเพื่อลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยดำ้นกำรลงทุนและต้นทุนในกำรด ำเนินกำร เพื่อจะไดน้ ำเงนิทุนดงักล่ำวไปใชต้่อยอดทำงธุรกจิในดำ้น
อื่นๆ  

นอกจำกนี้ กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยทีส่ ำคญัอกีกลุ่มหนึ่งของบรษิทั คอื กลุ่มผูป้ระกอบกำรต่ำงชำตทิี่เขำ้มำลงทนุ
หรอืร่วมลงทุนในประเทศไทยทัง้ชัว่ครำวและถำวร ซึ่งจะเลอืกกำรเช่ำโรงงำนส ำเร็จรูปแทนกำรลงทุนก่อสร้ำง
โรงงำนแบบถำวร เนื่องจำกลดควำมเสี่ยงจำกกำรจดัหำผู้รบัเหมำ และขอ้จ ำกดัดำ้นกฎหมำยกำรถือครองที่ดนิ
ของชำวต่ำงชำต ิรวมถงึควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมอืงของประเทศทีอ่ำจส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรคำ้
และกำรลงทุนของต่ำงชำต ิหรอืแมแ้ต่มำตรกำรกำรส่งเสรมิใดๆ ของภำครฐั ซึ่งธุรกจิโรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำของ
บรษิัท สำมำรถสร้ำงควำมยืดหยุ่นในกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำรจำกขอ้จ ำกัดต่ำงๆ เหล่ำนัน้ได้อย่ำง
ชดัเจน ซึง่จะช่วยเพิม่โอกำสกำรด ำเนินธุรกจิในประเทศไทยของชำวต่ำงชำตใิหป้ระสบควำมส ำเรจ็มำกยิง่ขึน้ 

กลยุทธก์ารตลาด  

ท ำเลทีต่ัง้ของโรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ 

ท ำเลทีต่ัง้ของโรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ นับเป็นปัจจยัส ำคญัทีผู่ป้ระกอบกำรจะพจิำรณำเป็นล ำดบัแรกในกำรเช่ำ  
โรงงำนของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึเลอืกท ำเลทีต่ัง้ในกำรสรำ้งโรงงำนใหเ้ช่ำโดยเน้นกำรพฒันำโครงกำรภำยในนิคม
อุตสำหกรรมเป็นหลกั เพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรมรีะบบกำรคมนำคมขนส่งสนิคำ้และวตัถุดบิไปยงัสถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆ ได้
อย่ำงรวดเร็วและครอบคลุมทุกเส้นทำง อำทิ ท่ำเรอืขนส่งสนิค้ำ ท่ำอำกำศยำน กำรขนส่งสนิค้ำทำงรถไฟ เป็นต้น 
เพื่อเป็นศูนย์กลำงกระจำยสินค้ำ ทัง้นี้กำรเลอืกที่ตัง้ของโรงงำนบรษิัทยังค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้เช่ำเป็นส ำคัญ 
เพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรทีเ่ช่ำมโีอกำสไดร้บัสทิธปิระโยชน์จำกเขตส่งเสรมิกำรลงทุนของคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน 
(BOI) และกำรส่งเสรมิกำรลงทุนกำรขบัเคลื่อนเศรษกจิจำกกำรพฒันำเขตพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวนัออก 
(EEC) อกีดว้ย 

 

• ขนำด 2,190 ตร.ม. จ ำนวน 1 ยนูิต 

• ขนำด 2,543 ตร.ม. จ ำนวน 1 ยนูิต 
• ขนำด 2,472 ตร.ม. จ ำนวน 1 ยนูิต 

• ขนำด 1,700 ตร.ม. จ ำนวน 1 ยนูิต 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง อยู่ระหว่ำงพฒันำ 
ควำมคบืหน้ำกำรบรกิำรใหเ้ช่ำ เปิดบรกิำรใหเ้ช่ำ ปี 2563 
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นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

ส ำหรบัโรงงำนส ำเร็จรูปให้เช่ำ บรษิัทมนีโยบำยกำรก ำหนดรำคำที่เป็นมำตรฐำน พจิำรณำจำกปัจจยัหลำย
ประกำร ซึง่หลกัๆประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. ค่ำเช่ำโรงงำน ก ำหนดรำคำจำกขนำดพืน้ทีเ่ช่ำ จ ำนวนยนูิต ระยะเวลำ และบรกิำรเพิม่เตมิอื่นๆ  
2. ค่ำบรกิำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น กำรบ ำบัดน ้ำเสยี กำรก ำจดัขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  ซึ่งค่ำบรกิำร

สำธำรณูปโภคนี้จะช ำระใหก้บับรษิทัผูพ้ฒันำนิคมอุตสำหกรรม                                                              

บรกิำรใหค้ ำปรกึษำส ำหรบัผูเ้ช่ำ  

บรษิัทมทีีมงำนมอือำชพีที่พรอ้มให้บรกิำรเป็นที่ปรกึษำและแนะน ำผู้เช่ำอย่ำงใกล้ชดิ ด้ำนกำรประสำนงำน
หน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทำงรำชกำร เช่น กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสรมิกำรลงทุน เป็นต้น นอกจำกนี้ยงัมบีรกิำรใหค้ ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรออกแบบ ต่อเตมิ ดดัแปลงพืน้ทีใ่ช้
สอยทัง้ภำยนอกและภำยในโรงงำน และประสำนงำนดำ้นสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น กำรประปำ กำรไฟฟ้ำ กำร
บ ำบดัและก ำจดัน ้ำเสยี โทรศพัท์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้เช่ำด ำเนินธุรกิจได้
อย่ำงเตม็ประสทิธภิำพ 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

3.1.1  ความเส่ียงจากมาตรการก ากบัดูแลสินเช่ือ (LTV) ท่ีประกาศใช้เมือ่ 1 เมษายน 2562 
มำตรกำรหลกัทีม่ผีลดำ้นบวกและดำ้นลบกบัตลำดอสงัหำรมิทรพัย ์ปี 2561-2562 คอืมำตรกำรจำก

ธนำคำรแห่งประเทศไทย ทีก่ ำหนดวงเงนิกำรปล่อยสนิเชื่อต่อสนิทรพัย์ (LTV) มอีตัรำลดลงเหลอื 80% จำก
เดมิเกณฑ์ก ำหนดอยู่ที่ 90-95%หรอืบำงธนำคำรก็อำจใหลู้กค้ำกู้เกิน 100% โดยพุ่งเป้ำไปยงักลุ่มอสงัหำฯ 
สญัญำที ่2 สญัญำที ่3 และ ทีอ่ยู่อำศยัทีม่รีำคำเกิน 10 ล้ำนบำท ท ำใหต้้องมกีำรวำงเงนิดำวน์ที่สูงขึ้น ส่วน
กลุ่มบำ้นหลงัแรกไม่มผีลกระทบ ซึง่ไดเ้ริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่1 เม.ย. 2562 

ผลกระทบจำกมำตรกำรดังกล่ำวท ำให้ในช่วงไตรมำส 2 ปี 2562 เริ่มเห็นตัวเลขชะลอตัว เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัปีก่อน ซึ่งจำกขอ้มูลศูนย์ขอ้มูลอสงัฯ ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ระบุทีอ่ยู่อำศยั
สรำ้งเสรจ็ใหม่(กทม.-ปรมิณฑล) 23,517 หน่วย ลดลง 14.55%  

ตำรำงที ่1 ทีอ่ยู่อำศยัสรำ้งเสรจ็จดทะเบยีนใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปรมิณฑล 

 
ทีม่ำ: ศูนยข์อ้มลูอสงัหำรมิทรพัย ์ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

ดำ้นตวัเลขกำรโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่อำศยั(กทม.-ปรมิณฑล) 121,368 ลำ้นบำท ลดลง 16.47% ขณะที่
สนิเชื่อที่อยู่อำศยัทัว่ไปปล่อยใหม่ทัว่ประเทศ 155,196 ล้ำนบำท ลดลง 9.8% ส่งผลท ำให้ครึ่งปีแรก 2562 
ตวัเลขดงักล่ำวปรบัตวัลดลงหนักเช่นเดยีวกนั  

ตำรำงที ่2 อตัรำขยำยตวักำรโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่อำศยั ในกรุงเทพฯ-ปรมิณฑล QoQ และ YoY 

     
ทีม่ำ: ศูนยข์อ้มลูอสงัหำรมิทรพัย ์ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

โดยที่อยู่อำศยัสร้ำงเสร็จใหม่(กทม.-ปรมิณฑล) 47,637 หน่วย ลดลง 14.6% ด้ำนตวัเลขกำรโอน
กรรมสทิธิท่ีอ่ยู่อำศยั(กทม.-ปรมิณฑล) 254,315 ลำ้นบำท ลดลง 16.5% ขณะทีส่นิเชื่อทีอ่ยู่อำศยัทัว่ไปปล่อย
ใหม่ทัว่ประเทศ 314,068 ลำ้นบำท ลดลง 3.4% 

จำกผลกระทบดงักล่ำวท ำใหภ้ำครฐัออกมำตรกำรอื่นมำช่วยเหลอืไม่ว่ำจะเป็น ลดหย่อนภำษไีม่เกนิ 
2 แสนบำท ส ำหรบัผู้ซื้อบ้ำนหลกัแรกรำคำไม่เกิน 5 ล้ำนบำท จนถึงสิ้นปี 2562 ตำมมำด้วยมำตรกำรลด
ต้นทุนใหก้บัทัง้ฝัง่ผูซ้ื้อและผูป้ระกอบกำรลดค่ำธรรมเนียมกำรโอน จำก 2% เหลอื 0.01% และค่ำธรรมเนียม
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จดจ ำนองจำก 1% เหลอื 0.01% เช่นกนั ซึ่งระบุส ำหรบัที่อยู่อำศยัทัง้บ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด ทำวน์เฮ้ำส์ และ
คอนโดมเีนียมรำคำไม่เกนิ 1 ลำ้นบำท และก ำหนดระยะเวลำถงึ 31 พ.ค. 2563 

รวมไปถงึธนำคำรแห่งประเทศไทยยอมผ่อนปรนมำตรกำร LTV เพื่อลดผลกระทบผูกู้้ร่วม โดยหำก
ไม่มกีรรมสทิธิใ์นที่อยู่อำศยัจะยงัไม่นับเป็นผู้กู้ในครัง้นัน้ เพื่อช่วยบรรเทำผล กระทบของผู้กู้ร่วมให้ได้รบั
สินเชื่อตำมควำมเหมำะสมมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมมำตรกำรช่วยเหลือดงักล่ำวยงัไม่เพียงพอที่จะฉุดตลำด
อสงัหำฯใหฟ้ื้น ดว้ยปัจจยัภำยนอกทีค่วบคุมไม่ไดอ้ย่ำงภำวะเศรษฐกจิชะลอตวั ก ำลงัซื้อในประเทศลดลง จงึ
ท ำให้เห็นปรำกฎกำรณ์ธุรกิจอสงัหำฯ ปรบัตัวอย่ำงหนัก ทัง้เลื่อนออกโครงกำรใหม่ในครึ่งปีหลงัและเขน็
โครงกำรเก่ำออกขำยใหม้ำกทีสุ่ด รวมทัง้กำรปรบัลดเป้ำหมำยยอดขำยและกำรเตบิโตในปีนี้ลดลงเพื่อสะท้อน
ตลำด (ขอ้มลูประกอบจำก : BANGKOKBIZNEWS กรุงเทพธุรกจิ) 

3.1.2  ความเส่ียงจากกลยุทธด์้านราคาของคู่แข่ง 
กลยุทธ์สงครำมรำคำ (Price War) ของคู่แข่งที่มีมำก จำกอุปทำนสะสมที่มีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น 

ในขณะทีโ่ครงกำรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเปิดตวัและอยู่ในระหว่ำงก่อสรำ้ง เนื่องจำกมกีำรเร่งโอนไปเมื่อปลำยปี 
2561 และตน้ปี 2562 จะเหน็ไดจ้ำกกำรทีใ่นช่วง 10 ปีทีผ่่ำนมำ รำคำคอนโดฯในกรุงเทพฯ เฉลีย่โดยรวมปรบั
เพิม่สูงขึ้นกว่ำ 40% แต่กำรปรบัขึ้นของรำคำมอีตัรำชำ้ลงเรื่อยๆ โดยในช่วง 5 ปีและ 3 ปีที่ผ่ำนมำ มรีำคำ
ปรบัเพิม่ขึน้ประมำณ 30% และ 10% ตำมล ำดบั ส่วนในปี 2561 ทีผ่่ำนมำ รำคำปรบัขึน้มำประมำณ 5%  

จำกปัจจยัดงักล่ำวท ำใหผู้้ประกอบกำรเกิดกำรงดักลยุทธ์สงครำมรำคำ เพื่อกระตุ้นก ำลงัซื้อ เพื่อชงิ
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ทัง้นี้ ปี 2562 ถือเป็นปีที่มีกำรแข่งขนัสูงเกินกว่ำตลำดช่วงปกติ 
เนื่องจำกผูป้ระกอบกำรอสงัหำรมิทรพัยส่์วนใหญ่มสีต๊อกตดิมอืจ ำนวนมำก ประกอบกบัในตลำดรวมกม็สีต๊อกที่
อยู่อำศัยเพิ่มมำกขึ้น ท ำให้ผู้ประกอบกำรต้องงดักลยุทธ์ด้ำนรำคำออกมำใช้ ประมำณ 3-5% ที่จะท ำให้
ผูป้ระกอบกำรลดเพิม่ลูกคำ้ได ้ 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กรรมกำรสมำคมกำรคำ้กลุ่มอสงัหำรมิทรพัย์ออกแบบและก่อสรำ้ง สภำหอกำรคำ้
แห่งประเทศไทย เหน็ว่ำกำรใชก้ลยุทธส์งครำมรำคำ เขำ้มำเป็นตวักระตุน้ เป็นสิง่ทีไ่ม่ควรท ำ เน่ืองจำกกำรท ำ
สงครำมรำคำ เป็นกำรท ำลำยตลำดอสงัหำรมิทรพัยท์ัง้ระบบและในระยะยำวไม่ส่งผลดกีบัธุรกจิโดยรวม 

ทัง้นี้ สิง่ทีผู่ป้ระกอบกำรควรปรบัตวัตำมภำวะดงักล่ำว คอืกำรพฒันำสนิคำ้ใหส้อดดลอ้งกบัควำม
ตอ้งกำรแทจ้รงิ และพฒันำทำงเลอืกใหก้บัลูกคำ้ในหลำกหลำยดำ้น โดยเฉพำะโครงกำรทีข่ำยไดแ้ลว้ 65% 
ควรน ำส่วนทีเ่หลอืจำกก ำไรเขำ้ไปพฒันำบำงส่วนทีเ่พิม่คุณค่ำใหก้บัลูกคำ้ต่อไป (ขอ้มลูประกอบจำก : 
DDPROPERTY) 
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3.1.3  ความเส่ียงจากต้นทุนราคาท่ีดินเปลา่ก่อนการพฒันาท่ีปรบัตวัเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
ดัชนีรำคำที่ดินเปล่ำก่อนกำรพัฒนำในกรุงเทพฯ–ปริมณฑล ไตรมำส 2 ปี 2562 มีค่ำดัชนี

เท่ำกบั 236.9 จุด ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.1 เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ ซึ่งมคี่ำดชันีเท่ำกบั 229.7 จุด และ
ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ  8.8 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่มคี่ำดชันีเท่ำกบั 217.8 จุด จะเหน็ไดช้ดั
ว่ำเป็นกำรเพิ่มขึ้นในอตัรำที่ชะลอตัวลง หลงัจำกมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วเป็นตัวเลขสองหลกั
ตดิต่อกนัถงึเกำ้ไตรมำสตัง้แต่ไตรมำส 1 ปี 2560 ถงึไตรมำส 1 ปี 2562 

โดย 5 อนัดบัท ำเลทีด่นิเปล่ำก่อนกำรพฒันำทีม่อีตัรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำเพิม่ขึน้มำกทีสุ่ดใน
ไตรมำส 2 ปี 2562 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน (YoY) ได้แก่ (1) จงัหวดันครปฐม มอีตัรำกำร
เปลี่ยนแปลงของรำคำเพิม่ขึน้มำกทีสุ่ดรอ้ยละ 62.6 รำคำที่ดนิปรบัเพิม่สูงขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในบรเิวณ อ ำเภอ
สำมพรำน อ ำเภอพุทธมณฑล และอ ำเภอเมอืงนครปฐม เนื่องจำกมแีผนโครงกำรรถไฟฟ้ำในอนำคตสำยสนี ้ำ
เงนิหวัล ำโพง–บำงแค ส่วนต่อขยำยไปพุทธมณฑลสำย 4 ส่งผลใหร้ำคำทีด่นิในบรเิวณนี้เพิม่ขึน้ (2) จงัหวดั
สมุทรสำคร มอีตัรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำเพิม่ขึ้นร้อยละ 47.3  รำคำทีด่นิปรบัเพิม่สูงขึ้นส่วนใหญ่อยู่ใน
บริเวณ อ ำเภอเมอืงสมุทรสำครและอ ำเภอกระทุ่มแบนเนื่องจำกจะมกีำรก่อสร้ำงมอเตอร์เวย์กรุงเทพ–วงั
มะนำวเชื่อมต่อจำกทำงด่วนพเิศษช่วงพระรำม 2 ส่งผลใหร้ำคำทีด่นิในบรเิวณนี้เพิม่ขึน้ (3) เขตบำงกรวย–
บำงใหญ่–บำงบวัทอง–ไทรน้อย มกีำรเปลีย่นแปลงของรำคำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 45.8  (4) เขตบำงเขน–สำยไหม–
ดอนเมอืง–หลกัสี่ มอีตัรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำเพิม่ขึน้ร้อยละ 40.5  และ (5) เมอืงสมุทรปรำกำร–พระ
ประแดง–พระสมุทรเจดยี ์มอีตัรำกำรเปลีย่นแปลงของรำคำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.3 เนื่องจำกมโีครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสเีขยีว (แบริง่–สมุทรปรำกำร) ซึง่ก่อสรำ้งแลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิำรเมื่อวนัที ่6 ธนัวำคม 2561 ทีผ่่ำนมำ
จงึส่งผลใหร้ำคำทีด่นิในบรเิวณน้ีเพิม่ขึน้ 
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ท ำเล 5 อนัดบัแรกขำ้งตน้ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็แนวโน้มควำมตอ้งกำรทีด่นิเพื่อกำรพฒันำโครงกำรทีอ่ยู่
อำศยัไดข้ยำยตวัไปในพืน้ทีจ่งัหวดัปรมิณฑล และชำนเมอืงมำกขึน้ซึง่เป็นท ำเลทีย่งัมฐีำนรำคำต ่ำ และมแีผน
โครงกำรรถไฟฟ้ำทีจ่ะเปิดใหบ้รกิำรในอนำคต จงึมอีตัรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำเพิ่มขึน้สูงกว่ำบรเิวณใน
กลำงเมอืงเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

 

จำกปัจจยัดงักล่ำว ผู้ประกอบกำรจงึมมีำตรกำรรองรบัในกำรที่รำคำที่ดนิปรบัตวัเพิม่สูงขึ้น โดย
กำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์ทัง้แนวรำบและอำคำรชุด พฤตกิรรมควำม
ต้องกำรของผู้บริโภค ควำมเป็นไปได้ทำงด้ำนกำรเงิน และควำมเป็นไปได้ของโครงกำรในทุกด้ำนอย่ำง
ละเอยีดถี่ถ้วน ก่อนกำรตดัสนิใจซื้อทีด่นิเพื่อท ำกำรพฒันำ (ขอ้มูลประกอบจำก : ศูนย์ขอ้มูลอสงัหำรมิทรพัย์ 
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห)์ 

3.1.4  ความเส่ียงจากสงครามการค้าระหว่างประเทศท่ีกระทบกบัลูกค้าต่างชาติ 
ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2562 ผู้บริหำรบริษัทจดทะเบียน (CEO Survey) : Economic Outlook 

คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกจิไทยในช่วงครึง่หลงัของปี 2562 จะเตบิโตลดลงจำกกำรส ำรวจครัง้ก่อน โดยคำดว่ำในปี 
2562 เศรษฐกจิไทยจะเตบิโตในชว่ง 2-3% ขณะทีใ่นกำรส ำรวจครัง้ก่อน CEO ส่วนใหญ่ หรอื 74% ของ CEO 
คำดว่ำในปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะเตบิโตในช่วง 3-4% โดยเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลงัของปีจะไดร้บัแรง
สนับสนุนจำกปัจจยัภำยในประเทศเป็นส ำคญั ทัง้นโยบำยกำรคลงัและกำรใชจ้่ำยภำครฐั เสถยีรภำพกำรเมอืง
ไทย และกำรท่องเทีย่ว 
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ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงส ำคัญต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของไทยเป็นปัจจัยที่มีควำมเชื่อมโยงกับ
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะสถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลก สงครำมกำรค้ำ ค่ำเงินบำทหรือกำรส่งออกที่ได้รับ
ผลกระทบจำกทศิทำงกำรคำ้ โดย 85% ของ CEO คำดว่ำสงครำมกำรคำ้จะส่งผลลบต่อเศรษฐกจิไทย 

ส่วนแนวโน้มกำรลงทุนในช่วง 12 เดอืนขำ้งหน้ำ CEO คำดว่ำจะรกัษำระดบักำรลงทุนในระดบัเดมิ 
โดยรอดคูวำมชดัเจนของสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิและเพิม่ควำมระมดัระวงัในกำรลงทุน อย่ำงไรกต็ำม พบวำ่ 
50% ของ CEO วำงแผนในกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เป้ำหมำยหลกัในกำรลงทุนต่ำงประเทศยงัคง
เป็นประเทศในกลุ่มเพื่อนบ้ำนในอำเซียน ทัง้ในกลุ่มประเทศกมัพูชำ ลำว เมยีนมำ และเวยีดนำม (CLMV) 
และอนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์

นอกจำกนี้ CEO ส่วนใหญ่มีควำมกังวลใจมำกขึ้นเกี่ยวกับก ำลงัซื้อภำยในประเทศ ซึ่งเป็นแรง
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิหลกัในปัจจุบนั และมคีวำมวติกกงัวลเพิ่มขึน้มำกส ำหรบัสถำนกำรณ์เศรษฐกจิของคู่ค้ำ
ต่ำงประเทศ โดยขยบัมำเป็นอนัดบั 2 จำกอนัดบั 8 ขณะทีปั่ญหำขำดแคลนแรงงำนมฝีีมอืลดลงไปอยู่อนัดบั 3 
(ขอ้มลูประกอบจำก : ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

มาตรการรองรบัความเส่ียง 
เป็นช่วงทีต่ลำดอำคำรชุดมกีำรแข่งขนัสูง มำกกว่ำตลำดแนวรำบ เนื่องจำกอุปสงค์ส่วนใหญ่ในปีนี้

เป็นกำรซื้อเพื่อกำรอยู่อำศยัจริงมำกกว่ำกำรเก็งก ำไร ดงันัน้ บรษิัทฯจงึมมีำตรกำรรองรบัควำมเสี่ยงโดย
นอกจำกกำรพฒันำโครงกำรอำคำรชุด บรษิทัฯยงัมกีำรมุ่งเน้นพฒันำโครงกำรแนวรำบเพิม่ขึ้น เพื่อใหต้อบ
โจทย์ควำมต้องกำรทีแ่ทจ้รงิของกลุ่มเป้ำหมำย ดว้ยกำรศกึษำควำมต้องกำร พฤตกิรรม ของกลุ่มเป้ำหมำย 
และพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำไปพัฒนำต่อยอดเพิ่มมูลค่ำโครงกำรในอนำคต โดยกำรจับ
กลุ่มเป้ำหมำยนัน้ต้องมกีำรวเิครำะห์แนวโน้มของอุปสงค์ในตลำด จบักลุ่มทีม่กี ำลงัซื้อจรงิ นอกจำกนัน้ยงัมี
กำรศกึษำเรื่องของต ำแหน่งทีต่ัง้ทีด่นิทีเ่หมำะสมและมศีกัยภำพเหนือคู่แขง่  

ธรุกิจโรงงานส าเรจ็รปูให้เช่า (Ready Built Factories) 

 3.1.5  ความเส่ียงจากการจดัหาผู้เช่าและความส าเรจ็ของโครงการในอนาคต 

ในเดือนธนัวำคม ปี 2562 บริษัทฯ มีโครงกำรโรงงำนส ำเร็จรูปให้เช่ำที่พฒันำแล้วเสร็จและอยู่
ระหว่ำงกำรขำยพืน้ทีเ่ช่ำจ ำนวน 1 โครงกำร จ ำนวน 10 ยูนิต ซึ่งตัง้อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซติี้ อ ำเภอ
ปลวกแดง จงัหวดัระยอง มลูค่ำโครงกำรรวมประมำณ 300 ลำ้นบำท ซึง่ในปัจจุบนับรษิทัฯ มลูีกคำ้ทีท่ ำสญัญำ
เช่ำแลว้จ ำนวน 4 รำย คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของพืน้ทีใ่หเ้ช่ำทัง้หมด และมโีครงกำรในอนำคตจ ำนวน 1 โครงกำร 
มลูค่ำโครงกำรประมำณ 175 ลำ้นบำท ซึง่บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรซื้อทีด่นิเพื่อพฒันำโครงกำรแลว้และยงัอยู่ใน
ระหว่ำงกำรพจิำรณำเพื่อพฒันำที่ดนิดงักล่ำว โดยบรษิัทฯ อำจมคีวำมเสี่ยงจำกกำรไม่มผีู้เช่ำโรงงำนตำม
เป้ำหมำยทีไ่ดว้ำงไว ้อนัจะส่งผลต่อรำยไดข้องบรษิัทฯ ในอนำคต รวมถงึส่งผลใหบ้รษิทัฯ มภีำระค่ำใชจ้่ำย
บำงส่วนจำกโรงงำนทีส่รำ้งแลว้เสรจ็และภำระตน้ทุนกำรก่อสรำ้งส ำหรบัโครงกำรในอนำคตอกีดว้ย 

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินกำรจดัหำผู้เช่ำและควำมเสี่ยงจำกภำระ
ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวนัน้ บรษิทัฯ ไดแ้บ่งกำรก่อสรำ้งโครงกำรเป็น 2 เฟส โดยส ำหรบักำรก่อสรำ้งโครงกำรที ่1 ที่
แล้วเสรจ็และอยู่ระหว่ำงกำรใหเ้ช่ำพืน้ทีเ่ช่ำจ ำนวน 10 ยูนิต นัน้ บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรก่อสรำ้งเป็น 2 เฟส โดย
จ ำนวน 5 ยูนิตแรกได้เริ่มก่อสร้ำงและแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริกำรในเดือนสิงหำคม ปี 2555 และเดือน
มนีำคม ปี 2556 ตำมล ำดบั ซึ่งหลงัจำกเปิดใหบ้รกิำรไม่นำน บรษิัทฯ ก็ได้กำรตอบรบัทีด่จีำกลูกค้ำและท ำ

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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สญัญำเช่ำหลงัจำกเปิดใหบ้รกิำรภำยในปีเดยีวกนั เมื่อบรษิทัฯ ไดร้บักำรตอบรบัทีด่แีละเหน็โอกำสทำงธุรกจิ
เพิม่เตมิ บรษิทัฯ จงึด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำเพิม่เตมิอกีจ ำนวน 5 ยนูิตในพืน้ทีเ่ดยีวกนั โดย
ไดเ้ริม่ก่อสรำ้งในเดอืนธนัวำคม ปี 2556 และแล้วเสรจ็พรอ้มเปิดใหบ้รกิำรในเดอืนกรกฎำคม ปี 2557 ท ำให้
บรษิทัฯ ไม่ไดม้ภีำระจำกตน้ทุนกำรก่อสรำ้งเตม็จ ำนวนทัง้ 10 ยนูิตในตัง้แต่แรก นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัอยู่ใน
ระหว่ำงกำรพฒันำที่ดินส ำหรบัโครงกำรที่ 2 ซึ่งตัง้อยู่บรเิวณอื่น แต่อยู่ภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้
เช่นเดยีวกนั และจะเริม่ตน้พฒันำและก่อสรำ้งเมื่อบรษิทัฯ ไดร้บักำรตดิต่อจำกลูกคำ้แลว้ และมจี ำนวนผูเ้ช่ำใน
โครงกำรเดมิทีไ่ดพ้ฒันำแลว้เสรจ็ตัง้แต่รอ้ยละ 75 ขึน้ไปเท่ำนัน้  

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีควำมมัน่ใจว่ำจำกกำรเปิดเสรทีำงด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และธุรกิจบรกิำร 
ภำยในกรอบ AEC รวมถึงสถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงของประเทศทีม่คีวำมชดัเจนมำกยิง่ขึน้ จะส่งผลใหเ้กดิ
กำรขยำยฐำนกำรผลิตและกำรลงทุนในประเทศมำกยิง่ขึ้น เนื่องจำกควำมต้องกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำและ
ทรพัยำกรต่ำงๆ ระหว่ำงประเทศในภูมภิำคอำเซียนมกีำรขยำยตวัมำกขึน้ ซึ่งเป็นโอกำสทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัฯ 
สำมำรถเพิม่จ ำนวนลูกค้ำได้มำกขึ้นจำกกลุ่มผูป้ระกอบกำรที่ต้องกำรโรงงำน แต่ยงัไม่ต้องกำรลงทุนสรำ้ง
โรงงำนเอง ทัง้ลูกคำ้ในประเทศและต่ำงประเทศอกีเป็นจ ำนวนมำก  

 3.1.6  ความเส่ียงจากสญัญาเช่าระยะสัน้ 

  ในปัจจุบนั บริษัทฯ มีลูกค้ำที่ใช้บริกำรเช่ำกับบริษัทฯ จ ำนวน  4 รำย ซึ่งสัญญำบริกำรโรงงำน
ส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำของบรษิทัฯ กบัลูกคำ้ทัง้ 4 รำยนัน้ เป็นสญัญำระยะสัน้มอีำยุไม่เกนิ 3 ปี โดยใหท้ำงเลอืกใน
กำรต่อสญัญำ บรษิทัฯ จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีลู่กคำ้ไม่ตอ้งกำรต่อสญัญำเช่ำดงักล่ำ 

  อย่ำงไรกด็ ีโดยทัว่ไปเมื่อลูกคำ้เริม่ท ำกำรด ำเนินธุรกจิหรอืผลติสนิคำ้แล้วนัน้ มกัจะไม่ยำ้ยฐำนกำร
ผลติหรอืเปลี่ยนแปลงสถำนทีเ่ช่ำ เนื่องจำกก่อนกำรตดัสนิใจเช่ำโรงงำนนัน้ ลูกคำ้จะพจิำรณำฐำนลูกคำ้หรอื
แหล่งกำรกระจำยสนิคำ้ของตน กำรอยู่ใกล้กบัแหล่งวตัถุดบิทีส่ ำคญั รวมถงึธุรกจิของโรงงำนอุตสำหกรรมที่
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทฯ เป็นกลุ่มลูกค้ำขนำดกลำงและขนำดย่อมใน
อุตสำหกรรมเบำทีม่กีำรผลติเพื่อสนับสนุนกำรประกอบธุรกจิของอุตสำหกรรมหนักทีอ่ยู่ในบรเิวณใกล้เคยีง 
ซึง่หำกแหล่งวตัถุดบิหรอืฐำนกำรผลติอุตสำหกรรมสนับสนุนยงัอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงแลว้นัน้ จงึมโีอกำสน้อย
ที่ลูกค้ำของบริษัทฯ จะย้ำยฐำนกำรประกอบธุรกิจไปยงัสถำนที่อื่น นอกจำกนี้ กำรตัดสินใจย้ำยสถำนที่
ประกอบธุรกจิยงัก่อใหเ้กดิตน้ทุนในกำรโยกยำ้ยวสัดุอุปกรณ์และสนิค้ำ และค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทุนเพิม่เตมิใน
โรงงำนในพืน้ทีใ่หม่อกีดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีำรออกแบบโรงงำนส ำเรจ็รปูของบรษิทัฯ ทีม่มีำตรฐำน มรีปูแบบ
ที่ทนัสมยั มคีวำมโดดเด่นด้ำนพื้นที่ใช้สอยที่ออกแบบมำให้สำมำรถจดัวำงโครงสร้ำงได้อย่ำงเหมำะสม มี
ควำมยดืหยุ่นซึ่งท ำใหลู้กคำ้สำมำรถออกแบบกำรวำงโครงสรำ้งใชง้ำนไดอ้ย่ำงอสิระ คุม้ค่ำ และใชร้ะยะเวลำ
อนัสัน้ในกำรจดัตัง้โรงงำน นอกจำกนี้บรษิัทฯ ยงัเน้นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ยัง่ยนืกับลูกค้ำ มบีรกิำรให้
ค ำปรกึษำและช่วยเหลอืในดำ้นต่ำงๆ เพื่อกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่ใีนระยะยำว เพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งใน
กำรไม่ต่อสญัญำเช่ำกบับรษิทัฯ อกีดว้ย 

3.1.7  ความเส่ียงจากการกระจกุตวัของโครงการในแถบพื้นท่ีนิคมอตุสาหกรรมในจงัหวดัระยอง 

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ มกีำรพฒันำโครงกำรโรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำทีพ่ฒันำแลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิำร
จ ำนวน 1 โครงกำร ก่อสรำ้งบนเนื้อทีโ่ดยประมำณ 26 ไร่ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซติี้ ในพืน้ทีต่ ำบล
มำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง และมีโครงกำรในอนำคตที่อยู่ระหว่ำงกำรพฒันำที่ดินอีก 1 
โครงกำรในบรเิวณใกล้เคยีงในนิคมอุตสำหกรรมเดยีวกนั ทัง้นี้ นิคมอุตสำหกรรมอมตะซติี้ จงัหวดัระยอง มี
พื้นที่โดยรอบเป็นทีต่ัง้ของกลุ่มนิคมอุตสำหกรรม เขตอุตสำหกรรม และสวนอุตสำหกรรมหลำยแห่ง ได้แก่ 
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นิคมอุตสำหกรรมอสีเทริ์นซบีอร์ด (ระยอง) เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม จ.ีเค. แลนด์ และเขตประกอบกำร
อุตสำหกรรมสยำมอสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลพำรค์ เป็นตน้ ซึง่มผีูป้ระกอบกำรรำยอื่นทีใ่หบ้รกิำรโรงงำนส ำเรจ็รูป
ให้เช่ำเช่นเดยีวกนักบับรษิัทฯ หลำยรำย ซึ่งมขีนำดใหญ่ มชีื่อเสยีงและมปีระสบกำรณ์กำรด ำเนินธุรกิจมำ
ยำวนำนกว่ำบรษิทัฯ ทัง้นี้ หำกพืน้ทีใ่นบรเิวณจงัหวดัระยองมภีำวะอุปทำนลน้ตลำด จะท ำใหบ้รษิทัฯ มคีวำม
เสีย่งจำกกำรกระจุกตวัของโครงกำรในแถบพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง และท ำใหก้ำรแขง่ขนัในธุรกจิสงูขึน้ 

อย่ำงไรกต็ำม ก่อนด ำเนินกำรพฒันำโครงกำร บรษิทัฯ ไดศ้กึษำควำมเป็นไปไดแ้ละพจิำรณำศกัยภำพ
ของกำรพฒันำโครงกำรอย่ำงละเอียด มีกำรวำงแผนงำนอย่ำงรอบคอบ  ตัง้แต่กำรจดัซื้อจดัหำที่ดิน กำร
ก ำหนดรูปแบบและแนวคดิของโครงกำรที่น ำเสนอ ท ำเลทีต่ัง้ของโครงกำร กำรก ำหนดค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและควำมต้องกำร ผลตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รบัจำกกำรลงทุน โอกำสกำรได้รบัสทิธิ
ประโยชน์และกำรส่งเสรมิกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมถงึอุปสงค์และอุปทำนของธุรกจิ 
และภำวะกำรแขง่ขนัโดยรอบพืน้ทีด่งักล่ำวอย่ำงรอบคอบ เพื่อให้กำรพฒันำโครงกำรส ำเรจ็ตำมทีไ่ดว้ำงแผน
ไว ้สรำ้งผลตอบแทนทีด่แีละต่อเน่ืองใหก้บับรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ นอกจำกนี้ แมว้่ำกลุ่มบรษิทัอมตะ 
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทั อมตะ ซติี ้จ ำกดั ซึง่เป็นผูพ้ฒันำนิคมอุตสำหกรรมอมตะซติี ้จงัหวดัระยอง มกีำร
เปิดเผยขอ้มลูในกำรเสนอขำยทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสทิธกิำรเช่ำอมตะซมัมทิโกรท โดยมี
นโยบำยให้อมตะซมัมทิโกรท พจิำรณำซื้อหรอืเช่ำที่ดนิเพื่อพฒันำโรงงำนและคลงัสนิค้ำใหเ้ช่ำภำยในนิคม
อุตสำหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้เท่ำนัน้ ซึ่งอำจส่งผลด้ำนข้อจ ำกัดกำรจดัหำที่ดิน
เพิม่เตมิจำกบุคคลภำยนอกในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ดงักล่ำว รวมถงึบรษิทัฯ หำกบรษิทัฯ ต้องกำรซื้อ
ที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพฒันำโครงกำรโรงงำนส ำเร็จรูปให้เช่ำในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มิได้จ ำกัดกำร
พจิำรณำพฒันำโครงกำรแต่เพยีงในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซติี ้จงัหวดัระยองหรอืเฉพำะแต่ในจงัหวดัระยอง
เท่ำนัน้ บรษิทัฯ ยงัมกีำรศกึษำและพจิำรณำกำรขยำยกำรลงทุนไปยงัพืน้ทีน่ิคมหรอืเขตอุตสำหกรรมอื่นๆ ที่
บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึศกัยภำพในกำรพฒันำ มโีอกำสกำรเตบิโตและกำรขยำยฐำนลูกคำ้ และสรำ้งผลตอบแทนที่
ดขีองโครงกำรในอนำคตอยู่เสมอ เช่น สวนอุตสำหกรรมโรจนะ-ปรำจนีบุร ีจงัหวดัปรำจนีบุร ีนิคมอุตสำหกรรม
เหมรำชชลบุร ีหรอืนิคมอุตสำหกรรมป่ินทอง เป็นตน้ 

 

3.2 ความเส่ียงด้านการเงิน  

3.2.1  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมจ ำนวน 4,663.86 ล้ำนบำท โดยเป็นหนี้สนิทีม่ภีำระ
ดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) จ ำนวน 4,206.68 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 90 ของหนี้สนิรวม และ
หนี้สนิที่ไม่มภีำระดอกเบี้ย (Non-Interest Bearing Debt) จ ำนวน 457.18 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 10 
ของหนี้สนิรวม ทัง้นี้ หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ดงักล่ำว ประกอบดว้ยเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยำว ซึง่มกีำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั แปรผนัตำมกำรประกำศของธนำคำรพำณิชย ์ดงันัน้ หำกอตัรำ
ดอกเบี้ยดังกล่ำวปรับตัวสูงขึ้นอำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในอนำคต  และหุน้กู้ ซึ่งมกีำรก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยแบบคงที ่ซึ่งภำระหนี้สนิส่วนใหญ่
ของบรษิทั ณ สิน้ปี 2562 มำจำกกำรออกหุน้กู ้

3.2.1 ความเส่ียงจากการผิดเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้กบัสถาบนัการเงิน 

  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม จ ำนวน 4,663.86 ลำ้นบำท และบรษิทัฯ มส่ีวนของผู้
ถอืหุน้รวม 1,740.45 ลำ้นบำท ทัง้นี้ สญัญำเงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิไดก้ ำหนดกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิที่
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ส ำคัญ กล่ำวคือ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องด ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) และ
อตัรำส่วนหนี้สินที่มภีำระดอกเบี้ย(Interest Bearing Debt) ไม่เกินกว่ำ 2.5 และ 3 เท่ำ ซึ่งเป็นไปตำมแต่ล่ะ
ขอ้ก ำหนดของแต่ละสถำบนักำรเงนิ  ทัง้นี้อำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรผดิเงือ่นไขในสญัญำเงนิกูก้บัสถำบนักำรเงนิ
หำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถด ำรงสถำนะตำมเงือ่นไขดงักล่ำวหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งเงนิทุนและโครงสรำ้ง
ผูถ้อืหุน้ และอำจมผีลท ำใหส้ถำบนักำรเงนิดงักล่ำวเรยีกช ำระเงนิกู้คนืก่อนก ำหนด อนัจะท ำใหบ้รษิทัฯ สูญเสยี
สภำพคล่องและตอ้งจดัหำเงนิทุนเพื่อช ำระภำระคงคำ้งเงนิกูท้ีม่ที ัง้หมด 

 ทัง้นี้ หำกค ำนวณอตัรำส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) และอตัรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย(Interest 
Bearing Debt) ของบรษิทัฯ ไม่เป็นไปตำมเงือ่นไขของสถำบนักำรเงนิ ทำงบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรขอผ่อนปรนกำร
ผดิเงือ่นไขดงักล่ำวกบัทำงสถำบนักำรเงนิเพื่อมใิช่กระทบต่อสภำพคล่องของบรษิทั  

 

3.3  ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรพัย ์

3.3.1 ความเส่ียงจากบริษทัมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มากกว่าร้อยละ 25 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั ถอืหุน้ในบรษิทั จ ำนวน 862,419,161 หุน้ คดิเป็น
ร้อยละ 67.64 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบรษิัท จงึท ำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่สำมำรถควบคุมมติที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรอืกำรขอมตใินเรื่องอื่นทีต่อ้งใชเ้สยีงส่วน
ใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมำยหรอืขอ้บงัคบับริษัทก ำหนดต้องให้ได้รบัเสียง 3 ใน 4 ของที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รำยอื่นจงึอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผู่้
ถอืหุน้ใหญ่ไดเ้สนอ   

3.4 ความเส่ียงอ่ืนๆ 

3.4.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบ นโยบายของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อธรุกิจของบริษทัฯ 

กำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำยและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์ เป็น
ปัจจยัซึ่งมอีิทธพิลต่อธุรกิจและกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวอำจจะส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ของบรษิัทฯ ซึ่งหำกบรษิัทฯ ไม่ได้ท ำกำร
ตดิตำมและศกึษำกฎระเบยีบอย่ำงครบถว้นและใหเ้ป็นปัจจุบนัแลว้นัน้ อำจท ำใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัไิม่สอดคลอ้งกบั
กฎระเบยีบทีไ่ดม้กีำรปรบัปรุงใหม่ และอำจมผีลกระทบต่อต้นทุนและค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ เพื่อแก้ไขดดัแปลง
ใหก้ำรปฏบิตัเิป็นไปอย่ำงถูกต้อง กำรเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคญั อำท ิกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
พระรำชบญัญตัผิงัเมอืง ขอ้ก ำหนดกำรจดัสรรทีด่นิตำมพระรำชบญัญตัิอำคำรชุด และพระรำชบญัญตัคิวบคุม
อำคำร ได้แก่ กำรก ำหนดเนื้อที่ที่ดนิ กำรก ำหนดควำมกว้ำงของเขตทำงเดนิและเขตถนน กำรก ำหนดพื้นที่
ส่วนกลำง กำรส่งมอบและโอนกรรมสิทธิท์รพัย์สินส่วนกลำงทัง้หมดให้แก่นิติบุคคลโครงกำร กำรก ำหนด
ระเบียบชุมชน กำรประเมินและจดัท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรประเมินและจดัท ำ รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบสภำพอำคำรสูง เป็นต้น รวมถงึกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบเกี่ยวกบักำรก ำหนดเขตกำรใชป้ระโยชน์
ทีด่นิ กำรวำงผงัจรำจร และโครงกำรระบบขนส่งมวลชนระบบรำง หรอืโครงกำรทำงด่วนพเิศษ เป็นตน้ 

กฎหมำยทีม่บีทบำทส ำคญักบัธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์ 2 ฉบบัที่จะประกำศใช ้ได้แก่ ภำษีที่ดนิและสิง่
ปลูกสรำ้ง ทีย่งัไม่แน่ชดั และคำดว่ำกฎหมำยใหม่นี้จะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในปี 2562 ควำมไม่ชดัเจนนี้อำจท ำให้
นักลงทุนชะลอกำรลงทุน เนื่องจำกยงัยนืยนัไม่ไดว้่ำจะเป็นกำรเพิม่ภำระมำกน้อยเพยีงใด นอกจำกนี้ กำรเสยี
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ภำษีเงนิไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ทีจ่ะเรยีกเกบ็จำกรำคำซื้อขำยจำกเดมิคดิจำกรำคำประเมนิทีด่นิ จะท ำ
ให้ต้นทุนเพิม่ขึ้นและส่งผลให้ผลตอบแทนลดน้อยลง อำจจะมผีลกระทบให้ตลำดกำรลงทุนไม่คึกคกั ขณะที่
ผลตอบแทนกำรลงทุนลดต ่ำลงเหลือประมำณร้อยละ 5 จำกที่เคยได้ผลตอบแทนร้อยละ 6-8 เพรำะรำคำ
คอนโดมเินียมปรบัตวัสูงขึน้เรว็มำก ท ำใหผ้ลตอบแทนจำกกำรเช่ำลดลง กำรลงทุนส ำหรบันักลงทุนรำยย่อยใน
ปีนี้อำจยงัไม่สดใสนัก 

อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทฯ ได้ท ำกำรศกึษำและมกีำรตดิตำมกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบักฎระเบยีบต่ำงๆ 
และนโยบำยของหน่วยงำนรำชกำรทีอ่ำจเกิดขึน้อย่ำงต่อเนื่องอย่ำงละเอยีด และไดศ้กึษำควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำรโดยพิจำรณำตำมข้อก ำหนด ข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำร
ปรบัเปลี่ยนกำรด ำเนินกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะเกิดขึ้น
ดงักล่ำว ควบคู่ไปกบักำรศกึษำสภำวะตลำดอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งจำกกำรเตรยีมควำมพรอ้มดงักล่ำว บรษิทัฯ จงึ
มัน่ใจว่ำ บรษิทัฯ สำมำรถปรบัเปลี่ยนไดท้นัต่อเหตุกำรณ์ และบรษิทัฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญั
จำกกำรเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบดงักล่ำว 

3.4.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร 

ทัง้นี้ นำยบุญ ชุน เกยีรต ิซึง่ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรนัน้ ไดร้กัษำกำรต ำแหน่งผูบ้รหิำร
สูงสุดในต ำแหน่งอื่นๆ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึอำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิ นำยบุญ ชุน เกยีรติ ในกำรบรหิำรงำน
ในหลำยส่วนงำนของบรษิัทฯ ซึ่งอำจส่งผลกระทบทำงลบกับบริษัทฯ ในด้ำนควำมต่อเนื่องและผลของกำร
ด ำเนินงำนของธุรกิจหำกบริษัทฯ สูญเสียผู้บริหำรดงักล่ำวโดยยงัไม่สำมำรถสรรหำผู้บริหำรที่เหมำะสมมำ
ทดแทนไดท้นั อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัฯ เลง็เหน็ควำมเสีย่งดงักล่ำวทีม่ตี่อธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่ปัจจุบนับรษิทัฯ อยู่
ระหว่ำงกำรสรรหำและพจิำรณำคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมำด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรในแต่ละสำยงำนและจะเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเพื่อพจิำรณำคุณสมบตัิของบุคลำกรและก ำหนด
ค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสม จงูใจ และแขง่ขนัไดใ้นอุตสำหกรรมส ำหรบัแต่ละสำยงำนต่อไป 

3.4.3 ความเส่ียงกรณีราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจมีความผนัผวน  ซ่ึงก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมี
นัยส าคญัต่อผู้ลงทุนท่ีซื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ  

รำคำซื้อขำยหุ้นสำมญัของบริษัทฯ อำจมีควำมผนัผวนของช่วงรำคำซื้อขำยเนื่องจำกปัจจยัหลำย
ประกำร ซึง่เป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้ซึง่รวมถงึ 

▪ สภำวะกำรลงทุนในตลำดหลกัทรพัยอ์ื่นๆ หรอืในตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอืในอุตสำหกรรมพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัยห์รอือุตสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ ทศันะคติทีม่ตี่อโอกำสของธุรกิจและผลประกอบกำรของบรษิทัฯ รวมถึงสภำวะอุตสำหกรรม
อสงัหำรมิทรพัยโ์ดยทัว่ไป 

▪ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลประกอบกำรทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริงกับผล
ประกอบกำรทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนทีผู่ล้งทุนและนักวเิครำะหไ์ดค้ำดหวงั 

▪ บทวจิยัของนักวเิครำะหห์ลกัทรพัยห์รอืกำรเปลีย่นแปลงค ำแนะน ำของนักวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์
▪ กำรเปลี่ยนแปลงของกำรประเมินมูลค่ำตลำดและรำคำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลำด

หลกัทรพัยฯ์ ซึง่ด ำเนินธุรกจิคลำ้ยคลงึกบับรษิทัฯ 
▪ กำรเปรยีบเทยีบเหตุกำรณ์ในทำงลบทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่

ประกอบธุรกิจคล้ำยคลงึกบับรษิทัฯ กบักำรคำดกำรณ์ที่เหตุกำรณ์นัน้อำจเกิดขึน้กบับรษิทัฯ 
เช่นกนั 
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▪ กำรเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลกระทบกบักำรด ำเนินธุรกจิ 
▪ ขอ้พพิำททำงกฎหมำยและกำรสอบสวนของหน่วยงำนของรฐั  
▪ สภำวะหรอืเหตุกำรณ์ทำงเศรษฐกจิและกำรเมอืง 

ทัง้นี้ ปัจจยัต่ำงๆ เหล่ำนี้รวมถึงปัจจยัอื่นๆ อำจส่งผลต่อควำมต้องกำรซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ อนัท ำ
ให้รำคำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ มีควำมผันผวน ซึ่งอำจท ำให้รำคำซื้อขำยหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ มคีวำมผนัผวนรวมถงึอำจท ำใหเ้กดิขอ้จ ำกดัหรอืขดัขวำงมใิหผู้ล้งทุนสำมำรถขำยหุน้ของบรษิทัฯ 
ได ้และอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อสภำพคล่องของหุน้ของบรษิทัฯ 
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4.     ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 สินทรพัยห์ลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 สนิทรพัย์หลกัทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประกอบดว้ยทีด่นิ
และตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน และ ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ มรีำยละเอยีด
ดงันี้ 

รายการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ทีด่นิและตน้ทุนกำรพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย ์

 5,680.33 เป็นเจำ้ของ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบั
สถำบนักำรเงนิจ ำนวน  11 โครงกำร 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน  277.70 เป็นเจำ้ของ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบั
สถำบนักำรเงนิ  

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 20.15 เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13.01 เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี
รวม 5,991.19    

4.1.1 ท่ีดินและต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

ทีด่นิและต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ไดแ้ก่ ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งเพื่อขำยในโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ ทัง้นี้ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 ที่ดินและต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์มมีูลค่ำสุทธติำมบญัชใีนงบกำรเงนิรวม
จ ำนวน 5,680.33 ลำ้นบำท มรีำยละเอยีดดงันี้ 
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ช่ือโครงการ 
ประเภท
สินทรพัย ์

วนัท่ี
ประเมิน 

ราคา
ประเมิน 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
ณ วนัท่ี
ประเมิน 
(ล้านบาท) 

มูลค่าปรบั
เพ่ิม/ลด 

(ล้านบาท) 

ราคา
ประเมินท่ี
ปรบัปรงุ ณ 
วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 
2562 (ลา้น

บาท) 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 
2562 

(ล้านบาท) 

เจ้าของ
กรรมสิท

ธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

โครงกำรชวีำทยัฮอลลม์ำรค์ งำม
วงศว์ำน1 

อำคำรชุด
พกัอำศยั 

n/a n/a n/a - - 9.12 บรษิทั
ย่อย 

ไม่ม ี

โครงกำรชวีำรมย ์รงัสติ ดอน
เมอืง1 

บำ้นเดีย่ว
และ 

บำ้นแฝด 

17 ม.ค.63 27.28 13.38 - 13.38 13.38 บรษิทัฯ ไม่ม ี

โครงกำรชวีำทยั เพชรเกษม 271 อำคำรชุด
พกัอำศยั 

n/a n/a n/a - - 102.19 บรษิทัฯ ไม่ม ี

โครงกำรชวีำทยั เรสซเิดนซ์ 
อโศก1 

อำคำรชุด
พกัอำศยั 

14 ม.ค.63 317.94 200.67 - 200.67 200.67 บรษิทัฯ ไม่ม ี

โครงกำรชวีำวลัย ์ป่ินเกลำ้-สำทร3 บำ้นเดีย่ว 19 ธ.ค.61 502.30 502.12 274.21 776.51 776.33 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื
กบัสถำบนักำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 
507.00 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำโฮม   วงแหวน-ล ำ
ลูกกำ3 

ทำวน์โฮม 19 ธ.ค.61 262.50 251.22 26.72 289.22 277.94 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื
กบัสถำบนักำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 
315 ลำ้นบำท 
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ช่ือโครงการ 
ประเภท
สินทรพัย ์

วนัท่ี
ประเมิน 

ราคา
ประเมิน 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
ณ วนัท่ี
ประเมิน 
(ล้านบาท) 

มูลค่าปรบั
เพ่ิม/ลด 

(ล้านบาท) 

ราคา
ประเมินท่ี
ปรบัปรงุ ณ 
วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 
2562 (ลา้น

บาท) 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 
2562 

(ล้านบาท) 

เจ้าของ
กรรมสิท

ธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

โครงกำรชวีำทยั เรสซเิดนท ์
ทองหล่อ 2 

อำคำรชุด
พกัอำศยั 

21 ธ.ค.61 345.80 
(เฉพำะ
ทีด่นิ) 

343.11 119.84 465.64 462.95 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื
กบัสถำบนักำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 
457 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำโฮม สุขสวสัดิ-์
ประชำอุทศิ 3 

ทำวน์โฮม 19 ธ.ค.61 290.10 242.81 79.23 369.33 322.04 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื
กบัสถำบนักำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 
387 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำทยั เกษตรนวมนิทร ์ อำคำรชุด
พกัอำศยั 

n/a n/a n/a - - 648.20 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื
กบัสถำบนักำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 
814 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำทยั ฮอลลม์ำรค์ 
จรญั 13 

อำคำรชุด
พกัอำศยั 

n/a n/a n/a - - 

 

210.30 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื
กบัสถำบนักำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 
197 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำทยั ฮอลลม์ำรค์ 
โชคชยั 4 

อำคำรชุด
พกัอำศยั 

n/a n/a n/a - - 499.43 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื
กบัสถำบนักำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 
885 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำทยั ป่ินเกลำ้ อำคำรชุด
พกัอำศยั 

n/a n/a n/a - - 460.78 บรษิทัฯ ไม่ม ี
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ช่ือโครงการ 
ประเภท
สินทรพัย ์

วนัท่ี
ประเมิน 

ราคา
ประเมิน 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
ณ วนัท่ี
ประเมิน 
(ล้านบาท) 

มูลค่าปรบั
เพ่ิม/ลด 

(ล้านบาท) 

ราคา
ประเมินท่ี
ปรบัปรงุ ณ 
วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 
2562 (ลา้น

บาท) 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 
2562 

(ล้านบาท) 

เจ้าของ
กรรมสิท

ธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

โครงกำรชวีำรมย ์นครอนิทร ์ บำ้นเดีย่ว n/a n/a n/a - - 783.62 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื
กบัสถำบนักำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 
702 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำ บซิ โฮม เอกชยั - 
บำงบอน 

โฮมออฟ
ฟิศ 

n/a n/a n/a - - 389.82 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื
กบัสถำบนักำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 
265.00 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำโฮม กรุงเทพ - 
ปทุม 

ทำวน์โฮม n/a n/a n/a - - 255.57 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื
กบัสถำบนักำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 
419.00 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำโฮม รงัสติ - ปทมุ ทำวน์โฮม n/a n/a n/a - - 267.99 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื
กบัสถำบนักำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 
418.00 ลำ้นบำท 

รวม 

 
 1,745.92 1,553.31 500.00 2,114.75 5,680.33  
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หมำยเหตุ   
1.   โครงกำรทีก่่อสรำ้งแลว้เสรจ็ และพรอ้มโอนกรรมสทิธิ ์

 2.   มลูค่ำสนิทรพัยป์ระเมนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูตลำด (Comparison Approach) ประเมนิโดยบรษิทั โปรสเปค แอพเพรซลั จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัประเมนิมลูค่ำทรพัยส์นิที่
ไดร้บั ควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.  
 3.   มลูค่ำสนิทรพัยป์ระเมนิโดยวธิมีลูค่ำคงเหลอื (Residual Method) ประเมนิโดยบรษิทั โปรสเปค แอพเพรซลั จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัประเมนิมลูค่ำทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั ควำมเหน็ชอบ
จำกส ำนักงำน ก.ล.ต.  
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4.1.2 อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 

อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของบรษิัทฯ ได้แก่ ที่ดนิและโรงงำนส ำเร็จรูปให้เช่ำ ทัง้นี้ ณ วนัที่  31 ธนัวำคม 
2562 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 277.70  ล้ำนบำท มี
รำยละเอยีดดงันี้ 

รายการ 
พื้นท่ี 

(ตร.ม.) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 
(ล้านบาท) 

ราคา
ประเมิน 

(ล้าน
บาท) 

เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

โรงงำนส ำเรจ็รปูให้
เช่ำ โครงกำร 1 1 

41,892.00 196.92 369.72 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิ
กูย้มืกบัสถำบนักำรเงนิใน
วงเงนิจ ำนวน 200.00 ลำ้น
บำท 

ทีด่นิเปล่ำ โครงกำร2 
2   

21,312.00 38.70 47.95 บรษิทัฯ ไม่ม ี

หอ้งชุดใหเ้ช่ำ 3 768.81 42.08 59.97 บรษิทัฯ ไม่ม ี
รวม  277.70    

 

 
หมำยเหตุ   
1. มลูค่ำทรพัยส์นิประเมนิโดยวธิวีเิครำะหจ์ำกรำยได ้(Income Approach) และวธิเีปรยีบเทยีบตำมรำคำตลำด (Market 

Approach) ซึง่ประเมนิเมื่อวนัที ่9 กรกฏำคม 2561 โดยบรษิทั ยเูค แวลูเอชัน่ แอนด ์เอเจนซี ่จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทั
ประเมนิมลูค่ำทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และผูป้ระเมนิหลกัคอื นำยนท ีตัง้ตดิธรรม 

2. มลูค่ำทรพัยส์นิประเมนิโดยวธิคีดิตน้ทุน (Cost Approach) และวธิเีปรยีบเทยีบตำมรำคำตลำด (Market Approach) 
ซึง่ประเมนิเมื่อวนัที ่4 เมษำยน2561 โดยบรษิทั อลัทมิำ แอพไพรซลั จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัประเมนิมลูค่ำทรพัยส์นิที่
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และผูป้ระเมนิหลกัคอื นำยธวชัชยั ดถิสีวสัดิเ์วทย์ 

3. มลูค่ำทรพัยส์นิประเมนิโดยวธิวีเิครำะหจ์ำกรำยได ้(Income Approach) และวธิเีปรยีบเทยีบตำมรำคำตลำด (Market 
Approach) ซึง่ประเมนิเมื่อวนัที ่11 ธนัวำคม 2561 โดยบรษิทั โปรสเปค แอพเพรซลั จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัประเมนิ
มลูค่ำทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และผูป้ระเมนิหลกัคอื นำยสนิธศุกัดิ ์พรหมสนิธุ์ 

 

4.1.3 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ ประกอบดว้ย อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำ เครื่องจกัร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
ส ำนักงำน และส ำนักงำนขำยและหอ้งตวัอย่ำง ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์มมีลูค่ำ
สุทธติำมบญัชใีนงบกำรเงนิรวมจ ำนวน  20.15 ลำ้นบำท มรีำยละเอยีดดงันี้ 
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รายการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำ 5.72 เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี
เครื่องจกัร เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์ส ำนักงำน 

8.50 เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

ส ำนักงำนขำยและหอ้งตวัอย่ำง 5.93 เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี
รวม 20.15     

 

4.1.4 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนไดแ้ก่คอมพวิเตอรซ์อฟทแ์วร ์ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนมมีลูค่ำ
สุทธติำมบญัชใีนงบกำรเงนิรวมจ ำนวน 13.01 ล้ำนบำท โดยบรษิัทฯ เป็นเจ้ำของกรรมสทิธิใ์นคอมพวิเตอร์
ซอฟทแ์วรซ์ึง่ไม่มภีำระผกูพนัใดๆ  

4.1.5 การลงทุนซื้อท่ีดินเพือ่พฒันาโครงการใหม ่
ณ วนัที ่  31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัมทีีด่นิทีซ่ื้อมำเพื่อพฒันำโครงกำรใหมจ่ ำนวน 4 แปลง มมีลูค่ำรวม 
1,308.22 ลำ้นบำท ดงันี้ 
 

ประเภท โครงกำร วนัทีโ่อนกรรมสทิธิ ์ มลูค่ำรวม 

ทีด่นิเปล่ำ ชวีำทยั ป่ินเกลำ้ 22 ก.พ. 62 412,078,720.00 

ทีด่นิเปล่ำ ชวีำรมย ์นครอนิทร ์ 25 ก.พ. 62  527,257,847.00 

ทีด่นิเปล่ำ ชวีำโฮม กรุงเทพ - ปทุม 18 ม.ิย.62 161,492,500.00 

ทีด่นิเปล่ำ ชวีำโฮม รงัสติ - ปทมุ 9 ส.ค.62 207,389,401.00 

รวม   1,308,218,468.00 

 
บรษิทัมนีโยบำยเพื่อลดควำมเสีย่งจำกขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยก่อนทีบ่รษิทัจะซื้อทีด่นิ บรษิทั
มหีน่วยงำน และกระบวนกำรในกำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรพฒันำโครงกำร ทัง้ทำงดำ้นกำรตลำด กำร
ก่อสรำ้ง กำรออกแบบ ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ทำงดำ้นกำรเงนิ โดยเมื่อพจิำรณำแลว้เหน็
ว่ำเหมำะสมและมีควำมเป็นไปได้ในกำรพฒันำโครงกำรตำมแนวทำงและกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทจึงจะ
ด ำเนินกำรซื้อที่ดนิ ทัง้นี้ บรษิัทมนีโยบำยไม่สะสมที่ดนิ เพื่อโอกำสในกำรพฒันำในระยะยำว โดยที่ดนิทุก
แปลงทีบ่รษิทัจดัซื้อมคีวำมเหมำะสมตำมกลยุทธข์องบรษิทัทัง้ขนำด รำคำและท ำเลทีต่ัง้ (Strategic Location) 
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4.1.6  การประเมินทรพัยสิ์น 

กำรประเมนิทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึ่งประกอบดว้ยทรพัย์สนิเพื่อกำรลงทุน ทรพัย์สนิส ำนักงำน 
ทรัพย์สินเพื่อขำยและทรัพย์สินเพื่อกำรพัฒนำ ในปี 2562 บริษัทได้มอบหมำยให้บริษัทประเมินมูลค่ำ
ทรพัย์สนิในตลำดทุนทีอ่ยู่ในบญัชรีำยชื่อทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรพัย์และตลำดหลกัทรพัยใ์ห้
ควำมเห็นชอบ ได้แก่ บรษิัท โปรสเปค แอพเพรซลั จ ำกดั บรษิัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
จ ำกดั และ บรษิทั ยเูค แวลูเอชัน่ แอนด ์เอเจนซี ่จ ำกดั  

           4.1.7   เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยจ ำนวน 2 บรษิทั คอื บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั และ
บรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดับรษิทัร่วมคำ้จ ำนวน 2 บรษิทั คอื บรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั และ บรษิทั 
ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั และบรษิทัร่วมจ ำนวน 1 บรษิทั คอื บรษิทั กมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่ จ ำกดั 

ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิัทฯ บนัทกึมูลค่ำเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวตำมงบ
กำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย โดยวธิรีำคำทุน รวมทัง้สิน้ 135.59 ลำ้นบำท มรีำยละเอยีดดงันี้ 

บริษทั 
ทุนจด
ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนท่ีช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงิน
ลงทุน 

(ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย     
บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั 100.00 100.00 100.00 68.59 
บรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั 135.00 135.00 100.00 - 
บริษทัร่วมค้า 
บรษิทั ชวีำทยั ฮพัซูน จ ำกดั 
บรษิทั ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั 

14.00 

50.00 

 

14.00 

50.00 

 

50.00 

70.00 

 

7.00 

35.00 
บริษทัร่วม 
บรษิทั กมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่ จ ำกดั 

 
100.00 

 
100.00 

 
25.00 

 
25.00 

 

สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯ ได้รบักำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ .ศ. 2520 จำกคณะกรรมกำร
ส่งเสรมิกำรลงทุน มรีำยละเอยีดดงันี้ 

บตัรส่งเสรมิเลขที ่ 1251(2)/2557 
วนัทีใ่หก้ำรส่งเสรมิ 25 กมุภำพนัธ ์2557 
ประเภททีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิ ประเภท 7.8 กจิกำรพฒันำส ำหรบักจิกำรอุตสำหกรรม  
สนิคำ้ทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิ อำคำรส ำหรบัโรงงำนอุตสำหกรรมจ ำนวน 5 หน่วย พื้นที่ใช้สอยรวมประมำณ 

8,410 ตำรำงเมตร 
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สทิธแิละประโยชน์ ▪ ได้รบัอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมอืหรอืผู้ช ำนำญกำร คู่สมรส และ
บุคคลซึ่งอยู่ในอุปกำระของบุคคลทัง้สองประเภทนี้เขำ้มำในรำชอำณำจกัรได้
ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำใหอ้ยู่ในรำชอำณำจกัรเท่ำทีค่ณะกรรมกำร
พจิำรณำเหน็สมควร 

▪ ให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ใน
รำชอำณำจกัรได้ท ำงำนเฉพำะหน้ำที่กำรท ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำม
เหน็ชอบ 

▪ ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบ
กจิกำรทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่ำ
ที่ดนิและทุนหมุนเวยีน มกี ำหนดเวลำ 8 ปี นับแต่วนัที่เริม่มรีำยได้จำกกำร
ประกอบกจิกำรนัน้ 

▪ ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำทีผู่ไ้ดร้บักำรส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

▪ ไดร้บัลดหย่อนภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรลงทุนใน
อตัรำรอ้ยละ 50 ของอตัรำปกตมิกี ำหนด 5 ปี นับจำกวนัทีพ่น้ก ำหนดระยะ 

▪ ได้รบัอนุญำตให้หกัค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำ 2 เท่ำของค่ำใช้จ่ำย
ดงักล่ำวเป็นระยะเวลำ 10 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีำยได้จำกกำรประกอบกจิกำร
นัน้ 

▪ ไดร้บัอนุญำตใหห้กัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสรำ้งสิง่อ ำนวยควำมสะดวก
รอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเสื่อมรำคำปกต ิ

▪ ไดร้บัอนุญำตใหน้ ำหรอืส่งเงนิออกนอกรำชอำณำจกัรเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ
ได ้

เงือ่นไขเฉพำะโครงกำร ▪ จะต้องเปิดด ำเนินกำรภำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน 36 เดอืน นับแต่วนัที่ออก
บตัรส่งเสรมิ 

▪ จะต้องเพิม่ทุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ำ 40 ล้ำนบำท รวมกบัทุนจดทะเบยีน
เดิมเป็นไม่น้อยกว่ำ 240 ล้ำนบำท โดยจะต้องช ำระเต็มมูลค่ำก่อนวนัเปิด
ด ำเนินกำร 

▪ บุคคลผูม้สีญัชำตไิทยจะต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบยีน 

▪ จะต้องด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรไดร้บักำรส่งเสรมิในเรื่องชนิด
กำรให้บริกำร ขนำดของกิจกำร แบบแปลนแผนผงั กำรปลูกสร้ำงอำคำร
โรงงำน  

▪ จะตอ้งมขีนำดกำรลงทุนไม่น้อยกว่ำ 1 ลำ้นบำท 
▪ จะต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลและ

รำยงำนผลภำยใน 120 วนั 
▪ ภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลทีไ่ดร้บักำรยกเวน้มมีลูค่ำไม่เกนิ 20,965,000 บำท ทัง้นี้ 

จะปรบัเปลี่ยนตำมจ ำนวนเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนที่
แทจ้รงิในวนัเปิดด ำเนินกำร 
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▪ จะตอ้งด ำเนินกำรใหไ้ดใ้บรบัรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรอื 
ISO 14000 หรอืมำตรฐำนสำกลอื่นที่เทยีบเท่ำภำยใน 2 ปี นับแต่วนัที่เปิด
ด ำเนินกำร 

▪ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนเปิด
ด ำเนินกำร 

▪ จะต้องตัง้โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ จงัหวดัระยอง ทัง้นี้ ภำยใน
ระยะเวลำ 15 ปีนับแต่วนัทีเ่ปิดด ำเนินกำร จะย้ำยโรงงำนไปตัง้ในท้องทีอ่ื่น
มไิด ้

 

บตัรส่งเสรมิเลขที ่ 58-2088-0-00-1-0 
วนัทีใ่หก้ำรส่งเสรมิ 25 สงิหำคม 2558 
ประเภททีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิ ประเภท 7.8 กจิกำรพฒันำส ำหรบักจิกำรอุตสำหกรรม  
สนิคำ้ทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิ อำคำรส ำหรบัโรงงำนอุตสำหกรรมจ ำนวน 5 หน่วย พื้นที่ใช้สอยรวมประมำณ 

8,710 ตำรำงเมตร 
สทิธแิละประโยชน์ ▪ ได้รบัอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมอืหรอืผู้ช ำนำญกำร คู่สมรส และ

บุคคลซึ่งอยู่ในอุปกำระของบุคคลทัง้สองประเภทนี้เขำ้มำในรำชอำณำจกัรได้
ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำใหอ้ยู่ในรำชอำณำจกัรเท่ำทีค่ณะกรรมกำร
พจิำรณำเหน็สมควร 

▪ ให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ใน
รำชอำณำจกัรได้ท ำงำนเฉพำะหน้ำที่กำรท ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำม
เหน็ชอบ 

▪ ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบ
กจิกำรทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่ำ
ที่ดนิและทุนหมุนเวยีน มกี ำหนดเวลำ 8 ปี นับแต่วนัที่เริม่มรีำยได้จำกกำร
ประกอบกจิกำรนัน้ 

▪ ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำทีผู่ไ้ดร้บักำรส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

▪ ไดร้บัลดหย่อนภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรลงทุนใน
อตัรำรอ้ยละ 50 ของอตัรำปกตมิกี ำหนด 5 ปี นับจำกวนัทีพ่น้ก ำหนดระยะ 

▪ ได้รบัอนุญำตให้หกัค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำ 2 เท่ำของค่ำใช้จ่ำย
ดงักล่ำวเป็นระยะเวลำ 10 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำร
นัน้ 

▪ ไดร้บัอนุญำตใหห้กัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสรำ้งสิง่อ ำนวยควำมสะดวก
รอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเสื่อมรำคำปกต ิ

▪ ไดร้บัอนุญำตใหน้ ำหรอืส่งเงนิออกนอกรำชอำณำจกัรเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ
ได ้
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เงือ่นไขเฉพำะโครงกำร ▪ จะต้องเปิดด ำเนินกำรภำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน 36 เดอืน นับแต่วนัที่ออก
บตัรส่งเสรมิ 

▪ จะตอ้งมทีุนจดทะเบยีนเรยีกช ำระแลว้ไม่น้อยกว่ำ 240 ลำ้นบำท  
▪ บุคคลผูม้สีญัชำตไิทยจะต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของทุนจด

ทะเบยีน 
▪ จะต้องด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรไดร้บักำรส่งเสรมิในเรื่องชนิด

กำรให้บริกำร ขนำดของกิจกำร แบบแปลนแผนผงั กำรปลูกสร้ำงอำคำร
โรงงำน  

▪ จะตอ้งมขีนำดกำรลงทุนไม่น้อยกว่ำ 1 ลำ้นบำท 
▪ จะต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลและ

รำยงำนผลภำยใน 120 วนั 
▪ ภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลทีไ่ดร้บักำรยกเวน้มมีลูค่ำไม่เกนิ 21,350,000 บำท ทัง้นี้ 

จะปรบัเปลี่ยนตำมจ ำนวนเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนที่
แทจ้รงิในวนัเปิดด ำเนินกำร 

▪ จะตอ้งด ำเนินกำรใหไ้ดใ้บรบัรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรอื 
ISO 14000 หรอืมำตรฐำนสำกลอื่นที่เทยีบเท่ำภำยใน 2 ปี นับแต่วนัที่เปิด
ด ำเนินกำร 

▪ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนเปิด
ด ำเนินกำร 

▪ จะต้องตัง้โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ จงัหวดัระยอง ทัง้นี้ ภำยใน
ระยะเวลำ 15 ปีนับแต่วนัทีเ่ปิดด ำเนินกำร จะย้ำยโรงงำนไปตัง้ในท้องทีอ่ื่น
มไิด ้

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมค้า 

▪ ธุรกิจหลกั หมำยถึง ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจำกกำรด ำเนินธุรกิจพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย ์เช่น ธุรกจิเป็นนำยหน้ำอสงัหำรมิทรพัย ์ธุรกจินิตบิุคคลอสงัหำรมิทรพัย ์ธุรกจิรำ้นอำหำร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์ธุรกจิสปอรต์คลบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์รวมทัง้
ธุรกิจประเภทโรงงำนส ำเร็จรูปและโกดังสินค้ำให้เช่ำ  หรือธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ เป็นต้น หำกจะพิจำรณำว่ำธุรกิจใดเป็นธุรกิจหลักหรือไม่นัน้ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมกำรบรษิทั 

▪ บรษิัทฯ ได้มกีำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วมของบรษิัทฯ โดยมนีโยบำยทีจ่ะ
ลงทุนในกิจกำรที่สอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ที่มศีกัยภำพในกำรเจรญิเติบโต 
และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมำะสม 

▪ บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักล่ำว 
จ ำนวนตวัแทนทีส่่งเขำ้เป็นกรรมกำร จะเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ หรอืหำกไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำร
ถอืหุน้ จะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรโดยมเีหตุผลอนัสมควร 

▪ กำรลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมจะตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุน เรื่องหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มนีัยส ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ 
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และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏบิตัิกำร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 

▪ กำรลงทุนร่วมกนักบัพนัธมติรทำงกำรเงนิ (Financial Investor) หรอืพนัธมติรกลยุทธ ์(Strategic Investor) 
บรษิัทฯ จะต้องเป็นผู้มอี ำนำจควบคุมบรษิัทร่วมลงทุนนัน้ๆ ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นและกำรลงทุน โดย
ก ำหนดไว้ว่ำมูลค่ำเงินลงทุนในธุรกิจหลักทัง้หมดจะต้องไม่เกินกว่ำตำมที่กฎหมำย หรือประกำศที่
เกีย่วขอ้งก ำหนด   

▪ กำรลงทุนในธุรกิจใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนใหม่ หรอืลงทุนเพิม่ในธุรกจิเดมิในกจิกำรทีเ่ป็นธุรกจิหลกั 
ซึ่งรวมถึงกำรจดัซื้อ ขำย โอน หรอื เช่ำระยะยำวเกิน 1 ปี ในที่ดนิหรอือสงัหำรมิทรพัย์ใดๆ จะต้องผ่ำน
กำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยฝ่ำยจดักำรจะต้องน ำเสนอแผนงำน 2 ปี รวมทัง้ประมำณกำร
ทำงกำรเงนิ และผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ คำดว่ำจะได้รบั และหำกคณะกรรมกำรบรษิทั
ตอ้งกำรควำมเหน็จำกผูเ้ชีย่วชำญภำยนอก บรษิทัฯ จะตอ้งด ำเนินกำรจดัหำจดัจำ้งมำให ้

▪ กำรลงทุนในธุรกจิใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนใหม่ หรอืลงทุนเพิม่ในธุรกจิเดมิในกิจกำรทีม่ใิช่ธุรกจิหลกั 
ซึ่งรวมถึงกำรจดัซื้อ ขำย โอน หรือ เช่ำระยะยำวเกิน 1 ปีในที่ดินหรืออสงัหำริมทรพัย์ใดๆ และกำร
ช่วยเหลอืทำงกำรเงนิจะต้องผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยฝ่ำยจดักำรจะต้องน ำเสนอ
แผนงำน 2 ปี รวมทัง้ประมำณกำรทำงกำรเงนิ และผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ คำดว่ำจะไดร้บั 
และหำกคณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งกำรควำมเหน็จำกผูเ้ชีย่วชำญภำยนอก บรษิทัฯ จะตอ้งด ำเนินกำรจดัหำ
จดัจำ้งมำให ้

▪ บรษิทัฯ จะเปิดเผยกำรลงทุนในธุรกจิใดๆ ทัง้ในกจิกำรทีเ่ป็นธุรกจิหลกัหรอืไม่ใช่ธุรกจิหลกั ซึง่รวมถงึกำร
จดัซื้อ ขำย โอน หรอืเช่ำระยะยำวเกิน 1 ปีในที่ดนิหรอือสงัหำรมิทรพัย์ใดๆ และกำรใหค้วำมช่วยเหลอื
ทำงกำรเงนิแก่กจิกำรทีไ่ม่ใชธุ้รกจิหลกั โดยระบุถงึประเภทธุรกจิ และควำมเหน็คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และคณะกรรมกำรบรษิัทในเรื่องควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้ง มูลค่ำเงนิลงทุน และสดัส่วนเงนิลงทุนต่อทุนจด
ทะเบยีนเรยีกช ำระแลว้ของบรษิทัในแบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี ทีจ่ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิัทฯ ไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยที่มผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ 
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6.  ข้อมูลทัว่ไป 

ชื่อบรษิทั     : บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ชื่อย่อ     : CHEWA 
ประเภทของกจิกำร    : พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั    : 0107558000181 
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 1,275,027,883 บำท มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
ส ำนักงำนใหญ่     : 1168/80 อำคำรลุมพนิีทำวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูติด ีถนนพระรำมสี ่
       แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพ 10120 
โทรศพัท ์    : (02) 679 8870 - 4 
แฟกซ ์     : (02) 679 8875 
โฮมเพจ      : www.chewathai.com 
เลขำนุกำรบรษิทั    : นำงสำวชนิสรำ ยิง่นอก  
       โทรศพัท ์(02) 679 8870 – 4 ต่อ 135 
       อเีมลล ์companysecretary@chewathai.com 
นักลงทุนสมัพนัธ ์    : นำงสำวจติรำภรณ์  ยะแกว้ 

: โทรศพัท ์(02) 679 8870 – 4 ต่อ 137 
     : อเีมลล ์ir@chewathai.com  
 
บุคคลอ้างอิงอ่ืน ๆ 

นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์   : บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ทีต่ัง้ : อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 93  ถนนรชัดำภเิษก 

  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์    : (02) 009 9000 
โทรสำร      : (02) 009 9991 
 
ผูส้อบบญัช ี                                           : นำงสำวรุง้นภำ เลศิสุวรรณกุล 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่  : 3516 
ชื่อบรษิทั     : บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
ทีอ่ยู่      : ชัน้ 33 อำคำรเลครชัดำ 193/136-137 ถนนรชัดำภเิษก  

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์    : (02) 264 9090 
โทรสำร      : (02) 264 0789-90 
 
ทีป่รกึษำดำ้นกฎหมำย   : บรษิทั กุดัน่ แอนด ์พำรท์เนอร ์จ ำกดั 
 ทีอ่ยู่  : 127 อำคำรเกษร ทำวเวอร ์ชัน้ 23 หอ้ง ซ,ีเอฟ ถนนรำชด ำรหิ ์ 

  แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท ์    : (02) 838 1750 
โทรสำร      : (02) 838 1795 

mailto:companysecretary@chewathai.com
mailto:ir@chewathai.com


  แบบ 56 –1  ประจ ำปี 2562  บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1.6 หน้ำ 75 
 

 
ผูต้รวจสอบภำยในของบรษิทั  : บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั 
ทีอ่ยู ่ : 178 อำคำรธรรมนิต ิชัน้ 5 ซ.เพิม่ทรพัย ์(ประชำชื่น20)  

  ถนนประชำชื่น แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 
โทรศพัท ์    : (02) 596 0500 
โทรสำร      : (02) 596 0539 
 
ผูล้งทุนสำมำรถศกึษำขอ้มลูของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิไดจ้ำก www.sec.or.th หรอื www.chewathai.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 

การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2562  บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2.7 หน้ำ 77 
 

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 หุ้นสามญั 

บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 2,307,692,307 บำท (สองพนัสำมร้อยเจด็ล้ำนหกแสนเก้ำหมื่นสองพนัสำม
รอ้ยเจด็บำทถ้วน) โดยเป็นทุนจดทะเบยีนเรยีกช ำระแล้วจ ำนวน 1,275,027,883 บำท (หนึ่งพนัสองรอ้ยเจด็สบิ
ห้ำล้ำนสองหมื่นเจ็ดพนัแปดร้อยแปดสิบสำมบำทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,307,692,307 หุ้น      
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท (หนึ่งบำทถว้น)  

7.2 หุ้นกู้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของหุ้นกู้ จ ำนวน 2,184.50 ล้ำนบำท โดยในระหว่ำงปี 
บรษิัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ 1 ครัง้ คอื ครัง้ที่ 1/2562 อตัรำดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 5.90 อำยุ 2 ปี คนืเงนิต้นเมื่อครบ
ก ำหนด ครบก ำหนด 21 มนีำคม 2564 จ ำนวน 486 พนับำท 

7.3 ตัว๋แลกเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ ไม่มยีอดคงเหลอืของตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange)  

7.4 ผู้ถือหุ้น 

บรษิทัไดร้วบรวมรำยชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) โดยวธิกีำรปิดสมุดทะเบยีน
ในวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ดงันี้ 

ล ำดบั ชื่อ-นำมสกุล  จ ำนวนหุน้ สดัส่วน 
1 บรษิทั      ชำตชิวีะ จ ำกดั 862,419,161 67.64% 
2 นำง จรญูลกัษณ์ พำนิชชวีะ 72,835,338 5.71% 
3 นำง สุภำพร จนัทรเ์สรวีทิยำ 15,200,000 1.19% 
4 นำย พสินัติ ์ ศริศิุขสกุลชยั 13,525,392 1.06% 
5 นำย ณรงค ์ หวงัเจรญิวงศ ์ 12,197,961 0.96% 
6 นำย พพิฒัน์ เศรษฐลขิติ 10,600,000 0.83% 
7 นำย ณรงคศ์กัดิ ์ ไมตรพีจน์ 10,350,000 0.81% 
8 นำย สมเกยีรต ิ ตัง้กจิอนันต ์ 8,884,700 0.70% 
9 นำย สุขกมล ทรพัยด์มีงคล 7,421,076 0.58% 
10 น.ส. วนิดำ วงษำลำภ 6,105,346 0.48% 

  รวม   1,019,538,974 79.96% 
  ผูถ้อืหุน้รำยย่อย   255,488,909 20.04% 
  รวมทัง้หมด   1,275,027,883 100.00% 

 

ข้อจ ากดัการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว 

บรษิทัมขีอ้จ ำกดั ในกำรถอืหุน้ของบุคคลต่ำงดำ้ว (Foreign Limit) รอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของ
บรษิทั ซึง่เป็นไปตำมขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 11 โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ซึง่เป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
มบีุคคลต่ำงดำ้วถอืหุน้ของบรษิทัจ ำนวน 1 รำย ถอืเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของบรษิทั 
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7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรบรษิทัอำจพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีของบรษิทัฯ ได ้โดยจะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรมอี ำนำจอนุมตัใิหจ้่ำยเงนิปัน
ผลไดเ้ป็นครัง้ครำวเมื่อเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มผีลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ แลว้ใหร้ำยงำนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ฯ ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลจำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธหิลงั
หกัภำษ ีและหลงัหกัเงนิส ำรองตำมกฎหมำย รวมถงึเงนิส ำรองอื่นๆ (ถำ้ม)ี ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูม้อี ำนำจใน
กำรพจิำรณำกำรจ่ำยเงนิปันผล โดยค ำนึงถงึปัจจยัต่ำงๆ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น เงนิส ำรองเพื่อ
จ่ำยช ำระหนี้เงินกู้ยืม แผนกำรลงทุนในกำรขยำยกิจกำร หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มี
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของสภำวะตลำด เป็นตน้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทย่อยอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัทย่อยได้ โดยจะต้องได้รบัควำม
เหน็ชอบจำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัย่อยมี
อ ำนำจอนุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลไดเ้ป็นครัง้ครำวเมื่อเหน็ว่ำ บรษิทัย่อยมผีลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ แล้วใหร้ำยงำน
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

บรษิทัย่อยมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลจำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ  40 ของก ำไรสุทธิ
หลงัหกัภำษ ีและหลงัหกัเงนิส ำรองตำมกฎหมำย รวมถงึเงนิส ำรองอื่นๆ (ถ้ำม)ี ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัย่อยเป็นผูม้ี
อ ำนำจในกำรพจิำรณำกำรจ่ำยเงนิปันผล โดยค ำนึงถงึปัจจยัต่ำงๆ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น เงนิ
ส ำรองเพื่อจ่ำยช ำระหนี้เงนิกูย้มื แผนกำรลงทุนในกำรขยำยกจิกำร หรอืเพื่อสนับสนุนกระแสเงนิสดของบรษิทัในกรณีที่
มผีลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของสภำวะตลำด เป็นตน้ 

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 
อตัรำก ำไรสุทธติ่อหุน้  (บำท) 0.18 0.25 0.09 0.21 0.24 
อตัรำเงนิปันผลต่อหุน้ (บำท) - - 0.03 0.008541 0.085 
อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลต่อก ำไรสุทธ ิ(%) - - 33.33 4.12 40.93 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้ำงกำรจดักำรของบรษิัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 5 ชุด 
ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ทัง้นี้ บรษิัทฯ มโีครงสร้ำงคณะกรรมกำรบรษิทัที่มกีรรมกำร
อิสระจ ำนวน 4 ท่ำน ซึ่งไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบริษัทฯ โดยกรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมคีุณสมบตัเิป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ครบถ้วนทุก
ประกำร 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 7 ท่ำน ดงันี้ 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั : นำงสำวชนิสรำ ยิง่นอก  
 

 กรรมกำรซึง่มอี ำนำจลงลำยมอืชือ่แทนบรษิทั  
 นำยบุญ ชุน เกียรติ ลงลำยมอืชื่อร่วมกบั นำยชำติชำย พำนิชชวีะ หรอื นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ 

และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั ขอ้จ ำกดัอ ำนำจกรรมกำร คอื ไม่ม/ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. นำยชำตชิำย พำนิชชวีะ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร 
3. นำงสมหะทยั พำนชิชวีะ กรรมกำร  
4. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี กรรมกำรอสิระ  
5. นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร กรรมกำรอสิระ  
6. พลต ำรวจโทวสินุ ปรำสำททองโอสถ กรรมกำรอสิระ  
7. นำยพนิิจ หำญพำณชิย ์ กรรมกำรอสิระ  
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กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 
กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทัส ำหรบัปี 2561 และ ปี 2562 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 

หมำยเหตุ  
(1) พล.ต.ท. วสินุ ขอลำประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่3/2562 เมื่อวนัที ่13 ม.ีค. 2562 และ ครัง้ที ่5/2562 
เมื่อวนัที ่8 ส.ค. 2562 เน่ืองจำกตดิภำรกจิเดนิทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ 
(2) นำยพวั เชอ ชวิ ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่13 กรกฎำคม 2561 
(3) นำยชุง ทงั ฟง ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่13 กรกฎำคม 2561 

ไม่รวมกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 
 

8.2 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร : นำงสำวชนิสรำ ยิง่นอก  
 

  

รายชื่อ ต าแหน่ง วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้
ครัง้แรก 

การเข้าร่วมประชมุ/
การประชมุทัง้หมด 

(ครัง้) 

2561 2562 
1 นำยชำตชิำย พำนิชชวีะ ประธำนกรรมกำร 18 ก.พ. 2558 11/11 6/6 
2 นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำรผูจ้ดักำร 18 ก.พ. 2558 11/11 6/6 
3 นำงสมหะทยั พำนชิชวีะ กรรมกำร 18 ก.พ. 2558 11/11 6/6 
4 นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี กรรมกำรอสิระ 18 ก.พ. 2558 11/11 6/6 
5 นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร กรรมกำรอสิระ 18 ก.พ. 2558 11/11 6/6 
6 พลต ำรวจโทวสินุ ปรำสำททองโอสถ (1) กรรมกำรอสิระ 12 ก.ย. 2561 1/2 4/6 
7 นำยพนิิจ หำญพำณชิย ์ กรรมกำรอสิระ 12 ก.ย. 2561 1/2 6/6 
8 นำยพวั เชอ ชวิ (2) กรรมกำร 18 ก.พ. 2558 3/7 - 
9 นำยชุง ทงั ฟง (3) กรรมกำร 18 ก.พ. 2558 4/7 - 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. นำยชำตชิำย พำนิชชวีะ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร 
3. นำงสมหะทยั พำนชิชวีะ กรรมกำร  
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กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร 
กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำรส ำหรบัปี 2561 และ ปี 2562 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

หมำยเหตุ :  (1)  นำยพวั เชยีน คนิ ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่31 มกรำคม 2561 
 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

หมำยเหตุ: นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ 

 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ : นำงสำวชนิสรำ ยิง่นอก 

กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบส ำหรบัปี 2562 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง วนัท่ีได้รบั
แต่งตัง้ครัง้แรก 

การเข้าร่วมประชมุ/
การประชมุทัง้หมด 

(ครัง้) 

2561 2562 
1 นำยชำตชิำย  พำนิชชวีะ ป ร ะ ธ ำ น

กรรมกำรบรหิำร 
25 เม.ย. 2558 11/11 12/12 

2 นำงสมหะทยั  พำนิชชวีะ  กรรมกำรบรหิำร 31 ม.ค. 2561 11/11 12/12 
3 นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำรบรหิำร 25 เม.ย. 2558 11/11 12/12 
4 นำยพวั เชยีน คนิ(1) ประธำน

กรรมกำรบรหิำร 
25 เม.ย. 2558 - - 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1.  นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยพนิิจ หำญพำณชิย ์ กรรมกำรตรวจสอบ  

รายชื่อ ต าแหน่ง วนัท่ีได้รบั
แต่งตัง้ครัง้

แรก 

การเข้าร่วมประชมุ/
การประชมุทัง้หมด 

(ครัง้) 

2561 2562 
1 นำงสุภำภรณ์  บุรพกุศลศร ี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 25 เม.ย. 2558 6/6 4/4 
2 นำยชยัยุทธ  เตชะทศันสุนทร กรรมกำรตรวจสอบ 25 เม.ย. 2558 6/6 4/4 
3 นำยพนิิจ  หำญพำณิชย ์ กรรมกำรตรวจสอบ 12 ก.ย. 2561 1/1 4/4 
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 (1)  นำยชุง ทงั ฟง ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่13 กรกฎำคม 2561 

 
8.4    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

เลขำนุกำรกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน :  นำงสำวชนิสรำยิง่นอก 

กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนส ำหรบัปี 2562 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

หมำยเหตุ : (1) นำยชุง ทงั ฟง ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่13 กรกฎำคม 2561  
 

8.5 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

  

4 นำยชุง ทงั ฟง (1) กรรมกำรตรวจสอบ 25 เม.ย. 2558 4/5 2/4 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1.   พลต ำรวจโทวสินุ ปรำสำททองโอสถ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
2. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
3. นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

รายช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีได้รบั
แต่งตัง้ครัง้แรก 

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทัง้หมด 

(ครัง้) 

2561 2562 
1 พลต ำรวจโทวสินุ ปรำสำททองโอสถ ประธำนกรรมกำรสรรหำ

และพจิำรณำค่ำตอบแทน 
12 ก.ย. 2561 1/1 2/2 

2 นำงสุภำภรณ์  บุรพกุศลศร ี กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

25 เม.ย. 2558 3/3 2/2 

3 นำยชยัยุทธ  เตชะทศันสุนทร กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

25 เม.ย. 2558 3/3 2/2 

4 นำยชุง ทงั ฟง (1) ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

25 เม.ย. 2558 1/1 - 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร  
2. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
3. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
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เลขำนุกำรกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร :  นำงสำวชนิสรำ ยิง่นอก 

กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

 กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรส ำหรบัปี 2562 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 

8.6 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

เลขำนุกำรกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร :  นำงสำวชนิสรำ ยิง่นอก 

 
กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งส ำหรบัปี 2562 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีได้รบั
แต่งตัง้ครัง้

แรก 

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทัง้หมด 

(ครัง้) 

2561 2562 
1. นำยชยัยุทธ  เตชะทศันสุนทร ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 11 พ.ย. 2559 3/3 3/3 
2. นำงสุภำภรณ์  บุรพกุศลศร ี กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 11 พ.ย. 2559 3/3 3/3 
3. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 11 พ.ย. 2559 3/3 3/3 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
2. นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
3. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

รายช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีได้รบั
แต่งตัง้ครัง้

แรก 

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทัง้หมด 

(ครัง้) 

2561 2562 
1 นำงสุภำภรณ์  บุรพกุศลศร ี ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 22 ก.พ. 2560 4/4 3/3 
2 นำยชยัยุทธ  เตชะทศันสุนทร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 22 ก.พ. 2560 4/4 3/3 
3 นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 22 ก.พ. 2560 4/4 3/3 
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8.7 ผู้บริหาร  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ มจี ำนวน 10 ท่ำน ดงันี้ 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2. นำงสำวสุนันทรำ มหำประสทิธิช์ยั รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงนิและบญัช ี
3. นำงสำวจริำพชัร ์ฉตัรเพช็ร ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนขำยและกำรตลำด ชวีำ 3 
4. นำยณฏัฐนันท ์รตันำพรรณ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนขำยและกำรตลำด ชวีำ 1 
5. นำยยุทธนำ บุญสทิธวิรำภรณ์ (1) รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนปฏบิตักิำร 
6. นำงสำวอญัพชัญ์ พรีะภกัดพีงศ ์(2) ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนขำยและกำรตลำด ชวีำ 2 
7. นำยชำตชยั  อรรถสถำวร (3) ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนก่อสรำ้ง 
8. นำยวสุิทธิ ์พริยิะอคัรเดช (4) ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยงำนบรกิำรลูกคำ้ 
9. นำยพรีะพงศ ์จ ำปีศร ี(5) ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยทุนมนุษย ์
10. นำยปฐพ ีอนันทวรรณ (6) ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยกฎหมำย 
11. นำยสมนึก ประพฤทธทิวชียั (7) ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซื้อ 
12. นำยอุดมพร จนัทรศ์รบีตุร (8) ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำธุรกจิ 

 
หมำยเหตุ : 

(1) นำยยุทธนำ บุญสทิธวิรำภรณ์ เขำ้รบัต ำแหน่งตัง้แต่วนัที ่4 มถิุนำยน 2562 
(2) นำงสำวอญัพชัญ์ พรีะภกัดพีงศ ์พน้จำกต ำแหน่งผูบ้รหิำร 4 รำยแรก ตัง้แต่วนัที ่4 มถิุนำยน 2562 
(3) นำยชำตชยั อรรถสถำวร  ลำออกจำกต ำแหน่ง มผีลตัง้แต่วนัที ่3 สงิหำคม 2562 
(4) นำยวสุิทธิ ์พริยิะอคัรเดช พน้จำกต ำแหน่งผูบ้รหิำร 4 รำยแรก ตัง้แต่วนัที ่4 มถิุนำยน 2562 
(5) นำยพรีะพงศ ์จ ำปีศร ีพน้จำกต ำแหน่งผูบ้รหิำร 4 รำยแรก ตัง้แต่วนัที ่4 มถิุนำยน 2562 
(6) นำยปฐพ ีอนันทวรรณ ลำออกจำกต ำแหน่ง มผีลตัง้แต่วนัที ่9 สงิหำคม 2562 
(7) นำยสมนึก ประพฤทธทิวชียั พน้จำกต ำแหน่งผูบ้รหิำร 4 รำยแรก ตัง้แต่วนัที ่4 มถิุนำยน 2562 
(8) นำยอุดมพร จนัทรศ์รบีุตร พน้จำกต ำแหน่งผูบ้รหิำร 4 รำยแรก ตัง้แต่วนัที ่4 มถิุนำยน 2562 
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หมำยเหตุ :   ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ เป็นกำรว่ำจำ้งบุคคลภำยนอก (Outsource) โดยไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนติ ิจ ำกดั ท ำหน้ำทีด่งักล่ำว 

โครงสร้างองคก์รและการจดัการ 
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8.8 เลขานุการบริษทั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่11/2561 เมื่อวนัที ่13 ธนัวำคม 2561 มมีตแิต่งตัง้นำงสำวชนิสรำ ยิง่นอก
ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท ตำมข้อก ำหนดในมำตรำ 89/15 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน 
พ.ศ.2535 ด้วยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์สุจริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำม
กฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดย
มบีทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ ดงันี้ 

1. ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรในขอ้กฎหมำย ระเบียบและข้อบงัคบัต่ำงๆ ของบริษัทรวมถึงกำร
เปลี่ยนแปลงในขอ้ก ำหนดทีม่นีัยส ำคญัแก่กรรมกำร เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำง
รำบรื่น และมขีอ้มูลในกำรประกอบกำรพจิำรณำ และตดัสนิใจในกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผิดชอบ 
ควำมระมดัระวงั และ ควำมซื่อสตัยสุ์จรติ 

2. จดัท ำและจดัเกบ็รกัษำเอกสำร ดงัต่อไปนี้ 
- ทะเบยีนกรรมกำร 
- กำรประชุมคณะกรรมกำร : หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 

และรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 
- กำรประชุมผู้ถือหุ้น : หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น, รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำน

ประจ ำปีของบรษิทั 
3. จดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

และกฎเกณฑอ์ื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. กำรดูแลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงำนทีก่ ำกบัดูแลของ

บรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนรำชกำร 
5. เก็บรกัษำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผู้บรหิำรและจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมี

ส่วนไดเ้สยีใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบรบัทรำบภำยใน 7 วนั นับแต่วนัทีบ่รษิทั
ไดร้บัรำยงำนนัน้ 

6. จดัใหม้รีะบบกำรเกบ็รกัษำเอกสำรและหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งใหค้รบถว้นถูกตอ้งและสำมำรถตรวจสอบได้ 
7. ตดิต่อและสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทรำบสทิธติ่ำงๆ ของผูถ้อืหุน้และขำ่วสำรของบรษิทั 
8. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
9. เลขำนุกำรบรษิทัต้องปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยสุ์จรติ รวมทัง้

ตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และ มตคิณะกรรมกำร ตลอดจนมตทิีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ 
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8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปร่งใส สอดคลอ้งกบับทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ
ในกำรก ำกบักำรท ำงำนของบรษิัทฯ และผ่ำนกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อ
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ มรีำยละเอยีดดงันี้ 

8.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เมื่อวนัที่ 2 เมษำยน 2562 ได้อนุมตัิค่ำตอบแทน
ของคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน มรีำยละเอยีดดงันี้ 

ต าแหน่งกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ค่าเบีย้ประชมุต่อ
ครัง้ 

ค่าตอบแทนราย
เดือน 

ประธำนกรรมกำร 60,000 60,000 
กรรมกำร 40,000 10,000 
กรรมกำรอสิระ 20,000 10,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000 - 
กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 - 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 100,000 - 
กรรมกำรบรหิำร 60,000 - 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 40,000 - 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 20,000 - 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 10,000 - 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 5,000 - 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 10,000 - 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 5,000 - 

หมำยเหตุ : กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรจะไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนกรรมกำรในส่วนของค่ำตอบแทนรำยเดอืน 
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ในปี 2562 บรษิทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิใหแ้ก่กรรมกำร มรีำยละเอยีดดงันี้  

รายชื่อกรรมการ 
ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

1. นำยชำตชิำย พำนิชชวีะ 2,212,000 2,290,500 
2. นำงสมหะทยั พำนชิชวีะ 1,231,700 1,200,755 
3. นำยพวั เชอ ชวิ (1) 236,700  - 
4. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ 475,000 256,500 
5. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี 746,700 635,505 
6. นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร 621,700 559,505 
7. นำยชุง ทงั ฟง (2) 276,700 - 
8. นำยพวั เชยีน คนิ (3) - - 
9. พลต ำรวจโทวสินุ ปรำสำททองโอสถ 90,000 440,755 

10.  นำยพนิิจ หำญพำณิชย ์ 70,000 478,755 
รวม 5,960,500 5,862,275 

      หมำยเหตุ : 
  (1) นำยพวั เชอ ชวิ ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่13 กรกฎำคม 2561 
  (2) นำยชุง ทงั ฟง ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่13 กรกฎำคม 2561 
  (3) นำยพวั เชยีน คนิ ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่31 มกรำคม 2561 

 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน 

ไม่ม ีและบรษิทัยงัไมม่นีโยบำยใดๆ เกีย่วกบั ESOP และ EJIP 

 
8.9.2 กรรมการบริหาร  

1.   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ในปี 2562 บรษิทัฯไดจ้่ำยค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิใหแ้ก่ผูบ้รหิำรระดบัสูง ไดแ้ก่ เงนิเดอืน 
และเงนิตอบแทนกำรปฏบิตัิงำนประจ ำปี (โบนัส) ขึ้นอยู่กบัผลประกอบกำร และฐำนะทำงกำรเงนิ
ของบรษิทัฯ เงนิสะสม และสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี และเงนิสะสม และสมทบประกนัสงัคม และ
เงนิไดอ้ื่นๆ เป็นจ ำนวน  1,738,500 บำท 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่ำตอบแทนทีม่ใิช่ตวัเงนิ จะอยู่ในรปูของกำรประกนัสุขภำพ และกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี เงนิสมทบประกนัสงัคม 

 
8.9.3 ผู้บริหาร  

1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ในปี 2562 บรษิทัจ่ำยค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำร ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
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• ในปี 2562 บรษิทัมผีูบ้รหิำรลำออก จ ำนวน 2 รำย ไดแ้ก่  
- นำยชำตชยั  อรรถสถำวร ซึง่ด ำรงต ำแหน่งผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยก่อสรำ้ง ระดบั 

3 ไดล้ำออกจำกกำรท ำงำนกบับรษิทั เมื่อวนัที ่3 สงิหำคม 2562 
- นำยปฐพ ี อนันทวรรณ ซึง่ด ำรงต ำแหน่งผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยกฏหมำยระดบั 1 

ไดล้ำออกจำกกำรท ำงำนกบับรษิทั เมื่อวนัที ่9 สงิหำคม 2562 
• ในปี 2562 บรษิทัมผีูบ้รหิำรเพิม่ขึน้ จ ำนวน 3 รำย ไดแ้ก่  

- นำยชชัชยั  ประไพพนัธ ์ซึง่ด ำรงต ำแหน่งผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยก่อสรำ้ง ระดบั 1 
เริม่งำนในวนัที ่7 มกรำคม 2562  

- นำยเจดิพงศ ์ มผีดุง ซึ่งด ำรงต ำแหน่งผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยบรกิำรหลังกำรขำย 
ระดบั 1 เริม่งำนในวนัที ่4 กุมภำพนัธ ์2562 

- นำยยุทธนำ  บุญสทิธวิรำภรณ์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนโอเปอ
เรชัน่ เริม่งำนในวนัที ่4 มถิุนำยน 2562 

       ดงันัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัมผีูบ้รหิำรจ ำนวนทัง้สิน้ 12 รำย 
• ค่ำตอบแทนผู้บรหิำรส ำหรบัปี 2562 ได้รวมค่ำตอบแทนของผู้บรหิำรทุกท่ำน ทัง้ผู้บรหิำร

ท่ำนทีไ่ดล้ำออกแลว้ในระหว่ำงปี 2562 และผูบ้รหิำรทีย่งัด ำรงต ำแหน่งอยู่ในปัจจุบนั  
• ค่ำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 

และโครงกำรสะสมหุน้ส ำหรบัพนักงำน ( Employee Joint Investment Program : EJIP ) 

ค่ำตอบแทน
ผูบ้รหิำร 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ ำนวน 

(รำย) 
ค่ำตอบแทน 

(บำท) 
จ ำนวน 

(รำย) 
ค่ำตอบแทน 

(บำท) 
จ ำนวน 

(รำย) 
ค่ำตอบแทน 

(บำท) 
เงนิเดอืน
และโบนัส 101 

15,776,084.00 
101 

20,251,172.00 
121 

28,879,783.00 

อื่นๆ 1,691,124.00 1,509,122. 2,768,284.00 
รวม 10 17,467,208.00 10 21,760,294.00 12 31,648,067.00 

หมำยเหตุ  ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรไม่นับรวมผูบ้รหิำรสงูสุดจ ำนวน 1 รำย 

2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่ำตอบแทนอื่นๆ ทีม่ใิชต่วัเงนิหรอืค่ำสทิธปิระโยชน์อื่นๆ ค่ำตอบแทนทีม่ใิช่ตวัเงนิ จะอยู่
ในรปูของประกนัสุขภำพ ประกนัอุบตัเิหตุ และรถประจ ำต ำแหน่ง 

 

8.10 บุคลากร 

 8.10.1  จ านวนพนักงานทัง้หมด  

ในปี 2562 บรษิทัมจี ำนวนบุคลำกร (ไม่รวมผูบ้รหิำร) จ ำนวนทัง้สิน้ 188 คน ตำมล ำดบั 
โดยแบ่งตำมสำยงำน มรีำยละเอยีดดงันี้ 
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สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1. สำยงำนคอนโดและบำ้น  24   44   68  
2. สำยงำนก่อสรำ้งและสนับสนุน  37   22   59  
3. สำยงำนพฒันำธุรกจิ  5   9   14  
4. สำยงำนกำรเงนิและบญัช ี  8   7   15  
5. สำยงำนบรหิำรองคก์ร  14   15   29  
6. พนักงำนชัว่ครำว  2   1   3  

รวม  90   98   188  

หมำยเหตุ : ในปี 2562 มพีนักงำนลำออก รวมทัง้สิน้  69 คน แบ่งเป็นพนักงำนชำย 36 คน พนักงำน
หญงิ 33 คน 

8.10.2  ค่าตอบแทนพนักงาน  

ในปี 2562 บริษัทจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำน (ไม่รวมผู้บริหำร) ในลกัษณะต่ำงๆ 
ไดแ้ก่ เงนิเดอืน เงนิโบนัส เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี เงนิสมทบประกนัสงัคม เงนิสมทบหุน้
ส ำหรบัพนักงำน และเงนิไดอ้ื่นๆ มรีำยละเอยีด ดงัตำรำงดงัต่อไปนี้  

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท) 
จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 

เงนิเดอืน + โบนัส 62,486,053.00 95,912,549.00 

เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 2,075,052.00 2,864,620.00 

เงนิสมทบประกนัสงัคม 1,058,747.00 1,429,543.00 

เงนิสมทบกองทุนสะสมหุน้พนักงำน  633,735.00 1,120,806.00 

เงนิไดอ้ื่นๆ 12,690,295.00 10,808,934.00 

รวม 78,943,882.00 112,136,452.00 

 หมำยเหตุ : ค่ำตอบแทนทีม่ใิช่ตวัเงนิ จะอยู่ในรปูของประกนัสุขภำพ ประกนัอุบตัเิหตุ รำงวลัพนักงำน 
ดเีด่นประจ ำปี รำงวลัตำมอำยุงำน เครื่องแบบพนักงำน งำนเลีย้งประจ ำปี เป็นตน้  

8.10.3  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บรษิัทได้จดัตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพีในปี 2554 ตำมพระรำชบญัญตัิกองทุนส ำรองเลี้ยง
ชีพ 2530 ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นกำรออมทรพัย์ และสร้ำงหลกัประกันให้แก่พนักงำน รวมทัง้
พนักงำนไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทำงภำษี   

8.10.4  ขอ้พิพาทด้านแรงงาน 

-ไม่ม-ี 
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8.10.5  นโยบายในการพฒันาบุคลากร  

บรษิัทฯ ได้ตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรฝึกอบรมและกำรพฒันำบุคลำกรของบรษิทัฯ 
เพื่อที่จะเสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมสำมำรถใหแ้ก่พนักงำน เพื่อใหพ้นักงำนสำมำรถปฏบิตังิำนใหก้้ำว
ทนักำรเปลีย่นแปลงและเป็นไปตำมกลยุทธข์องบรษิทัฯ โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1. กำรฝึกอบรมพนักงำนต้องมกีำรจดัท ำเป็นแผนกำรฝึกอบรมรำยปี โดยต้องสอดคล้องกบัแผนงำน
ธุรกจิของบรษิทัฯ 

2. กำรฝึกอบรมและพฒันำพนักงำนเป็นหน้ำทีท่ีจ่ะท ำร่วมกนัดงันี้ 
▪ บริษัทฯ มีเป้ำหมำยมุ่งมัน่ที่จะฝึกอบรมและพฒันำพนักงำนโดยมอบหมำยให้หน่วยงำน

ทรพัยำกรบุคคลเป็นผูด้ ำเนินกำร และก ำหนดเป็นแนวทำงว่ำพนักงำนแต่ละคนควรไดร้บักำร
ฝึกอบรมจ ำนวนเท่ำใดต่อปี 

▪ ผู้บงัคบับญัชำรบัผิดชอบให้ผู้ใต้บงัคบับญัชำมโีอกำสเขำ้รบักำรฝึกอบรมและพฒันำอย่ำง
สม ่ำเสมอโดยพจิำรณำจำกแผนกำรฝึกอบรม 

▪ พนักงำนต้องขวนขวำยที่จะพฒันำและปรบัปรุงตนเองตำมแผนพฒันำให้ทนักบัภำรกิจที่
เปลีย่นแปลง 

3. กำรฝึกอบรมและพฒันำพนักงำนประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื กำรฝึกอบรมเกีย่วกบังำนในหน้ำที ่และ
กำรฝึกอบรมเกี่ยวกบักำรบรหิำรจดักำรและพฤตกิรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้ก ำหนดแปรผนัไปตำม
สถำนกำรณ์และควำมจ ำเป็น 

4. บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีำรฝึกอบรมเพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรพฒันำควำมสำมำรถและเพิม่ประสทิธภิำพ
ในกำรท ำงำนของพนักงำนโดยหน่วยงำนด ำเนินกำรเองและโดยสถำบนัภำยนอกองคก์ร 
บรษิัทฯ ถือว่ำทรพัยำกรบุคคลเป็นสิง่ทีม่คีุณค่ำเหนือทรพัยำกรทำงกำรบรหิำร “ธ ำรงรกัษำและ
มุ่งมัน่พฒันำขดีควำมสำมำรถของทรพัยำกรบุคคลในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง  / Invest continuously 
in its human capital” ดงันัน้ พนักงำนทุกคนจะไดร้บักำรพฒันำศกัยภำพบคุคลำกร ทัง้ดำ้นควำมรู ้
ทกัษะและระบบปฏิบตัิงำนภำยใน ในทุกระดบัอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้ก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำ
สมรรถนะบุคลำกร (Competency Based Development) ที่ เหมำะสมสอดคล้องกับแผน
ควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพี 

ในปี 2562 บรษิทัไดส้นับสนุนกำรพฒันำทกัษะควำมสำมำรถในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มี
กำรฝึกอบรมทุกระดบัชัน้ รวมถึงส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่
ผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทั เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำร หรอื
เลขำนุกำรบรษิทั เป็นตน้  

 นอกจำกหลกัสูตรกำรฝึกอบรมภำยในบริษัทในลกัษณะกำรฝึกอบรมในงำน (on the job 
training) หรอืกำรสอนแนะน ำในงำน (Coaching) โดยผู้บงัคบับญัชำซึ่งมบีทบำทส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อ
กำรพฒันำผู้ใต้บงัคบับญัชำแล้ว ยงัมหีลกัสูตรที่ต้องเชญิวทิยำกรที่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถมำอบรม
ภำยในบรษิทัดว้ย อำท ิ 
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นอกจำกนี้  บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบักำรส่งบุคลำกรไปอบรมภำยนอกโดยสถำบนัอบรมทีม่คีุณภำพ
หรอืทีม่ชีื่อเสยีง อำท ิ

แผนก หลกัสตูร 
บญัชแีละกำรเงนิ Pro Talk @ SET: TFRS 9 และ 16 แนวทำงกำรปฏบิตัแิละผลกระทบต่อบรษิทัจดทะเบยีน 

RE-CU Financial and Cash flow รุ่นที ่ 7 
Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นที ่9  
โครงกำร Smart Disclosure Program (SDP) 
เจำะประเดน็สญัญำเช่ำฉบบัใหม ่(TFRS 16) 
เจำะลกึปัญหำและแนวปฏบิตับิญัชทีรพัยส์นิ และกำรหกัค่ำสกึหรอ ค่ำเสื่อมรำคำ ตำมมำตรฐำนบญัช ี
ปรบักลยุทธก์ำรออกตรำสำรหนี้ รบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั  
อบรมกำรใชง้ำนระบบ SET Link  
อบรมอสงัหำรมิทรพัย ์SURE Program 
Merger & Acquisition (M&A) กบัภำระภำษแีละกฎหมำยอื่นทีต่อ้งวำงแผน 

นักลงทุนสมัพนัธ ์ Company Secretary Program (CSP) รุ่น 95/2562  
PR SPECIALIST 
ควำมรูพ้ืน้ฐำนส ำหรบัวชิำชพีนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 
อบรมกำรใชง้ำนระบบ SET Link 

พฒันำธุรกจิ เจำะลกึตลำดทีอ่ยู่อำศยัไตรมำส 3/2562 
วเิครำะหส์ถำนกำรณ์ตลำดทีอ่ยู่อำศยั กรุงเทพฯ-ปรมิณฑล และจงัหวดัอยุธยำ - สระบุร ี ปี 2562  
ทศิทำงตลำดทีอ่ยู่อำศยั VS เศรษฐกจิ กลำงปี '62  

พฒันำผลติภณัฑ ์ นักบนิโดรนเพื่อกำรถ่ำยภำพมอือำชพี 
ขำยและ
กำรตลำด 

ปรบัอตัลกัษณ์แบรนดใ์หปั้ง ดงัไดน้ำน 
Master in Online Sales Strategy 
จติวทิยำและวำทศลิป์ในกำรโน้มน้ำวใจ 
Advanced Retail Management Program 28 
Big Data Strategy for Business Growth 

บรหิำรขอ้มลู
ลูกคำ้ 

Movie Special Effect with Adobe After Effect 
Presentation Pro  

หลกัสตูร วตัถุประสงค ์
1. Leadership Morality (ผูน้ ำใน
ฝัน ส ำคญัทีคุ่ณธรรม) 

เพื่อปรับทัศนคติเชิงบวกให้มีมำกขึ้นในกำรเป็นผู้บังคับบัญชำที่ดี และมี
ประสทิธภิำพ รวมถงึสำมำรถวเิครำะหต์นเองไดอ้ย่ำงเขำ้ใจ 

Train The Trainer (กำรเป็น
วทิยำกรมอือำชพี) 

เพื่อเสริมสร้ำงทศันคติในเชิงบวกส ำหรบั ควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นครู , ที่
ปรกึษำ,พีเ่ลีย้ง และผูถ้่ำยทอดทีม่ปีระสทิธภิำพของบรษิทั 

ระบบกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม 
ISO14001:2015 

เพื่อใหพ้นักงำนตระหนักถงึประโยชน์จำกกำรท ำระบบ ISO 14001 ในส่วนงำน
ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น รฐับำล ชุมชน ลูกคำ้ พนักงำน สำมำรถเพิม่ศกัยภำพในกำร
แขง่ขนัทำงกำรคำ้ของบรษิทัได ้

เสรมิสรำ้งจรรยำบรรณและ
จรยิธรรมเพื่อต่อตำ้นกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ในองคก์ร 

เพื่อให้พนักงำนรบัทรำบและเขำ้ใจในเรื่องกำรต่อต้ำนทุจรติคอร์รปัชัน่ในทุก
ระดับ ทัง้นี้ยังเป็นกำรตอบสนองนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรร์ปัชัน่อกีดว้ย 
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แผนก หลกัสตูร 
Proactive CRM & CEM Loyalty Solution 
SMART Personality and Image Plus+ for Sale & Service 
Time Management & Prioritization for Excellence 
เทคนิคกำรจดักำรลูกคำ้รอ้งเรยีนอย่ำงมอือำชพี  

สื่อสำรกำรตลำด Info Graphic ดว้ย Power Point อย่ำงมอือำชพี 
นักบนิโดรนเพื่อกำรถ่ำยภำพมอือำชพี 
สรำ้งสรรคง์ำนออกแบบระดบัมอือำชพี ท ำยงัไงไม่ให ้END GAME ! 

บรกิำรลูกคำ้ จติวทิยำจงูใจเพื่อผลงำนทีด่ ี
กำรเขยีนอเีมลภำษำองักฤษ...ส ำหรบักำรท ำงำน  
กำรคดิรอบดำ้นและควำมคดิสรำ้งสรรคใ์นกำรท ำงำน 
กำรสื่อสำรเพื่อเจรจำต่อรองและโน้มน้ำวใจในกำรท ำงำน 
เทคนิครบัมอืลูกคำ้ทีม่คีวำมคำดหวงัสงู 

ก่อสรำ้ง กำรระงบัขอ้พพิำททำงเลอืกในธรุกจิก่อสรำ้ง 
อตัรำค่ำบรกิำรกำรขอใชไ้ฟฟ้ำ 2562 
Oracle Primavera Executive Conference 

บรกิำรหลงักำรขำย นักบนิโดรนเพื่อกำรถ่ำยภำพมอือำชพี 
ทุนมนุษย ์ Working Rules and New Labor Law 2019 

ธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน 
ตรวจสอบ ชุดหลกัสตูรกลยุทธด์ำ้นควำมยัง่ยนืของธุรกจิ รุ่นที ่1 

หลกัสตูรกำรประเมนิผลและกำรจดักำรขอ้มลูดำ้นควำมยัง่ยนื รุน่ที ่1 
หลกัสตูรพืน้ฐำนดำ้นควำมยัง่ยนืของธุรกจิ รุ่นที ่1 
อสงัหำรมิทรพัย ์SURE PROGRAM 

ส ำนักก ำกบักำร
ปฏบิตักิำร 
 

Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที ่15/2562  
Define Culture Within Boardroom และ รบัฟังประสบกำรณ์ เรื่อง Corporate Culture 
กำรจดัท ำรำยงำน Strategic Shareholder / กำรจดัท ำรำยงำน FSCOM 
กำรจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนื รุน่ที ่1 
กำรใชง้ำนระบบ SET Link 
กำรปรบัปรุงระบบกำรจดัท ำรำยงำนกำรกระจำยกำรถอืหุน้ (รำยงำน Free Float) 
กำรเสรมิสรำ้งประสทิธภิำพในกำรท ำงำนร่วมกนัระหว่ำงฝ่ำยกฎหมำยภำยในบรษิทั (In-house 
lawyer) และทีป่รกึษำ กฎหมำยภำยนอก (Law firm)” 
คุณสมบตัขิองเลขำนุกำรบรษิทัและควำมส ำคญัของ Contact Person 
โครงกำร Smart Disclosure Program (SDP) 
ชุดหลกัสตูรกลยุทธด์ำ้นควำมยัง่ยนืของธุรกจิ รุ่นที ่2 
ธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน  
หลกัสตูรกำรประเมนิผลและกำรจดักำรขอ้มลูดำ้นควำมยัง่ยนื รุน่ที ่2 
หลกัสตูรกำรประเมนิผลและกำรจดักำรขอ้มลูดำ้นควำมยัง่ยนื รุน่ที ่3 
หลกัสตูรกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งและประเดน็ส ำคญัดำ้นควำมยัง่ยนื รุ่นที ่2 
หลกัสตูรพืน้ฐำนดำ้นควำมยัง่ยนืของธุรกจิ รุ่นที ่1 
อบรมกำรใชง้ำนระบบ SET Link 
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แผนก หลกัสตูร 
กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

CEO Club 2019 "Business Agility and Intrapreneurship" 

กรรมกำร Strategic Audit  1.00 Job  5,000.00  -  5,000.00 
Committee: Beyond Figure and Compliance 
IT สิง่ทีก่รรมกำรตอ้งรูแ้ต่ไม่กลำ้ถำม (IOD) 
Audit Committee of the future-driving through the era of disruption 
COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating  with Strategy and 
Performance (SET) 
ควำมยัง่ยนืของธุรกจิยุคดจิทิอล: รูใ้หไ้ว ใชใ้หเ้ป็น  

 
เพื่อเพิม่ศกัยภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนในกำรพฒันำองค์กรใหด้ขีึน้ และเพื่อน ำไปสู่

ควำมส ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนืในปี 2562  บรษิทัไดฝึ้กอบรมพนักงำนคดิเป็นรอ้ยละ 89.10  ของพนักงำนทัง้หมด 
โดยคดิเป็นจ ำนวนชัว่โมงเฉลี่ย 8 ชัว่โมง/คน/ปี  ซึ่งเกนิกว่ำตำมทีม่ำตรฐำนกรมพฒันำฝีมอืแรงงำนก ำหนด
ไวท้ี ่6 ชัว่โมง/คน/ปี    

 
8.10.6  การปฐมนิเทศพนักงานใหม ่

บรษิทัก ำหนดใหเ้ป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นหลงักระบวนกำรสรรหำว่ำจำ้ง เพื่อใหพ้นักงำนใหม่เกดิกำร
ปรบัตวั โดยผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆ เช่น กำรแนะน ำใหพ้นักงำนใหม่ใหรู้จ้กัและคุน้เคยกบัสิง่ต่ำงๆ ในองค์กร (ไม่
ว่ำจะเป็นผูบ้งัคบับญัชำ, เพื่อนร่วมงำน, ควำมปลอดภยัในกำรปฏบิตังิำน, นโยบำย, วตัถุประสงค,์ กฎระเบยีบ 
และสวสัดกิำรต่ำงๆ ฯลฯ) ซึ่งจะก่อใหเ้กดิควำมประทบัใจแรก เกดิควำมรกัควำมผูกพนั และควำมเชื่อมัน่ต่อ
องคก์ร โดยมจี ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมปฐมนิเทศมผีลส ำเรจ็ทีร่อ้ยละ 100  ส่วนจ ำนวนหวัขอ้ทีจ่ดัปฐมนิเทศมผีลส ำเรจ็
ทีร่อ้ยละ 98  

 

8.10.7  การใช้นวตักรรมใหม่ส าหรบังานประมวลผลการลงเวลา  อนุมติัลา อนุมติัค่าล่วงเวลา
ของพนักงาน  

 บรษิทัไดป้รบัปรุงระบบประมวลผลกำรลงเวลำของพนักงำนดว้ยพกิดัจำก GPS ซึง่ฝ่ำยทุนมนุษยน์ ำ
ระบบ HumanOS (HR System on cloud) มำใชโ้ดยพนักงำนสำมำรถใช ้application ผ่ำนมอืถอืแทนกำรลง
เวลำดว้ยกำรสแกนลำยนิ้วมอื ซึ่งระบบดงักล่ำวท ำใหเ้กิดควำมแม่นย ำและเพิม่ควำมสะดวกให้กบัพนักงำน
มำกขึ้น รวมถึงฝ่ำยทุนมนุษย์สำมำรถตรวจขอ้มูลได้อย่ำง real time  นอกจำกนี้ผู้บงัคบับญัชำยงัสำมำรถ
อนุมตัิกำรลำหรอืกำรขออนุนัตคิ่ำล่วงเวลำของผู้ใต้บงัคบับญัชำผ่ำนมอืถือไดทุ้กสถำนที่ โดยจะมรีะบบแจง้
เตอืนไปยงัระบบ application ในมอืถอืของผูบ้งัคบับญัชำ ซึง่นวตักรรมดงักล่ำวเริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่8 
มกรำคม 2562 ทีผ่่ำนมำ 

 
 8.10.8  นโยบายในการให้ความรู้เก่ียวกบัการทุจริตคอรปัชัน่ 

   บรษิทัมนีโยบำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมำตรกำรต่อตำ้นทุจรติคอร์รปัชนั โดยก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนของบรษิทัปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั โดยบรษิทัยงัไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยเกีย่วกบักำรใหแ้ละรบั
ของก ำนัล กำรหำ้มเรยีกรบัหรอืยนิยอมจะรบัเงนิ สิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใดจำกผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทำงธุรกจิ โดย
บรรจุไวใ้นจรรยำบรรณทำงธุรกจิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคู่มอืพนักงำนซึ่งถอืว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฐมนิเทศ
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พนักงำนใหม่ทุกครัง้ ในปี 2562 บรษิัทได้ด ำเนินกำรให้ควำมรู้แก่พนักงำนที่เกี่ยวกบักำรทุจรติคอร์รัปชนั 
รวมทัง้เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่โดยกำรอบรมและทบทวนจรรยำบรรณทำงธุรกจิของ
พนักงำน ซึ่งเป็นแนวทำงกำรปฏิบตัติำมหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิที่ดเีพื่อผูบ้รหิำรและพนักงำน
ต้องปฏบิตัติำม และไดจ้ดัท ำเป็นส่วนหนึ่งในคู่มอืพนักงำน ซึ่งจะอธบิำยถงึจรรยำบรรณของพนักงำนในกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของพนักงำน ทัง้ต่อบรษิทั ต่อลูกคำ้ ต่อผูถ้อืหุน้ ต่อผูบ้งัคบับญัชำและเพื่อน
ร่วมงำน รวมถงึหน้ำทีต่่อตนเอง ควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กำรใชข้อ้มลูของบรษิทั 
รวมถงึระเบยีบและขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำน สวสัดกิำรและสทิธปิระโยชน์ แนวปฏบิตัใินกำรท ำงำนร่วมกนั 
รวมถึงวนิัยและโทษทำงวนิัย เพื่อแสดงถงึพนัธสญัญำในกำรน้อมรบัหลกัปฏบิตัิทีด่เีป็นแนวทำงด ำเนินงำน 
เปรยีบเสมอืนวนิัยทีทุ่กคนตอ้งปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั 

  

8.10.9  นโยบายการดแูลเร่ืองความปลอดภยั และสุขอนามยั กิจกรรม 5 ส 

บริษัทให้ควำมส ำคญั และมีนโยบำยที่ชดัเจน เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับกำรดูแลเรื่องควำมปลอดภยั
สุขอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน รวมทัง้ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรู้ จิตส ำนึก ด้ำนควำม
ปลอดภยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนโดยมกีำรจดัอบรม 5 ส ใหค้วำมรูใ้นแต่ละแผนก นอกจำกนัน้ยัง
จดัตัง้คณะกรรมกำร 5 ส เพื่อคอยสอดส่องดแูลกำรปฏบิตัติำม ดงันี้    

ดำ้นควำมปลอดภยั 
1)  บรษิทัจดัใหก้ำรเขำ้ส ำนักงำนมรีะบบสแกนน้ิวมอืเขำ้-ออกเฉพำะผูม้สีทิธิเ์ท่ำนัน้ 
2)  ใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยั และกำรป้องกนัอุบตัภิยัโดยส่งตวัแทนเขำ้ร่วมอบรม ซ้อมหนีไฟ

ตำมมำตรกำรฝึกอบรมของอำคำรส ำนักงำนทีต่ัง้อยู่ และทีไ่ดจ้ดัขึน้เป็นประจ ำทุกปี  
3)  ก ำหนดใหพ้นักงำนทุกคนตอ้งดูแล และท ำควำมสะอำดพืน้ทีท่ีป่ฏบิตังิำนของตนเองใหเ้ป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยอยู่เสมอ    
4)  ก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำทุกระดบัตอ้งกระท ำตนเป็นแบบอย่ำงทีด่ ีเป็นผูน้ ำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้

พนักงำนปฏบิตังิำนดว้ยควำมปลอดภยั     
ดำ้นสุขอนำมยั 
1)  พนักงำนจะไดร้บับตัรประกนัสุขภำพจำกบรษิทัประกนัสุขภำพทีบ่รษิทัก ำหนด และสำมำรถเขำ้รบักำร

รกัษำไดต้ำมโรงพยำบำลในโครงกำรทีก่ ำหนด โดยมวีงเงนิค่ำรกัษำพยำบำลตำมระดบัของพนักงำน 
2)  จดักจิกรรม Sports Day ใหก้บัพนักงำน เพื่อออกก ำลงักำย และคลำยเครยีดจำกกำรท ำงำน โดยมุ่ง

ใหพ้นักงำนทุกคนมสุีขภำพร่ำงกำยแขง็แรง     
3) จดัใหม้กีำรก ำจดัแมลงเป็นประจ ำทีส่ ำนักงำน เพื่อสุขอนำมยั และควำมสะอำดในพืน้ทีท่ีป่ฏบิตังิำน 

ของพนักงำน 

สรปุสถิติการเกิดอบุติัเหตุ อตัราการหยุดงาน หรืออตัราการเจบ็ป่วย จากการท างาน และขาดงาน  
ประจ าปี 2562 

รายละเอียด ปี 2561 ปี 2562 

อตัรำพนักงำนทีบ่ำดเจบ็จำกอุบตัเิหตุ (คน) - - 

อตัรำกำรหยุดงำนเจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำน (วนั) - - 

อตัรำกำรเจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำน (คน) - - 

อตัรำวนัขำดงำน (วนั) - - 

อตัรำพนักงำนทีข่ำดงำน (คน) - - 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy)  

คณะกรรมกำรบรษิัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีโดยได้ตระหนักถึง
บทบำท และหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนในกำรสรำ้งเสรมิใหเ้กดิกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่
ด ีเพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของกจิกำรและสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุก
ฝ่ำยด้วยกำรบรหิำรงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพและโปร่งใส คณะกรรมกำรจงึได้พจิำรณำและทบทวนกำรน ำหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีตำมหลกั CG Code ไปปรบัใชต้ำมบรบิทของธุรกิจของบรษิทั ปีละ 1 ครัง้ นอกจำกนี้บรษิทัได้
ปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ี (Corporate Governance) ส ำหรบับรษิัทจดทะเบยีน ตำมแนวทำงที่ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดไวม้ ี5 หมวด  ดงันี้  

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้  
2. กำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
3. กำรค ำนึงถงึบทบำทของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
4. กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส 
5. ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร   

 
หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น   

บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในกำรตดัสนิใจเกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคญัของบรษิัทและ
กำรไดร้บัขอ้มูลของบรษิทัอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ ทนัเวลำและเท่ำเทยีมกนัเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจในทุกๆ 
เรื่อง ซึง่ผูถ้อืหุน้สำมำรถรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำน นโยบำยกำรบรหิำรงำน หรอืกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริงผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.chewathai.com ทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ หรอืเวบ็ไซต์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คอื www.set.or.th ผูถ้อืหุน้สำมำรถมัน่ใจไดว้่ำสทิธิ
ดงักล่ำวไดร้บักำรคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยดเีสมอ ดงันัน้คณะกรรมกำรบรษิทัจงึมนีโยบำย ดงันี้ 

1. บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ใหบ้รษิทัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ท ำหน้ำทีเ่ป็นนำยทะเบยีนหลกัทรพัย์
ของบรษิทั เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในกำรด ำเนินงำนเกีย่วกบังำนทะเบยีนหลกัทรพัย ์

2. ในกำรก ำหนดวนัประชุมผู้ถอืหุน้ บรษิัทจะไม่ก ำหนดกำรประชุมในวนัหยุดนักขตัฤกษ์ วนัหยุดท ำกำร
ของธนำคำรพำณิชย์โดยจะก ำหนดช่วงเวลำทีเ่หมำะสม คอื ระหว่ำงเวลำ 08.30 -17.00 น. และสถำนที่
ประชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

3. สทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ซึง่จดัใหม้ปีีละหนึ่ง (1) ครัง้ ในวนั เวลำ และสถำนทีท่ีเ่หมำะสม 
ภำยในเวลำไม่เกนิสี ่(4) เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองบรษิทั 

4. ใหบ้รษิทัจดัส่งหนังสอืนัดประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ใหเ้พยีงพอ โดยระบุ
วตัถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนควำมเหน็ของคณะกรรมกำรในทุกวำระ เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ได้
ศกึษำขอ้มลูอย่ำงครบถว้นล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำยีส่บิเอด็ (21) วนั ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้
ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บรษิัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำร
อิสระหรอืบุคคลใดๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะทีบ่รษิทัได้จดัส่งไปพร้อมกบั
หนังสอืเชญิประชุม 
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5. มนีโยบำยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในกำรจดัประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทจะใช้และ
จดัเตรยีมสถำนทีท่ีเ่ดนิทำงสะดวกโดยจะแนบแผนทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม รวมถงึ
เลอืกวนัเวลำทีเ่หมำะสมและจดัสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพยีงพอ 

6. ก่อนเริม่กำรประชุมผูถ้อืหุน้บรษิทัจะแถลงใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ทรำบถงึวธิกีำรใชส้ทิธลิงคะแนนและสทิธใินกำร
แสดงควำมเหน็รวมทัง้กำรตัง้ค ำถำมใดๆ ต่อทีป่ระชุมตำมระเบยีบวำระกำรประชุม ทัง้นี้ในระหว่ำงกำร
ประชุมจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรแสดงควำมคดิเห็น และตัง้ค ำถำมในที่
ประชุมอย่ำงเตม็ที ่โดยประธำนกรรมกำรจะจดัสรรเวลำใหอ้ย่ำงเหมำะสม และกรรมกำรและผูบ้รหิำรที่
เกีย่วขอ้งจะเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบค ำถำมในทีป่ระชุมดว้ย  

7. ให้เพิ่มช่องทำงในกำรรบัทรำบข่ำวสำรของผู้ถือหุ้นผ่ำนทำง website ของบริษัทโดยเปิดเผยข่ำวสำร
ต่ำงๆ และรำยละเอยีดไวท้ี ่website ของบรษิทั โดยเฉพำะในกรณีหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ผยแพร่
ก่อนวนัประชุมล่วงหน้ำเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถดำวน์โหลดขอ้มลูระเบยีบวำระกำรประชุมไดอ้ย่ำงสะดวก
และครบถว้นและมเีวลำในกำรศกึษำขอ้มลูประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพยีงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูใน
รปูแบบเอกสำรจรงิจำกบรษิทั  

8. กำรจดบนัทกึรำยงำนกำรประชุมใหค้รบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทกึประเด็นซกัถำมและ
ขอ้คดิเหน็ทีส่ ำคญัไวใ้นรำยงำนกำรประชุมเพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้นอกจำกนี้ใหบ้รษิัทน ำ
รำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัเพื่อใหผู้ถ้อืหุ้นไดพ้จิำรณำ รวมถงึส่งรำยกำร
ประชุมดงักล่ำวไปยงั ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ภำยในสบิสี ่(14) วนั นับแต่วนัทีม่กีำรประชุมผู้
ถอืหุน้นัน้  

9. เพิม่ควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในกำรไดร้บัเงนิปันผลโดยกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำร (ถำ้มกีำรจ่ำยเงนิ
ปันผล) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ใหไ้ดร้บัเงนิปันผลตรงเวลำ ป้องกนัปัญหำเรื่องเชค็ช ำรุด สูญ
หำยหรอืส่งถงึผูถ้อืหุน้ล่ำชำ้ 

10. บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยกำรให้รับทรำบข้อมูล ข่ำวสำร ผลกำรด ำเนินงำน และนโยบำยในกำร
บริหำรงำนอย่ำงสม ่ำเสมอและทันเวลำ โดยนอกจำกกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนระบบข่ำ วของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิทัยงัไดน้ ำขอ้มลูทีส่ ำคญัรวมทัง้ขำ่วสำรต่ำงๆ ทีเ่ป็นปัจจุบนัแสดงไว้
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัคอื www.chewathai.com 

บรษิทัมนีโยบำยเชญิผูถ้อืหุน้รำยย่อยเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมทีส่มควรไดร้บักำรพจิำรณำจำกทีป่ระชุม
สำมญัผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อยเก้ำสบิ (90) วนั  โดยประกำศผ่ำนระบบกำรเผยแพร่สำรสนเทศของตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบรษิทัคอื www.chewathai.com ในหมวดนักลงทุนสมัพนัธ์ ส ำหรบักำร
ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่5/2562 เมื่อวนัที ่8 สงิหำคม 2562 ก ำหนดใหผู้ถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในกำร
ตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทั โดยกำรใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเสนอเพิม่วำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวนั
ประชุมผู้ถือหุน้ โดยคณะกรรมกำรจะพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมในกำรบรรจุเรื่องทีผู่้ถอืหุน้เสนอเป็นวำระกำรประชุม 
และใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้พจิำรณำในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร รวมถงึเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้
ส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม ส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 ทีจ่ดัขึน้ในวนัที ่1 เมษำยน 2563 โดย
คณะกรรมกำรไดด้แูลใหม้กีำรเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบในระหว่ำงวนัที ่11 พฤศจกิำยน 2562 ถงึวนัที ่
10 มกรำคม 2563  

 

http://www.chewathai.com/
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หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิัทได้ก ำหนดใหม้กีำรปฏิบตัติ่อผู้ถอืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยให้ควำมส ำคญัและเคำรพต่อสทิธิ

แห่งควำมเป็นเจำ้ของของผูถ้อืหุน้โดยไม่เอือ้ประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้จงึสำมำรถมัน่ใจ

ได้ว่ำ สทิธขิองตนจะได้รบักำรคุม้ครองและปฏิบตัดิ้วยดเีสมอ คณะกรรมกำรบรษิทัมแีนวทำงในกำรรกัษำไว้ซึ่งสทิธิ

ดงักล่ำว ดงันี้ 

1. บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทรำบอย่ำงเพียงพอ ทนัเวลำ และทัว่ถึง เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำน 

นโยบำยกำรบรหิำรงำน ขอ้มูลกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัอย่ำงถูกต้องครบถ้วน รวมถึงกำรเผยแพร่

ขอ้มลูที ่จ ำเป็นต่อกำรตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยคอื 

www.set.or.th และเวบ็ไซตบ์รษิทัคอื www.chewathai.com ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

2. มนีโยบำยอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อกรรมกำร หรอืเสนอวำระกำรประชุม

เพิม่เตมิไดก้่อนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

3. มกีำรก ำหนดหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนเป็นกำรล่วงหน้ำเพื่อพจิำรณำว่ำจะเพิม่วำระทีผู่ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอหรอืไม่ 

อย่ำงไร รวมถงึมกีำรก ำหนดวธิกีำรใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  

4. ในกำรประชุมผูถ้ือหุน้จะพจิำรณำและลงคะแนนเสยีงตำมวำระทีก่ ำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงขอ้มลูส ำคญั 

หรอืเพิม่วำระกำรประชุมทีไ่มไ่ดแ้จง้ล่วงหน้ำโดยไมจ่ ำเป็น โดยเฉพำะในวำระส ำคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลำ

ในกำรศกึษำขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

5. ให้เพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้น

สำมำรถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรอืใหม้กีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อยหนึ่ง (1) คน เขำ้ร่วมประชุม

และลงมตแิทนได ้และแจง้ รำยชื่อกรรมกำรอสิระดงักล่ำวไวใ้นหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้  

6. ใหป้ฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย ไม่ว่ำจะ

เป็นผูถ้อืหุน้ชำวไทยหรอืผูถ้อืหุน้ต่ำงชำต ิ 

7. สนับสนุนให้มกีำรใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวำระเพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มขี้อ

โต้แย้งในภำยหลังและในวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรแต่งตัง้

กรรมกำรเป็นรำยคน  

8. มกีำรก ำหนดแนวทำงในกำรเกบ็รกัษำและป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและได้แจ้ง

แนวทำงดงักล่ำวให้ทุกคนในบรษิัทถือปฏิบตัิและได้ก ำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผู้บรหิำรที่มีหน้ำที่

รำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยต์ำมกฎหมำย มหีน้ำทีจ่ดัส่งรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่คณะกรรมกำร 

9. ในกรณีทีก่รรมกำรและผูบ้รหิำรคนใดท ำกำรซื้อขำย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัจะต้องแจง้ให้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ทรำบทุกครัง้ภำยใน

สำม (3) วนัท ำกำรนับจำกวนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลง 

10. บริษัทมีแนวทำงปฏิบัติที่ช ัดเจนในกำรดูแลและขจัดปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยมี

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งมหีน้ำทีต่ำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูส้อบทำนกำรปฏบิตัติำม

กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ส ำนักงำน ก.ล.ต. ซึง่หำกทีป่ระชุมมมีตทิ ำรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรอืเขำ้ท ำ
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รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัจะท ำกำรเปิดเผยมลูค่ำรำยกำรชื่อคู่สญัญำและบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เหตุผล

ควำมจ ำเป็น และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวอย่ำงถูกต้องครบถ้วนทัง้

ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ 

www.set.or.th และเวบ็ไซตบ์รษิทัคอื www.chewathai.com 

หมวดท่ี 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บรษิัทตระหนักและรบัรู้ถึงสทิธขิองผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภำยใน ได้แก่ ผู้ถือหุน้ 
พนักงำนและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภำยนอก ไดแ้ก่ ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หนี้ คู่แขง่ ภำครฐัและหน่วยงำนอื่นๆ รวมทัง้ชุมชนใกลเ้คยีง
ทีเ่กี่ยวขอ้งเนื่องจำกบรษิทัไดร้บักำรสนับสนุนจำกผูม้ส่ีวนไดเ้สยีต่ำงๆ ซึ่งสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและสร้ำง
ก ำไรใหบ้รษิทั ซึง่ถอืว่ำเป็นกำรสรำ้งคุณค่ำในระยะยำวใหก้บับรษิทั คณะกรรมกำรบรษิทัจงึมนีโยบำย ดงันี้ 

1) การปฏิบติัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้น 
บรษิัทตระหนักดวี่ำ ผู้ถือหุ้นคอืเจ้ำของกิจกำรและบรษิัทมหีน้ำที่สร้ำงมูลค่ำเพิม่แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำวจึง

ก ำหนดใหพ้นักงำนตอ้งปฏบิตัติำมแนวทำงต่อไปนี้ 
▪ ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติ ตลอดจนตดัสนิใจด ำเนินใดๆ ดว้ยควำมระมดัระวงัรอบคอบและเป็น

ธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยรวม 
▪ ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินกำรเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัมสีถำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนที่ดแีละมกีำร

น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบรษิัท ผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มูลทำงกำรเงนิ กำรบญัชแีละรำยงำน
อื่นๆ โดยสม ่ำเสมอและครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ 

▪ รำยงำนใหผู้้ถอืหุน้ทรำบอย่ำงเท่ำเทยีมกนัถงึแนวโน้มในอนำคตของบรษิทั ทัง้ในดำ้นบวกและดำ้นลบ 
ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนับสนุนและมเีหตุมผีลอย่ำงเพยีงพอ 

▪ ไม่แสวงหำผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบรษิทัซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ
หรอืด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบัองคก์ร 

▪ บรษิทัตอ้งปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยเท่ำเทยีมกนัในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) การปฏิบติัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อภาครฐั 
ในกำรด ำเนินธุรกิจบรษิัทให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทัง้ในส่วนงำนของ

ภำครฐัโดยเฉพำะในกำรกระท ำธุรกรรม บรษิทัหลกีเลี่ยงกำรกระท ำทีอ่ำจจูงใจใหร้ฐั หรอืพนักงำนของรฐัด ำเนินกำรที่
ไม่ถูกต้องเหมำะสม แต่จะสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงกนัในขอบเขตทีเ่หมำะสมและสำมำรถท ำได ้เช่น กำรพบปะ
พดูคุยในทีส่ำธำรณะต่ำงๆ กำรไปแสดงควำมยนิดใีนวำระโอกำส เทศกำล หรอืตำมประเพณีปฏบิตั ิเป็นตน้ โดยมหีลกั
ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

▪ ด ำเนินกำรอย่ำงถูกตอ้ง เมื่อตอ้งมกีำรตดิต่อเจำ้หน้ำที ่หรอืหน่วยงำนของรฐั 
▪ ตระหนักอยู่เสมอว่ำกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรอืขอ้บงัคบัในหน่วยงำนภำครฐัต่ำงๆ อำจมเีงื่อนไข ขัน้ตอน 

หรอืวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนั และบรษิทัพงึรบัรูแ้ละปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั 

3) การปฏิบติัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อพนักงาน 
บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่ำพนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำที่สุดของบริษัทเป็นปัจจัยแห่ง

ควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบรษิทั บรษิัทจึงก ำหนดนโยบำยให้มกีำรปฏบิตัทิี่เป็นธรรมทัง้ในด้ำนโอกำส 
ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้ โยกยำ้ยตลอดจนกำรพฒันำศกัยภำพ โดยไดย้ดึหลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
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▪ ปฏบิตัติ่อพนักงำนดว้ยควำมเคำรพในเกยีรต ิศกัดิศ์ร ีและสทิธส่ิวนบุคคล 
▪ ดูแลรกัษำรกัษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มคีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของพนักงำนอยู่

เสมอ 
▪ กำรแต่งตัง้และโยกยำ้ย รวมถงึกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษพนักงำน กระท ำดว้ยควำมสุจรติใจ และตัง้อยู่

บนพืน้ฐำนของควำมรูค้วำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนักงำนนัน้ 
▪ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน โดยมกีำรพฒันำอย่ำงสม ่ำเสมอ อำท ิ

กำรจดัอบรมสมัมนำ กำรฝึกอบรม และใหโ้อกำสอย่ำงทัว่ถงึกบัพนักงำนทุกคน 
▪ ก ำหนดค่ำตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม ตำมสภำวะอุตสำหกรรม กำรแข่งขนัทำงธุรกจิ ลกัษณะ

ของงำน ผลกำรปฏบิตังิำน และควำมสำมำรถของบรษิทัในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนดงักล่ำว 
▪ หลกีเลีย่งกำรกระท ำใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรม ซึง่อำจมผีลกระทบต่อควำมมัน่คงในหน้ำทีก่ำรงำนของพนักงำน 
▪ เปิดโอกำสให้พนักงำนเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรท ำงำน และก ำหนดวิธีกำรแก้ไข เพื่อเกิด

ประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย และสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดใีนกำรท ำงำนร่วมกนั 

4) การปฏิบติัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อลูกค้า 
บรษิทัมุ่งด ำเนินธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์โดยประสงคท์ีจ่ะใหม้กีำรสรำ้งสรรค ์น ำเสนอ และบรหิำรจดักำร

ผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำรของบรษิทัแก่ลูกคำ้อย่ำงมมีำตรฐำนและมจีรยิธรรมภำยใตห้ลกักำรด ำเนินงำนดงันี้ 
▪ มุ่งมัน่ทีจ่ะจดัหำ พฒันำผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
▪ ส่งมอบผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำรทีม่คีุณภำพ ภำยใตเ้งือ่นไขทีเ่ป็นธรรม 
▪ ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำรทีถู่กตอ้ง เพยีงพอเพื่อใหลู้กคำ้มขีอ้มลูในกำรตดัสนิใจโดยไมม่ี

กำรกล่ำวเกินควำมเป็นจรงิทัง้ในกำรโฆษณำหรอืในกำรสื่อสำรช่องทำงอื่นๆ กบัลูกค้ำอนัเป็นเหตุให้
ลูกคำ้เกดิควำมเขำ้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภำพ ปรมิำณ หรอืเงือ่นไขใดๆ ของสนิคำ้หรอืบรกิำร 

▪ จดัให้มกีระบวนกำรที่สำมำรถใหลู้กค้ำแจง้ถึงปัญหำหรอืกำรใหบ้รกิำรที่ไม่เหมำะสมเพื่อทีบ่รษิทัจะได้
ป้องกนัแก้ไขปัญหำใหก้บัลูกค้ำไดอ้ย่ำงรวดเรว็และน ำขอ้มูลดงักล่ำวไปปรบัปรุงหรอืพฒันำผลติภณัฑ์
และกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวต่อไป 

▪ รกัษำขอ้มลูและควำมลบัของลูกคำ้ โดยไม่น ำไปเปิดเผยหรอืใชป้ระโยชน์ในทำงมชิอบ 

5) การปฏิบติัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อคู่ค้าและคูส่ญัญา 
บรษิัทมนีโยบำยปฏิบตัิต่อคู่ค้ำและคู่สญัญำซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จทำงธุรกิจที่ส ำคญั

ประกำรหนึ่งดว้ยควำมเสมอภำค และค ำนึงถงึผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบรษิทัมแีนวทำงปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
▪ บรษิทัประสงคท์ีจ่ะใหก้ำรจดัหำสนิคำ้และบรกิำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพภำยใตห้ลกักำรดงัต่อไปนี้ 
- มกีำรแขง่ขนับนขอ้มลูทีเ่ท่ำเทยีมกนั 
- มีหลกัเกณฑ์ในกำรประเมินและคดัเลือกคู่ค้ำและคู่สญัญำอย่ำงเหมำะสม โดยพิจำรณำคู่ค้ำที่มี

ประวตัิทำงกำรเงนิที่เชื่อถือได้ มศีกัยภำพ สำมำรถผลติสนิค้ำหรอืให้บรกิำรที่มคีุณภำพตรงตำม
ควำมตอ้งกำร และตรวจสอบคุณภำพได ้

- จดัท ำรปูแบบสญัญำทีเ่หมำะสมและเป็นธรรมแก่ทัง้ 2 ฝ่ำย 
- จัดให้มีระบบกำรจัดกำรและติดตำมเพื่อให้มัน่ใจว่ำมีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำง

ครบถว้น และป้องกนักำรทุจรติประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ 
- จ่ำยช ำระเงนิใหคู้่คำ้และคู่สญัญำตรงเวลำ ตำมเงือ่นไขกำรช ำระเงนิทีต่กลงกนั 
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▪ บรษิทัมุ่งหมำยทีจ่ะพฒันำและรกัษำสมัพนัธภำพทีย่ ัง่ยนืกบัคู่คำ้และคู่สญัญำทีม่วีตัถุประสงค์ชดัเจนใน
เรื่องคุณภำพของสนิคำ้และบรกิำรทีคุ่ม้ค่ำกบัมลูค่ำเงนิและมคีวำมเชื่อถอืซึง่กนัและกนั 

▪ หำ้มผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคนรบัผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจำกคู่คำ้และคู่สญัญำไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรอืทำงออ้ม 

▪ ไม่ใชข้อ้มลูทีไ่ดท้รำบอนัเนื่องมำจำกกำรจดัซื้อ จดัหำเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืผูอ้ื่น 

6) การปฏิบติัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อเจ้าหน้ี 
บรษิทัยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมหีลกักำรและวนิัยเพื่อสรำ้งควำมเชื่อถอืใหก้บัเจำ้หนี้โดยบรษิทัได้ยดึ

หลกัปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 
▪ ปฏิบตัิต่อเจำ้หนี้ด้วยควำมซื่อสตัย์และช ำระคนืเงนิกู้ยมื และดอกเบี้ยจ่ำยตรงตำมก ำหนดเวลำ รวมทัง้

ปฏบิตัติำมเงือ่นไขต่ำงๆ ทีร่ะบุในสญัญำเงนิกูย้มืและขอ้ตกลงต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครดั 
▪ กรณีทีม่เีหตุกำรณ์ทีอ่ำจส่งผลต่อธนำคำร สถำบนักำรเงนิ และเจำ้หนี้เงนิกูย้มืของบรษิทั  หรอืไม่สำมำรถ

ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่ระบุในสญัญำเงนิกู้ยมืได้ บรษิัทจะจดัท ำหนังสอืชี้แจงและส่งให้ธนำคำร สถำบนั
กำรเงนิ ผูถ้อืหุน้กู ้และเจำ้หนี้เงนิกูย้มืเป็นกำรล่วงหน้ำ และหำรอืตกลงแกไ้ขปัญหำร่วมกนัทุกครัง้ 

7) การปฏิบติัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อคู่แข่งทางการค้า 
บรษิทัมุ่งด ำเนินธุรกจิโดยประสงคท์ีจ่ะประสบควำมส ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนืและเป็นบรษิทัชัน้น ำในธุรกจิภำยใตก้ำร

แขง่ขนัในอุตสำหกรรมอย่ำงมคีุณธรรมและจรยิธรรม โดยมหีลกักำรปฏบิตัติ่อคู่แขง่ทำงกำรคำ้ ดงันี้ 
▪ ประพฤตปิฏบิตัภิำยใตก้รอบกตกิำของกำรแขง่ขนัทีด่ ี
▪ ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม เพื่อ

ผลประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 
▪ ไม่กล่ำวหำในทำงรำ้ย หรอืมุ่งท ำลำยชื่อเสยีงแก่คู่แขง่ทำงกำรคำ้ 
▪ ไม่กระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ื่นหรอืคู่แขง่ทำงกำรคำ้ 

8) การปฏิบติัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อสงัคมส่วนรวม 
บรษิัทให้ควำมส ำคญักบัชุมชนและสงัคมโดยรอบด้วยตะหนักดวี่ำเรำเปรยีบเสมอืนส่วนหนึ่งของสงัคมทีจ่ะ

ร่วมกำ้วเดนิไปสู่กำรพฒันำสงัคมและสิง่แวดลอ้มเพื่อควำมยัง่ยนืสบืไป บรษิทัจงึไดด้ ำเนินกจิกรรมเพื่อชุมชนและสงัคม
อย่ำงต่อเนื่องควบคู่ไปกบักำรด ำเนินธุรกจิ ภำยใตค้วำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม ดงันี้ 

▪ มนีโยบำยในกำรประกอบธุรกจิโดยค ำนึงถึงสภำพสิง่แวดล้อมเป็นส ำคญั และปฏิบตัิตำมกฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีบ่งัคบัใชอ้ยู่อย่ำงเคร่งครดั 

▪ มนีโยบำยกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) อย่ำงชดัเจน และยดึถอืปฏบิตักินัภำยใน
องคก์ร 

▪ ส่งเสรมิใหพ้นักงำนของบรษิทั มจีติส ำนึกและควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม 
▪ เคำรพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัเขำ้ไปด ำเนินธุรกจิ 
▪ ด ำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ำงสรรค์สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อมอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้ชุมชนที่บริษัท

ตัง้อยู่มีคุณภำพชวีติที่ดีขึ้นทัง้ที่ด ำเนินกำรเองและร่วมมอืกับหน่วยงำนของภำครฐั ภำคเอกชน และ
ชุมชน 

▪ ให้ควำมร่วมมอืในกิจกรรมต่ำงๆ กบัชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บรษิัทเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจอยู่ตำมควรแก่
กรณี 
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▪ ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและมปีระสทิธภิำพต่อเหตุกำรณ์ที่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ชุมชน ชวีติและ
ทรพัย์สนิ อนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทั โดยใหค้วำมร่วมมอือย่ำงเตม็ทีก่บัเจำ้หน้ำทีภ่ำครฐั
และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

นอกจำกนี้ผู้มส่ีวนได้เสยีสำมำรถสอบถำมรำยละเอยีด แจ้งขอ้รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิทำง
กฎหมำย ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงนิ ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง หรอืกำรผดิจรรยำบรรณธุรกิจของ
บรษิัท ผ่ำนกรรมกำรอิสระหรอืกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัทได้ ทัง้นี้ ขอ้มูลร้องเรยีนและแจ้งเบำะแสจะได้รบักำร
คุม้ครองและเกบ็ไวเ้ป็นควำมลบัโดยกรรมกำรอสิระ หรอืกรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรสัง่กำรตรวจสอบขอ้มลู และ
หำแนวทำงแกไ้ข (ถำ้ม)ี และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป 

ช่องทางการติดต่อบริษทัของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมกำรบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในกำรเสรมิสรำ้งผลกำรด ำเนินงำน

ของบรษิทัเพื่อสรำ้งควำมมัน่คงยัง่ยนืใหแ้ก่บรษิทั โดยกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งในกำรด ำเนินธุรกจิใหผู้ม้ส่ีวน
ได้เสยีได้รบัทรำบอย่ำงเพยีงพอและโปร่งใส นอกจำกนี้บรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงส ำหรบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ผู้ถือหุ้น และนัก
ลงทุน สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน แจง้กำรถูกละเมดิสทิธ ิแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิทำงกฎหมำย 
ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงนิระบบควบคุมภำยในทีบ่กพร่อง หรอืกำรผดิจรรยำบรรณธุรกจิของบรษิทัฯ ผ่ำน
กรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทเปิดช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก  ติดต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูบ้รหิำรระดบัสงูผ่ำนช่องทำง ดงันี้  

1. โทรศพัท ์ Call Center 1260  
กด 3 ตดิต่อนักลงทุนสมัพนัธ ์หรอื กด 4 แจง้รอ้งเรยีน 

2. จดหมำย จดัส่งทำงไปรษณีย ์หรอืยื่นส่งโดยตรงที ่
บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

 1168/80 อำคำรลุมพนิีทำวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูติด ี 
ถนนพระรำมสี ่แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร  
กรุงเทพมหำนคร 10120 

3. อเีมล   auditcommittee@chewathai.com 
4. เวบ็ไซต ์ www.chewathai.com 
ทัง้นี้ ขอ้มูลร้องเรยีนและแจ้งเบำะแสจะได้รบักำรคุ้มครองและเก็บไว้เป็นควำมลบัโดยกรรมกำรอิสระ หรอื

กรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรสัง่กำรตรวจสอบขอ้มลู และหำแนวทำงแก้ไข (ถ้ำม)ี และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บรษิทัต่อไป 

โดยในส่วนพนักงำน บรษิทัไดเ้ปิดช่องทำงใหพ้นักงำนแสดงควำมคดิเหน็ รอ้งเรยีน หรอืรำยงำนกำรกระท ำที่
ไม่ถูกตอ้งผ่ำนช่องทำง Whistleblower ของบรษิทั 

ทัง้นี้ บริษัทได้ให้ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่ำงๆ โดยให้
ควำมส ำคญักับกำรด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกบัสงัคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง พนักงำน 
เจำ้หนี้ ซึง่ในปี 2562 บรษิทัไม่มกีรณีของกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยแรงงำน กำรจำ้งงำน กำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ รวมตลอดถงึ
บรษิัทไม่มกีรณีของกำรถูกด ำเนินกำรใดๆ จำกหน่วยรำชกำรหรอืหน่วยงำนที่ก ำกบัดูแลกฎหมำย กฎ และระเบยีบ
ต่ำงๆ อนัเนื่องมำจำกกำรทีบ่รษิทัไม่ไดป้ระกำศขอ้มลูทีเ่ป็นเหตุกำรณ์ส ำคญัภำยในระยะเวลำทีห่น่วยรำชกำรตอ้งกำร
ใหบ้รษิทัตอ้งด ำเนินกำร 

mailto:auditcommittee@chewathai.com
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หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
บรษิทัมนีโยบำยในกำรใหข้อ้มลูเปิดเผยแก่ผูเ้กีย่วขอ้งอย่ำงโปรง่ใส ไมว่่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้ ลูกคำ้ หรอืพนักงำน 

เป็นตน้ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้น 

บรษิัทมนีโยบำยในกำรเปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศ อำท ิขอ้มูลทำงกำรเงนิ ขอ้มูลทัว่ไปทีส่ ำคญัเกี่ยวกบั
ธุรกจิและผลประกอบกำรของบรษิทัทีต่รงกบัควำมเป็นจรงิ ครบถ้วน เพยีงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำอย่ำงทัว่ถงึ และเท่ำ
เทยีมกนั โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูขำ่วสำรต่ำงๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุน นักวเิครำะห ์และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่นๆ ไดร้บัทรำบ
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ โดยมฝ่ีำยนักลงทุนสมัพนัธ ์ในกำรใหบ้รกิำรขอ้มลูและขำ่วสำรกจิกรรมต่ำงๆ ของบรษิทักบัผูล้งทุน 
ผูถ้อืหุน้ นักวเิครำะห ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง อำท ิ

- กำรรำยงำนผ่ำนระบบขำ่วของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 
- เวบ็ไซตข์องบรษิทัคอื www.chewathai.com 
- สื่อมวลชนต่ำงๆ ทัง้ดำ้นหนังสอืพมิพแ์ละวำรสำรธุรกจิ โทรทศัน์ 

ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้รำยย่อย นักลงทุนทัว่ไป และนักวเิครำะหท์ีต่อ้งกำรขอ้มลูทีเ่กีย่วกบับรษิทัสำมำรถตดิต่อกบัฝ่ำย
นักลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัไดโ้ดยตรง ซึง่เป็นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงกนั โดยเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัจะตัง้มัน่
อยู่บนพืน้ฐำนของกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ท่ำเทยีมกนับรษิทัไดต้ระหนักและมคีวำมรบัผดิชอบต่อควำมเชื่อถอืไดข้องขอ้มลู
ทำงกำรเงนิ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่ขีอ้มลูถูกต้อง ครบถ้วน ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
และหลักบัญชีที่ร ับรองทัว่ไป รวมทัง้กำรเปิดเผยสำรสนเทศส ำคัญที่มีผลกระทบ หรืออำจมีผลกระทบต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในรำคำหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อกำรตดัสนิใจลงทุน โดยกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และหน่วยงำนอื่นๆ 
ของรฐัอย่ำงเคร่งครดัและตดิตำมแกไ้ข เปลีย่นแปลงอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกฎหมำย กฎเกณฑม์คีวำมทนัสมยั 
และเป็นหลกัประกนัใหผู้ถ้อืหุน้เชื่อมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงตรงไปตรงมำ 

อนึ่ง ในปี 2562 บรษิทัไดด้ ำเนินกำรเพื่อใหบ้รกิำรขอ้มูลและข่ำวสำรของบรษิทัผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ และผ่ำน
สื่อมวลชนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุน นักวเิครำะห ์ผู้มส่ีวนไดเ้สยีอื่น และบุคคลทัว่ไปรบัทรำบขอ้มลูอย่ำง
ทัว่ถงึ ดงันี้ 

1) ผู้บรหิำรบรษิัทได้ใหข้อ้มูลในภำพรวมของกำรด ำเนินงำน และตอบขอ้ซกัถำมแก่นักวเิครำะห์และนักลงทุน 
อำท ิกำรพบปะนักวเิครำะห์และนักลงทุน (Company Visit) กำรเยีย่มชมกจิกำร (Site Visit) กำรประชุมทำงโทรศพัท์ 
(Conference Call) รวมถงึกำรประชุมนักวเิครำะห์ (Analyst meeting) เพื่อใหข้อ้มูลกบันักวเิครำะห์และนักลงทุน และ
เปิดโอกำสใหไ้ดส้อบถำมขอ้มูลและขอ้สงสยัต่ำงๆ จำกผูบ้รหิำรโดยตรง อกีทัง้สำมำรถสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้ใน
สำยตำของนักวเิครำะหไ์ดเ้ป็นอย่ำงด ีทัง้นี้ กำรจดั Analyst meeting ประจ ำปี 2562 มจี ำนวนทัง้สิน้ 2 ครัง้ ในช่วงเดอืน
กุมภำพนัธ ์2562 และเดอืนสงิหำคม 2562 ณ  หอ้งประชุมโรงแรมเอทสั ลุมพนิี 

กำรเขำ้ร่วมกจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) ประจ ำปี 2562 ณ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ทีจ่ดัขึน้เป็นประจ ำทุกไตรมำสเพื่อพบปะกบันักลงทุนและนักวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์ใหข้อ้มลูทีเ่น้นไปในกำร
ชี้แจงเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละไตรมำส จ ำนวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ คอื (1) วนัที ่25 กุมภำพนัธ์ 2562 (2) วนัที ่30 
พฤษภำคม 2562 (3) วนัที ่3 กนัยำยน 2562 และ (4) วนัที ่2 ธนัวำคม 2562 

กำรเดินทำงไปพบนักลงทุน (Roadshow) เพื่อน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ ผลประกอบกำร 
ควำมคบืหน้ำในดำ้นต่ำงๆ รวมถงึภำวะอุตสำหกรรม สถำนะและแนวโน้มในกำรด ำเนินในช่วงเวลำนัน้ๆ ซึง่ Roadshow 

http://www.chewathai.com/
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ประจ ำปี 2562 บรษิทัเขำ้ร่วมกจิกรรมทีจ่ดัขึ้นโดยบรษิัทหลกัทรพัย์ 3 แห่งในช่วงเดอืนมนีำคม 2562 คอื (1) บรษิทั
หลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (2) บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั และ(3) บรษิทัหลกัทรพัยโ์กลเบลก็  

2) กำรใหข้่ำวประชำสมัพนัธ์ต่อสื่อมวลชนไม่ว่ำจะเป็นหนังสอืพมิพ์ นิตยสำร วำรสำรต่ำงๆ เกี่ยวกบัธุรกจิของ
บรษิัท ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมตลอดถึงกำรให้สมัภำษณ์ของผู้บรหิำรบรษิัท กรรมกำรบรหิำร กรรมกำร
ผูจ้ดักำร โดยบรษิทัไดจ้ดักจิกรรมงำนแถลงแผนกำรด ำเนินงำนทำงธุรกจิ ประจ ำปี 2562 ขึน้เมื่อวนัที ่21 กุมภำพนัธ์ 
2562 ณ โรงแรมแกรนดเ์ซน็เตอรพ์อยท ์สุขมุวทิ 55 

3) กำรเขำ้ร่วมกจิกรรม mai FORUM 2019 เมื่อวนัที ่13 กรกฎำคม 2562 เพื่อเผยแพร่ขอ้มลูบรษิทัใหแ้ก่นักลงทุน 
นักวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์สื่อมวลชน และผูท้ีส่นใจทีเ่ขำ้ร่วมกจิกรรม ณ โรงแรม เซน็ทำรำ   แกรนด ์แอท เซน็ทรลัเวลิด์ 

4) กำรให้ขอ้มูลผ่ำนทำงตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ แบบ 56 – 1 งบกำรเงนิของบรษิทั รำยงำนกำรวเิครำะหง์บกำรเงนิรำยไตรมำส และอื่นๆ ทัง้นี้ 
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทัว่ไป สำมำรถสอบถำมขอ้มูลและซกัถำมขอ้สงสยัต่ำงๆ โดยติดต่อได้ที่ฝ่ำยนักลงทุน
สมัพนัธ ์

งานนักลงทุนสมัพนัธ ์ 

รำงวลัดำ้นนักลงทุนสมัพนัธ์ บรษิทัมคีวำมภำคภูมใิจเป็นอย่ำงมำกทีไ่ดร้บัรำงวลั บรษิทัจดทะเบยีนดำ้นนัก

ลงทุนสมัพนัธ์ดเีด่น ปี 2562 บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ ซึ่งรำงวลันี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่ำบรษิทัให้

ควำมส ำคญัต่อกำรมส่ีวนร่วมของทัง้องคก์ร เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้และนักลงทุน สอดคลอ้งกบักำรกบัก ำดแูล

กจิกำรทีด่แีละควำมโปร่งใสต่อนักลงทุน 

บรษิทัจดัใหม้ฝ่ีำยนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท ำหน้ำทีต่ดิต่อสื่อสำรใหข้อ้มูลกบักลุ่มเป้ำหมำย 

ทัง้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถำบนั นักลงทุนรำยบุคคล บรษิัทหลกัทรพัย์ ผู้สื่อข่ำวและประชำชนทัว่ไป อย่ำงเท่ำเทยีมกัน 

เพื่อใหท้รำบขอ้มูลของบรษิทัอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และทนัต่อเวลำ แสดงขอ้มูลถงึผลประกอบกำรและแผนกำรด ำเนิน

ธุรกจิในอนำคต เพื่อเป็นขอ้มูลช่วยในกำรประกอบกำรตดัสนิใจลงทุนและสรำ้งควำมน่ำเชื่อถอืใหแ้ก่บริษทั โดยบรษิทัมี

กำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงสม ่ำเสมอและเป็นระบบ ผ่ำนช่องทำงทีห่ลำกหลำย ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ ำหนดจรรยำบรรณนักลงทุน

สมัพนัธ์ เพื่อใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบังำนนักลงทุนสมัพนัธ ์ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนเป็นไปอย่ำง

ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส โดยยดึถอืผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำยเป็นส ำคญั   

ส ำหรบัปี 2562 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธเ์พื่อเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัใหแ้ก่นักลงทุน สรุปไดด้งันี้ 

รปูแบบกิจกรรม จ านวนครัง้ 
จดัประชมุนักวเิครำะห ์(Analyst Meeting) 2 
กำรเขำ้ร่วม Opportunity Day ทีต่ลำดหลกัทรพัยฯ์ 4 
กำรพบปะนักวเิครำะหแ์ละนักลงทุน (Roadshow) 3 
แถลงแผนปีกบัสื่อมวลชน 1 
กำรเขำ้ร่วมกจิกรรม MAI Forum 2019 1 
กำรเขำ้พบผูบ้รหิำร (Company visit) 4 
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นอกจำกกิจกรรมดงักล่ำวแล้ว บรษิัทมชี่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มูลผ่ำนทำง กำรรำยงำนผ่ำนระบบข่ำวของ

ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  เว็บไซต์บริษัท www.chewathai.com โดยข้อมูลบนเว็บไซต์จะมกีำรอฟัเดตให้

ทนัสมยัอยู่เสมอ รวมถงึกำรเผยแพร่ขำ่วประชำสมัพนัธต์่ำงๆ ผ่ำนสื่อโซเชยีลมเีดยี และสื่อสิง่พมิพต์่ำงๆ อกีดว้ย 

 อกีทัง้ บรษิทัมเีครื่องมอืหรอืเอกสำรงำนนักลงทุนสมัพนัธ ์(IR Materials) เพื่อใหท้รำบขอ้มลูของบรษิทัและใช้

เป็นขอ้มลูประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน ดงันี้ 

1. งบกำรเงนิประจ ำปีและงบกำรเงนิรำยไตรมำส 

2. รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

3. แบบแสดงรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 

4. ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร (MD&A) 

5. Company Snapshot  

6. ขอ้มลูน ำเสนอ (Presentation Material) พจิำรณำตำมกลุ่มเป้ำหมำย 

7. รำยงำนกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื (Sustainability Report) 

8. จดหมำยขำ่วนักลงทุน (Investor Newsletter) 

ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ ์: นำงสำวจติรำภรณ์ ยะแกว้  
บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน)  

ทีอ่ยู่: 1168/80 อำคำรลุมพนิทีำวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูิตด ีถนนพระรำมสี ่แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรงุเทพฯ 10120 

เวบ็ไซต ์: www.chewathai.com 

โทรศพัท ์: (02) 679 8870 – 4 หรอื Call center : 1260 

อเีมล ์: ir@chewathai.com 

ทัง้นี้  กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและตอบข้อซักถำมที่เกี่ยวข้องกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทแก่
บุคคลภำยนอก อนัไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน นักวเิครำะห์ ผูส้ื่อข่ำว และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี บรษิทัมนีโยบำยงดเวน้กำรรบั
นัดพบ (Silent Period) เพื่อให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวหรือจดัประชุมแบบเป็นกลุ่ม ในช่วงเวลำ 7 วันก่อนที่บริษัทจะ
รำยงำนผลประกอบกำรรำยไตรมำสต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

    2. ลูกค้า 

บริษัทมีช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลโครงกำรต่ำงๆ ของบริษัทให้ลูกค้ำได้รับทรำบผ่ำนช่องออนไลน์ ได้แก่ 
www.chewathai.com  และ www.facebook.com/CHEWATHAI รวมทัง้ช่องทำง Call center 1260 ของบรษิทั  

3. พนักงาน 

พนักงำนของบรษิทั ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำนทีป่ระจ ำส ำนักงำนใหญ่หรอืตำมโครงกำรต่ำงๆ จะไดร้บักำรดูแลและ
ไดร้บัขอ้มลูโดยเท่ำเทยีมกนั รวมทัง้กำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำงๆ อำท ิกำรตดิประกำศทีบ่อร์ดของบรษิทัและทีโ่ครงกำร
ต่ำงๆ กำรสื่อสำรผ่ำนกลุ่มของฝ่ำยต่ำงๆ ในรูปแบบ Chewathai Club Intranet และ Line ซึ่งจะมผีูบ้รหิำรระดบัสูงอยู่
ดว้ยโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นักงำนไดร้บัรูข้ำ่วสำรต่ำงๆ ของบรษิทั ดงันี้ 

- นโยบำย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของบรษิทั 

http://www.chewathai.com/
http://www.facebook.com/CHEWATHAI
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- ขำ่วสำรกจิกรรมต่ำงๆ ของบรษิทั 
- ขำ่วหรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสวสัดกิำรต่ำงๆ 
- ข่ำวเกี่ยวกบัพนักงำนในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรปรบัต ำแหน่ง พนักงำนเขำ้ใหม่ หรอื 

พนักงำนลำออกและอื่นๆ เป็นตน้  
- ขำ่วทีเ่ป็นควำมรูแ้ก่พนักงำน เช่น ขำ่วเกีย่วกบัภำษ ีขำ่วเกีย่วกบัประกนัสงัคม เป็นตน้ 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมกำรบรษิทั มคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั กำรก ำกบัดูแลกจิกำร

ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

1.   โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ย บุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและมปีระสบกำรณ์ในหลำยสำขำ เช่น 

วศิวกรรมศำสตร์ บรหิำรธุรกจิ กฎหมำย บญัช ีกำรเงนิ เป็นต้น ซึ่งกรรมกำรทุกคนผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร
จำก สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทัง้นี้ คณะบุคคล
ดงักล่ำวนี้มบีทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยของบรษิทัร่วมกบัผูบ้รหิำรระดบัสงูวำงแผนกำรด ำเนินงำนทัง้ระยะสัน้
และระยะยำว ตลอดจนก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงนิ กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และภำพรวมขององคก์ร มบีทบำทส ำคญัใน
กำรก ำกบัดูแลตรวจสอบและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั รวมถึงผลกำรปฏบิตัิงำนของผูบ้รหิำรระดบัสูงให้
เป็นไปตำมแผนทีว่ำงไวอ้ย่ำงเป็นอสิระ 

โครงสรำ้งคณะกรรมกำรของบรษิทัในปี 2562 ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรทัง้หมดจ ำนวน 6 คณะ ดงันี้ 
1. คณะกรรมกำรบรษิทั 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. คณะกรรมกำรบรหิำร 
4. คณะกรรมกำรสรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน 
5. คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
6. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

บรษิทัมกีำรก ำหนดและแยกอ ำนำจของคณะกรรมกำรแต่ละชุดไวอ้ย่ำงชดัเจน โดยในกำรพจิำรณำตดัสนิใจใน
เรื่องส ำคญั จะตอ้งผ่ำนควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรแตล่ะชุด ซึง่มหีน้ำทีเ่ฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัพจิำรณำหรอืรบัทรำบ เพื่อถ่วงดุลและสอบทำนใหเ้กดิควำมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย 

ปัจจุบนัคณะกรรมกำรบรษิัทมจี ำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรบรษิัทที่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน  3 ท่ำน 
(Executive Directors) และกรรมกำรบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 4 ท่ำน (Non-executive Directors) โดยมกีรรมกำร
ที่มคีุณสมบตัิเป็นอิสระ 4 ท่ำน ซึ่งคดิเป็นจ ำนวนเกิน 50% ของจ ำนวนกรรมกำรบรษิัททัง้คณะอนัจะท ำให้เกิดกำร
ถ่วงดุลในกำรพจิำรณำและออกเสยีงในเรื่องต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ครำวละไม่เกนิ 3 ปีตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนดโดยกรรมกำรอสิระจะมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี 
เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะเห็นว่ำบุคคลนัน้สมควรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ต่อไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ  นอกจำกนี้ กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ สำมำรถเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอื
ผูบ้รหิำรของบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัอื่นได ้แต่ตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหร้บัทรำบดว้ย 
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2.   การแต่งตัง้และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั 

2.1)   หลกัเกณฑก์ารเลือกตัง้ การแต่งตัง้กรรมการบริษทั 
กรรมกำรบรษิทัมคีุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ตำมทีบ่รษิทัต้องกำรและไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำม

พระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องโดยกรรมกำรต้องมีเวลำอย่ำงเพียงพอ อุทิศควำมรู้ควำมสำมำรถ
ปฏบิตัิหน้ำที่ใหแ้ก่บรษิทั โดยบรษิัทมหีลกัเกณฑ์ใน กำรคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมกำร ตำม
ขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยสรุปดงันี้ 

1) กรรมกำรทุกคนตอ้งมคีุณสมบตัติำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎระเบยีบต่ำงๆ ตลอดจนมคีุณสมบตัิ
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 

2) ตอ้งส ำเรจ็กำรศกึษำอย่ำงน้อยชัน้ปรญิญำตรใีนสำขำใดกไ็ด ้
3) เป็นผู้มีควำมรู้ในกิจกำรของบริษัทและสำมำรถอุทศิเวลำได้อย่ำงเพยีงพอ ตลอดจนใช้

ควำมรูค้วำมสำมำรถทีม่เีพื่อประโยชน์ของบรษิทั 
4) เป็นผูม้คีวำมซื่อสตัยสุ์จรติและมคีุณธรรมสงู 
5) กรรมกำรต้องไม่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนอื่นๆ เกินกว่ำห้ำ (5) 

บรษิทั ในกรณีทีก่รรมกำรคนใดคนหนึ่งมตี ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนอื่นๆ เกนิกว่ำหำ้ 
(5) บรษิทั คณะกรรมกำรจะพจิำรณำถงึประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรท่ำนดงักล่ำว และ
รำยงำนเหตุผลในกำรแต่งตัง้กรรมกำรดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนกำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ี
ซึง่ปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

6) กรรมกำรบรษิัทได้รบักำรแต่งตัง้ เลอืกตัง้ และถอดถอนโดยทีป่ระชุมผู้ถือหุน้มวีำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัและเมื่อครบวำระแล้วอำจไดร้บักำรเลอืกตัง้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
ต่อไปไดอ้กี เวน้แต่ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัว่ำงลงโดยมใิชเ่ป็นกำรออกตำมวำระ คณะกรรมกำร
สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนจะท ำหน้ำที่พิจำรณำสรรหำบุคคลที่เหมำะสมเสนอต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อแต่งตัง้บุคคลเขำ้เป็นกรรมกำรในต ำแหน่งทีว่่ำงลงตำมขอ้บงัคบับรษิทั 

7) ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ ใหก้รรมกำรจ ำนวนหนึ่งในสำมของกรรมกำร
ทัง้หมดออกจำกต ำแหน่ง หำกไม่สำมำรถแบ่งจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดออกเป็นสำมส่วนเท่ำกนัได้ ให้
กรรมกำรทีอ่อกมจี ำนวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสำมกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระนัน้อำจถูกเลอืกกลบัเขำ้มำ
ด ำรงต ำแหน่งอกีกไ็ด ้

นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
1) เสยีชวีติ 
2) ลำออก (โดยมผีลตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัจดหมำยลำออก) 
3) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมระเบยีบ และประกำศทีอ่อกตำมควำม

ของ กฎหมำย หรอืตำมขอ้บงัคบับรษิทั 
4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
5) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

8) กำรเสนอชื่อบุคคลใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนด
ออกตำมวำระคณะกรรมกำรสรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน จะเป็นผูส้รรหำเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัพจิำรณำก่อนเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำและเลอืก 
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9) ในกำรเลอืกตัง้กรรมกำร ใหใ้ชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และผู้
ถอืหุน้มสีทิธเิลอืกตัง้บุคคลที่ได้รบักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรทีจ่ะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนน
เสยีงไม่ได ้

10) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำ
จ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้โดยกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกตำมวำระ อำจไดร้บักำรเลอืกตัง้
เขำ้มำใหม่ได ้

11) ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

2.2)  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั 
  บรษิทัก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรครำวละ 3 ปี แต่อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัเชื่อว่ำอำยุหรอื
ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่งมไิด้เป็นอุปสรรค หำกเปรียบเทยีบกับควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์อนั
ทรงคุณค่ำทีแ่ต่ละคนมแีละพรอ้มทีจ่ะน ำมำก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทั 

2.3)  จ านวนบริษทัท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง 
บรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัในบรษิทัจดทะเบยีนไดค้นละไม่เกนิ 5 

แห่ง แต่มไิดก้ ำหนดนโยบำยกำรจ ำกดัจ ำนวนกำรเป็นกรรมกำรบรษิทัในบรษิทัย่อยของบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

2.4)   การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมการผู้จดัการ 
คณะกรรมกำรบรษิทัเลง็เหน็ว่ำ เพื่อใหบ้รษิทัไดร้บัประโยชน์สูงสุดในกำรทีก่รรมกำรผุจ้ดักำรจะ

สำมำรถอุทศิเวลำส ำหรบักำรปฏบิตัหิน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรผูจ้ดักำรได้อย่ำงม ีประสทิธภิำพ จงึได้ก ำหนด
เป็นนโยบำยว่ำ หำ้มมใิหก้รรมกำรผูจ้ดักำรด ำรงต ำแหน่งเป็น กรรมกำรผูจ้ดักำรในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น  

สรปุการด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการ มีดงัน้ี 

ล ำดบั ชื่อ – นำมสกุล บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

1. นำยชำตชิำย   พำนิชชวีะ 1. ประธำนกรรมกำร บมจ.ไทยศรปีระกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
2. ประธำนกรรมกำร บมจ.เอทพี ี30  
3. กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ.คำเธ่ยล์สีแพลน  
4. กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ.ททีแีอล อุตสำหกรรม  

2. นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ 1. กรรมกำร บมจ.เอทพี ี30 
2. กรรมกำร/ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร บมจ.อมตะ วเีอน็ 

3. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ -ไม่ม-ี 

4. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี กรรมกำรอสิระ บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์  

5. นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร         กรรมกำร/กรรมกำรอสิระ บมจ.ททีแีอล อุตสำหกรรม 

6. พล.ต.ท.วสินุ ปรำสำททองโอสถ 1. กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ 
ฟินันเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 

2. กรรมกำร บมจ.กำรบนิกรุงเทพ  

7. นำยพนิิจ หำญพำณิชย ์ กรรมกำร บมจ.บำงกอก เชน ฮอสปิทอล  
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ทัง้นี้ บรษิทัไดเ้ปิดเผยรำยละเอยีดขอ้มลูกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอื่นของกรรมกำรแต่ละ
คนไวอ้ย่ำงละเอยีดในแบบ 56-1 และในรำยงำนประจ ำปี (56-2) ซึ่งบรษิทัมัน่ใจว่ำ จะไม่ก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์และไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรบริษัท โดยตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ
คณะกรรมกำรบริษัทได้แสดงให้เห็นว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถอุทิศเวลำในกำรปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ โดยบรษิทัไดร้บัค ำปรกึษำ ค ำแนะน ำ และขอ้เสนอแนะทีม่ปีระโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั
อย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 

 
บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยสุ์จรติ 

2. ก ำหนดรำยละเอียด ให้ควำมเห็นชอบ และพิจำรณำทบทวน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทำงของธุรกิจ 
นโยบำย เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณของบรษิทัและบรษิทัย่อย ตำมทีฝ่่ำย
บรหิำรจดัท ำ และก ำกบัดูแลกำรบรหิำรงำนและผลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยจดักำร หรอืบุคคลใดๆ ซึ่ง
ไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหน้ำทีด่งักล่ำว เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด 

3. ตดิตำมผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณ 

4. ด ำเนินกำรใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยน ำระบบงำนบญัชทีีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพมำใช ้รวมทัง้จดัใหม้ี
ระบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

5. สอบทำนกระบวนกำรและนโยบำยในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำน 

6. จดัให้มนีโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรตำมหลกัธรรมำภิบำล และกำรปรบัใช้นโยบำยดงักล่ำว
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

7. แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำร หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั 

8. แต่งตัง้ผู้บริหำรระดับอำวุโสของบริษัท เช่น กรรมกำรผู้จดักำร (Managing Director) รองกรรมกำร
ผู้จ ัดกำรสำยงำนบริหำรองค์กร (Executive Vice President) รองกรรมกำรู้จดักำรสำยงำนบญัชีและ
กำรเงนิ (Executive Vice President – Accounting & Corporate Finance) และผูบ้รหิำรระดบัสูงในสำย
งำนต่ำงๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็จ ำเป็นและสมควร 

9.   แต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทั เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรปฏิบตังิำนต่ำงๆ เพื่อใหก้ำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

10. ขอควำมเหน็ทำงวชิำชพีจำกองคก์รภำยนอก หำกมคีวำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจทีเ่หมำะสม 

11. ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท เข้ำร่วมหลักสูตรสมัมนำต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรและผูบ้รหิำรนัน้ 

12. ตรวจสอบผลกำรปฏบิตังิำนของตนเป็นประจ ำทุกปี 

13. ตรวจสอบและประเมนิควำมเพยีงพอของกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำร และเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
พจิำรณำแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎบตัรฉบบันี้ 

14. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
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คณะกรรมการชุดย่อย 
 โครงสร้ำงในส่วนคณะกรรมกำรบริษัท ชีวำทัย จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 5 คณะ ไดแ้ก่  

 1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 2. คณะกรรมกำรบรหิำร 
 3. คณะกรรมกำรสรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 4. คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  
 5. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทัทีม่คีุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระครบถว้นตำม

ประกำศของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทุกคนมคีวำมเป็นอิสระและมคีุณสมบตัิครบถ้วนตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ก ำหนด โดยมหีน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบและมบีทบำทกำรปฏบิตังิำนในฐำนะทีเ่ป็นองค์กรอสิระทีใ่หก้ำร
สนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรดแูลก ำกบักจิกำรใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีขจดัปัญหำ
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ สอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงนิทีเ่สนอต่อสำธำรณชนและผูถ้อืหุน้ สอบทำนระบบ
กำรควบคุมภำยใน รวมถงึกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน และกำรสื่อสำรกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31  ธนัวำคม  2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบมจี ำนวน 3 คน โดยมรีำยนำมดงัต่อไปนี้ 
1. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

  2. นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร  กรรมกำรตรวจสอบ  
  3. นำยพนิิจ หำญพำณิชย ์   กรรมกำรตรวจสอบ   

บทบาทหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1. สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 

audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. ก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั 
4. สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยแ์ละกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
5. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั และ

เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วม
ประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย
และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสุดต่อบรษิทั 
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7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 

  (ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 
  (ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทั 
  (ค) ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
  (ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
  (จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
  (ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่

ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัจำกกำรปฏิบตัหิน้ำที่ตำมกฎ
บตัร (charter) 

  (ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่แ ละควำม
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

8. ทบทวน สอบทำน ประเมนิควำมเพยีงพอ และควำมเหมำะสมของกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ประจ ำทุกปี  

9. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรของบรษิทัตำมหน้ำทีท่ีค่ณะกรรมกำรของ
บรษิทัมอบหมำยให ้ในขณะทีค่วำมรบัผดิชอบส ำหรบักจิกรรมทัง้หมดของบรษิทัต่อบุคคลภำยนอกนัน้ยงัคง
เป็นของคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้คณะ 
 

คณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมกำรบรหิำรได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้โดยคณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็น
ผู้บริหำรจ ำนวน 2 คน และกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 1 คน โดยคดัเลือกจำกบุคคลที่มคีวำมรู้
ควำมสำมำรถ มคีวำมเขำ้ใจในบทบำทหน้ำทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบและมคีวำมเขำ้ใจลกัษณะงำนกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบริษัทเป็นอย่ำงดี มีหน้ำที่ในกำรดูแลบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 
 1. นำยชำตชิำย พำนิชชวีะ  ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
 2. นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ  กรรมกำรบรหิำร 
 3. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ  กรรมกำรบรหิำร 

บทบาทหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับทิศทำงกลยุทธ์ โครงสร้ำงกำรจัดกำร และแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี และ

งบประมำณของบรษิทัฯ 
2. ด ำเนินกำรจดักำรให้กำรด ำเนินธุรกิจของบรษิทัฯ เป็นไปตำมแผนกำร วตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่

ก ำหนดไว ้
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3. ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน และกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบทุกเดอืน 

4. เสำะหำ และประเมนิโอกำสใหม่ๆ ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
5. ตรวจสอบ และใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบัเรื่องนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัฯ แก่คณะกรรมกำรบรษิทั 
6. ตรวจสอบ และอนุมตัิธุรกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทุน หรอืกำรขำยสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ กำร

จดักำรทรพัยำกรบุคคล กำรเงนิและกำรคลงั กำรบรหิำรงำนทัว่ไป และธุรกรรมต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจกำรอนุมตัทิีค่ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำก ำหนดไว้ 

7. พจิำรณำและตรวจสอบกำรจดักำรควำมเสีย่ง และระบบกำรควบคุมควำมเสีย่งของบรษิทัฯ 
8. คณะกรรมกำรบรหิำรอำจมอบอ ำนำจช่วงให้ผูบ้รหิำร หรอืพนักงำน ปฏบิตังิำนเฉพำะอย่ำงแทนไดต้ำม

ควำมเหมำะสม โดยที่คณะกรรมกำรบรหิำร หรอืผู้รบัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรจะต้องไม่
กระท ำกำรหรอือนุมตัริำยกำรใดๆ ทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้กบัตน อำจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือำจ
ไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ (ตำมทีน่ิยำมไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย์) ทัง้นี้ กำรอนุมตัริำยกำรดงักล่ำว ต้องสอดคล้องกบันโยบำย และหลกักำรต่ำงๆ ทีก่ ำหนด
โดยคณะกรรมกำรบรษิทั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

9. จดัหำทีป่รกึษำ หรอืบุคคลทีม่คีวำมเหน็อสิระเพื่อใหค้วำมเหน็หรอืค ำแนะน ำ ตำมควำมจ ำเป็น 
10. รอ้งขอใหผู้บ้รหิำรหรอืพนักงำนเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีม่กีำร

อภปิรำยกนัในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร 
11. รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิัททรำบถงึกจิกำรทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรด ำเนินกำรภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่

ของคณะกรรมกำรบรหิำรอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นี้ รวมถึงเรื่องอื่นใดทีจ่ ำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้
คณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 

12. ตรวจสอบผลกำรปฏบิตังิำนของตนเป็นประจ ำทุกปี 
13. ตรวจสอบและประเมนิควำมเพยีงพอของกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำร และเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั

พจิำรณำแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎบตัร 
14. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้รบักำรแต่งตัง้ขึ้นโดยคณะกรรมกำรบรษิัทมี
จ ำนวนทัง้หมด 3 คน โดย ณ วนัที่  31 ธนัวำคม 2256  คณะกรรมกำรประกอบดว้ย กรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 
คนเพื่อใหเ้กดิกำรถ่วงดุล โดยมหีน้ำทีส่ ำคญัเพื่อแบ่งเบำภำระของคณะกรรมกำรบรษิทัและผูถ้อืหุ้น มรีำยนำม
ดงัต่อไปนี้ 

1. พลต ำรวจโทวสินุ ปรำสำททองโอสถ  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
2. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี  กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
3. นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร     กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 

บทบาทหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พจิำรณำนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บรษิทั กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรระดบัสูงของบรษิทัรวมทัง้คดัเลอืกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มี
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คุณสมบัติเหมำะสมเพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั 

2. พจิำรณำทบทวนนโยบำยและหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำร
บรษิทั กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั 

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อน ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรผู้จดักำร และ
ผูบ้รหิำรระดบัสูงของบรษิทัต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำ
อนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะเป็นผูอ้นุมตัคิ่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรผูจ้ดักำร และ
ผู้บริหำรระดบัสูง ส ำหรบัค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัท ให้คณะกรรมกำรบรษิัท
น ำเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

4. ทบทวน สอบทำน ประเมนิควำมเพยีงพอ และควำมเหมำะสมของกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นประจ ำทุกปี 

5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 
 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

   ได้รบักำรแต่งตัง้ขึ้นโดยคณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวนทัง้หมด 3 คน โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2562  คณะกรรมกำรประกอบดว้ย กรรมกำรอสิระจ ำนวน 2 คน และกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 1 คน มรีำยนำม
ดงัต่อไปนี้ 

  1. นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
  2. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร   
  3. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ  กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

บทบาทหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

1. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทัโดยตรงตำมหน้ำทีแ่ละควำม
รบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมำย และคณะกรรมกำรบรษิัทยงัคงมคีวำมรบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัต่อบุคคลภำยนอก 

2. พจิำรณำก ำหนดแนวทำงเสนอแนะแนวนโยบำย / แนวปฏบิตัเิกีย่วกบั จรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธุรกจิ
ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีต่อคณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำร เพื่อก ำหนดเป็นระเบยีบปฏบิตัิ
ขององคก์ร ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นแนวทำงปฏบิตัขิององคก์รทีไ่ดม้ำตรฐำน และเป็นแนวทำงทีถู่กตอ้ง 

3. ก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั 
4. ก ำกบัดูแลใหค้ ำปรกึษำ ประเมนิผล และทบทวนนโยบำยและกำรปฏบิตั ิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำร

ที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนำและยกระดับ ระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทสู่
มำตรฐำนสำกล 

5. ทบทวน สอบทำน ประเมินควำมเพียงพอ และควำมเหมำะสมของกฎบตัรคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กจิกำรเป็นประจ ำทุกปี 

6. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย ซึง่เกีย่วขอ้งกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี 
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 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้โดยคณะกรรมกำรบรษิทัมจี ำนวนทัง้หมด 3 คน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562
คณะกรรมกำรประกอบดว้ย กรรมกำรอสิระจ ำนวน 2 คน และกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 1 คน มรีำยนำมดงัต่อไปนี้ 

1. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี  ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2. นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร  กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   
3. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ   กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

บทบาทหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. พจิำรณำก ำหนดนโยบำย แผนกำรจดักำรบรหิำร และก ำกบัดแูลกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั 
2. พจิำรณำและทบทวนแนวทำงและเครื่องมอืในกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิำพ และเหมำะสมกบั

ลกัษณะควำมเสีย่งแต่ละดำ้นของธุรกรรมทีบ่รษิทัด ำเนินกำร 
3. ติดตำมและให้ควำมส ำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรผิดปกติทัง้หลำยที่ อำจเกิดขึ้น 

รวมถงึรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบรหิำรควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรบรษิทั  
4. ให้ข้อเสนอแนะในด้ำนที่ต้องด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ 

นโยบำยและกลยุทธข์องบรษิทั 
5. ทบทวน สอบทำน ประเมนิควำมเพยีงพอ และควำมเหมำะสมของกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำรควำม

เสีย่งเป็นประจ ำทุกปี 
6. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย ซึง่เกีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
การประชุมคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทมกีำรก ำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อยไตรมำสละครัง้ต่อปีและมกีำรประชุม
พเิศษเพิม่ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยแจง้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั และกำรประชุมทุกครัง้จะตอ้งมกีรรมกำรมำ
ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุมขัน้ต ่ำ หรอื เป็นไปตำมประกำศ หรอื 
กฎบัตรของแต่ละคณะในส่วนของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทนัน้ ก ำหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติต้องมี
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

2. มกีำรก ำหนดควำมชดัเจนไวล่้วงหน้ำ โดยกรรมกำรผูจ้ดักำร โดยกำรหำรอืร่วมกบัประธำนคณะกรรมกำร
บรษิัท จะร่วมกนัพจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ ทัง้นี้  เลขำนุกำรบรษิัทมหีน้ำทีดู่แลใหก้รรมกำร
ไดร้บัเอกสำรกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นเวลำ 7 วนั เพื่อใหม้เีวลำเพยีงพอส ำหรบักำรศกึษำและพจิำรณำ
เรื่องเพื่อกำรใหค้วำมเหน็และกำรออกเสยีงลงคะแนน 

3. คณะกรรมกำรบรษิทัได้รบัขอ้มูลทีเ่พยีงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและทนัเวลำก่อนกำรประชุมทุกครัง้ ทัง้นี้ 
กรรมกำรบริษัทสำมำรถติดต่อเลขำนุกำรบริษัทได้โดยตรงอย่ำงอิสระ เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแก่
คณะกรรมกำรบรษิทัในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบต่ำงๆ 

4. กรรมกำรผูจ้ดักำรมหีน้ำทีจ่ดัสรรเวลำใหอ้ย่ำงเพยีงพอทีผ่่ำยจดักำรจะเสนอเอกสำรขอ้มลูเพื่อกำรอภปิรำย
และเพยีงพอส ำหรบัคณะกรรมกำรทีจ่ะอภปิรำยในประเดน็ส ำคญั เปิดโอกำสและสนับสนุนใหก้รรมกำรแต่ละคนแสดง
ควำมคดิเหน็ก่อนสรุปควำมเหน็ทีไ่ดจ้ำกทีป่ระชุม 

5.  คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมโีอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันเองตำม
ควำมจ ำเป็นเพื่ออภปิรำยปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกบักำรจดักำรทีอ่ยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มฝ่ีำยจดักำรร่วมดว้ยและควรแจง้
ใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร ทรำบถงึผลกำรประชุมดว้ย 
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6.  คณะกรรมกำรบรษิัทสนับสนุนใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรเชญิผูบ้รหิำรระดบัสูงเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อใหส้ำรสนเทศรำยละเอยีดต่ำงๆ เพิม่เตมิในฐำนะทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิำนโดยตรง และเพื่อมโีอกำสท ำควำมรูจ้กั
ผูบ้รหิำรระดบัสงูส ำหรบัใชป้ระกอบกำรพจิำรณำแผนกำรสบืทอดงำน 

7.  ในกำรพจิำรณำระเบยีบวำระต่ำงๆ กรรมกำรซึ่งมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิำรณำจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงและ
ตอ้งไม่อยู่ในทีป่ระชุมในวำระดงักล่ำว 

8.  กำรประชุมทุกครัง้ ต้องมกีำรจดบนัทกึกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมที่
ผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบรษิทั พรอ้มใหค้ณะกรรมกำรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสำมำรถตรวจสอบได้ 

รายงานการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการส าหรบัคณะกรรมการชุดต่างๆ  
ในปี 2562 มกีำรประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
 

รายช่ือ 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

จ านวน
ครัง้ 

อตัรา
การเข้า
ร่วม 
(%) 

จ านวน
ครัง้ 

อตัรา
การเข้า
ร่วม 
(%) 

จ านวน
ครัง้ 

อตัรา
การเข้า
ร่วม 
(%) 

จ านวน
ครัง้ 

อตัรา
การเข้า
ร่วม 
(%) 

จ านวน
ครัง้ 

อตัรา
การเข้า
ร่วม 
(%) 

จ านวน
ครัง้ 

อตัรา
การเข้า
ร่วม 
(%) 

1. นำยชำตชิำย พำนิชชวีะ 6/6 100% - - 12/12 100% - - - - - - 

2. นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ 6/6 100% - - 12/12 100% - - - - - - 

3. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ 6/6 100% - - 12/12 100% - - 3/3 100% 3/3 100% 

4. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศล
ศร ี

6/6 100% 4/4 100% - - 2/2 100% 3/3 100% 3/3 100% 

5. นำยชยัยุทธ เตชะทศัน
สุนทร 

6/6 100% 4/4 100% - - 2/2 100% 3/3 100% 3/3 100% 

6. พล.ต.ท. วสินุ ปรำสำททอง
โอสถ 

4/6* 67% - - - - 2/2 100% - - - - 

7. นำยพนิิจ หำญพำณิชย ์ 6/6 100% 4/4 100% - - - - - - - - 

หมำยเหตุ : *พล.ต.ท. วสินุ ขอลำประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่3/2562 เมื่อวนัที ่13 มนีำคม 2562 และ  
  ครัง้ที ่5/2562 เมื่อวนัที ่8 สงิหำคม 2562 เน่ืองจำกตดิภำรกจิเดนิทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ 

   

การประชมุระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมโีอกำสได้ประชุมระหว่ำงกันเองเพื่อ
อภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ เช่น กลยุทธ์กำรบริหำรงำน แนวทำงกำรเติบโต 
กระบวนกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นไปโดยปรำศจำกอทิธพิลของผูถ้อืหุน้ทีม่อี ำนำจควบคุมและฝ่ำยจดักำร 
ฝ่ำยจดักำรสำมำรถด ำเนินงำนตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่ก ำหนด จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมคณะกรรมกำรและ
จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม และกรรมกำรอิสระสำมำรถท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรและฝ่ำย
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จดักำรไดอ้ย่ำงมอีสิระ เป็นตน้ โดยกำรประชุมไม่มฝ่ีำยจดักำรร่วมดว้ย และแจง้ใหค้ณะกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร
ไดร้บัทรำบผลกำรประชุมดงักล่ำวดว้ย ทัง้นี้ ปี 2562 ไดม้กีำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 1 ครัง้ 
เมื่อวนัที ่13 มนีำคม 2562 
 
การวางแผนกลยุทธข์องบริษทัและการน าไปปฏิบติั 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทุกปี คณะกรรมกำรจะร่วมกนัพจิำรณำทบทวน วสิยัทศัน์ ภำรกจิและกล
ยุทธ์ประจ ำปี รวมทัง้วำงแผนกลยุทธ์ล่วงหน้ำ และภำยหลังจำกนัน้คณะกรรมกำรจะติดตำมว่ำฝ่ำยจดักำรได้น ำ
แผนงำนดงักล่กลยุทำงไปปฏิบตัิตำมหรอืไม่ โดยฝ่ำยจดักำรจะรำยงำนแผนงำนดงักล่ำวให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัรบัทรำบเป็นประจ ำทุกไตรมำส โดยก ำหนดไวเ้ป็นวำระ เรื่อง รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำน รำยงำนควำมคบืหน้ำ
กำรด ำเนินธุรกจิ และยงัไดก้ ำหนดใหม้วีำระ เรื่องทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั จะไดร้บั
ทรำบขอ้เทจ็จรงิและใหข้อ้เสนอแนะในเรื่องทีเ่หน็ว่ำฝ่ำยจดักำรควรปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

 การสรรหากรรมการอิสระ 
 บรษิัทได้ก ำหนดนิยำมของบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระโดยพจิำรณำจำกคุณสมบตั

ตำมกฏหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถงึประกำศขอ้บงัคบัและกฏระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้จ ำนวน
กรรมกำรอสิระต้องมอีย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดและไม่น้อยกว่ำ 3 คน คุณสมบตัขิอง
กรรมกำรอสิระ มรีำยละเอยีดดงันี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้ับรวมกำรถอืหุน้ของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พน้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืที่ปรกึษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็น
บดิำ มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของ บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำง
อสิระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัที่ได้รบักำร
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ 
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5. ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิ รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีก่ระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกจิกำร กำร
เช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรพัย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรบัควำม
ช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ด้วยกำรรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้ำประกนั กำรให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถงึพฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญำมภีำระหนี้ทีต่อ้งช ำระต่ออกี
ฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป 
แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรค ำนวณมูลค่ำ
ของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนี้ดงักล่ำว ใหน้ับรวมภำระหนี้ทีเ่กดิขึน้
ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส ำนัก
งำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พน้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ 

7. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจ
ควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ 

8. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

9. ไม่ประกอบกิจกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักิจกำรของบรษิัทฯ หรอื
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุ้นเกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นีัยกบั
กจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

10. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
  กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบจะพจิำรณำคุณสมบตัโิดยคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิซึง่องคป์ระกอบกำรสรรหำและแต่งตัง้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะประกอบดว้ยสมำชกิทีเ่ป็นกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 3 คน 
2.  สมำชกิของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ตอ้งมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถ

ท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้

คุณสมบตัขิองสมำชกิคณะกรรมกำรตรวจสอบ มรีำยละเอยีดดงันี้  
1. เป็นกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมค ำนิยำมของกรรมกำรอิสระที่ก ำหนดโดยประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
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2.  ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ  บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ 

3.  ไม่เป็นกรรมกำรของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั เฉพำะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  
4. มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ 
 ทัง้นี้ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบจะมกี ำหนด 3 ปี นับจำกวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ เมื่อ

สิ้นสุดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง สมำชิกของคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจได้รบักำรแต่งตัง้ให้เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งใหม่อกีไดต้ำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ อำจเหน็สมควร แต่ทัง้นี้ กรรมกำรอสิระจะมวีำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี นับจำกวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระครัง้แรก  

 
การสรรหากรรมการบริษทั 

 กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำคุณสมบัติโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิซึ่ง
องคป์ระกอบกำรสรรหำและแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรษิทั มรีำยละเอยีดดงันี้ 
1. คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อย 7 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวน

กรรมกำรทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัร 
2. คณะกรรมกำรบรษิทัต้องประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 3 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำหนึ่งใน

สำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ 

คุณสมบตัขิองกรรมกำรบรษิทั มรีำยละเอยีดดงันี้ 
1.   กรรมกำรทุกคนต้องมคีุณสมบตัติำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎระเบยีบต่ำงๆ ตลอดจนมคีุณสมบตัติำมทีก่ ำหนด

ไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 
2.   ตอ้งส ำเรจ็กำรศกึษำอย่ำงน้อยชัน้ปรญิญำตรใีนสำขำใดกไ็ด้ 
3.   เป็นผู้มีควำมรู้ในกิจกำรของบริษัทฯ และสำมำรถอุทิศเวลำได้อย่ำงเพียงพอ ตลอดจนใช้ควำมรู้

ควำมสำมำรถทีม่เีพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ  
4.   เป็นผูม้คีวำมซื่อสตัยสุ์จรติและมคีุณธรรมสงู 
5.   กรรมกำรต้องไม่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบรษิัทที่จดทะเบยีนอื่นๆ เกินกว่ำ 5 บรษิัท  ในกรณีที่

กรรมกำรคนใดคนหนึ่งมีต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่ำ 5 บริษัท  
คณะกรรมกำรจะพจิำรณำถงึประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิหน้ำทีข่องกรรมกำรท่ำนดงักล่ำว และรำยงำน
เหตุผลในกำรแต่งตัง้กรรมกำรดงักล่ำวไว้ในรำยงำนกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ีซึ่ง
ปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

 ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ ใหก้รรมกำรจ ำนวนหนึ่งในสำมของกรรมกำรทัง้หมดออก
จำกต ำแหน่ง หำกไม่สำมำรถแบ่งจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดออกเป็นสำมส่วนเท่ำกนัได้ ให้กรรมกำรที่ออกมี
จ ำนวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสำม  กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระนัน้อำจถูกเลอืกกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอกีกไ็ด ้
นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

▪ เสยีชวีติ 
▪ ลำออก (โดยมผีลตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจดหมำยลำออก) 
▪ ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหำ้มตำมระเบยีบ และประกำศทีอ่อกตำมควำมของกฏหมำยหรอื

ตำมขอ้บงัคบับรษิทั 
▪ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
▪ ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 



แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2562  บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2.9 หน้ำ 119 

 

การสรรหากรรมการบริหาร  

  กำรสรรหำกรรมกำรบรหิำรจะพจิำรณำคุณสมบตัโิดยคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
และน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบรษิัทเพื่ออนุมตัิกำรแต่งตัง้ ซึ่งคณะกรรมกำรบรหิำรท ำหน้ำที่ในกำรบรหิำร
กจิกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ และกฏหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง และพจิำรณำ กลัน่กรองเรื่อง
ต่ำงๆ ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร ตลอดจนตดิตำมกำรด ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรงำนต่ำงๆ 
ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 

  กำรสรรหำผูบ้รหิำรระดบัสงูไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู คณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูพ้จิำรณำถงึคุณสมบตัทิีค่รบถ้วน เหมำะสม มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะ และ
ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำ
อนุมตัติ่อไป 

การสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อใหป้ฏบิตัหิน้ำทีเ่ฉพำะเรื่องและน ำเสนอผลใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
พจิำรณำและรบัทรำบ ซึง่คณะกรรมกำรชุดย่อยมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมทีก่ ำหนด 
 
ภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์ 
 คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูก้ ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และนโยบำย รวมถึงเป็นผูก้ ำกบัดูแลกิจกำร
ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้อนัก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิม่มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกจิใหแ้ก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำย มคีวำมเป็นอสิระ
ในกำรแสดงควำมคดิเหน็ และกำรตัดสนิใจไม่แสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่ผูห้นึ่งผูใ้ดไม่ด ำเนินกำร
ใดๆ ทีเ่ป็นกำรขดัแยง้ หรอืเป็นกำรแขง่ขนักบัผลประโยชน์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยคณะกรรมกำรบรษิทัได้
ก ำหนดบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร และคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง ไวอ้ย่ำงชดัเจนและเป็นลำยลกัษณ์อกัษร นอกจำกนี้ ยงัจดัใหม้กีลไกในกำรก ำกบัดูแลและตดิตำม
กำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุมฝ่ำยบริหำรในช่วงเวลำที่จ ำเป็นและเหมำะสม คณะกรรมกำรบริษัทให้
ควำมส ำคญัต่อรำยงำนทำงกำรเงินที่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงแท้จริง มีกำรประเมนิ 
ก ำหนดและวำงมำตรฐำนในกำรบริหำร ป้องกัน และจดักำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสมอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิลภำยใต้หลกักำรถ่วงดุลอ ำนำจ และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมกำร
บรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำ เพื่อใหธุ้รกจิของบรษิทั มคีวำมเจรญิกำ้วหน้ำอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื สำมำรถ
สรำ้งผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

6. การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

บรษิทัมกีำรก ำหนดและแยกอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำรในระดบัต่ำงๆ ไวอ้ย่ำง
ชดัเจน โดยในกำรพจิำรณำและตดัสนิใจในเรื่องทีส่ ำคญัๆ จะตอ้งผ่ำนควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั
และคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและสอบทำนใหเ้กดิควำมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย 
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7. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
  บรษิทัมนีโยบำยในกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของประธำนกรรมกำรบรษิทั และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร โดยจะต้องเป็นบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ มปีระสบกำรณ์และคุณสมบตัทิีเ่หมำะสม และต้องไม่
เป็นบุคคลเดยีวกนัเพื่อใหม้กีำรถ่วงดุลอ ำนำจโดยกำรแยกหน้ำทีก่ำรก ำกบัดแูลและบรหิำรงำนออกจำกกนั 
 
ประธานกรรมการบริษทั 
  ไม่เป็นผูบ้รหิำร รวมทัง้ไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมกำรผูจ้ดักำร โดยประธำนกรรมกำรบรษิทัมคีวำม
เป็นอสิระจำกฝ่ำยบรหิำร มกีำรแบ่งแยกหน้ำทีใ่นกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลและกำรบรหิำรงำนประจ ำ
ออกจำกกนัอย่ำงชดัเจน ประธำนกรรมกำรบรษิทั มหีน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่ง
เป็นผูก้ ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และนโยบำยทีส่ ำคญัใหฝ่้ำยบรหิำรน ำไปปฏบิตั ิโดยกรรมกำรบรษิทัทุกคนมี
ควำมเป็นอสิระในกำรเสนอวำระกำรประชุม กำรแสดงควำมคดิเหน็ต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในดำ้นต่ำงๆ 
รวมถงึพจิำรณำอย่ำงรอบคอบในเรื่องทีอ่ำจขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เพื่อใหม้คีวำมถูกตอ้ง โปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได ้

บทบาทอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั 

1. ดแูลภำพรวมในดำ้นกลยุทธแ์ละนโยบำยของบรษิทัฯ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิ 
2. ท ำหน้ำทีป่ระธำนในทีป่ระชุมและเขำ้ร่วมกำรประชุมทุกครัง้ เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำร

บรษิทัมปีระสทิธภิำพ รวมถงึกระตุน้ใหก้รรมกำรทุกท่ำนแสดงควำมคดิเหน็ และดแูลใหก้รรมกำรทุกท่ำน
ไดร้บัขอ้มูลของบรษิทัฯ ทีถู่กต้อง ตรงเวลำ และชดัเจน เพื่อใชป้ระกอบกำรพจิำรณำและ/หรอือนุมตัใิน
วำระต่ำงๆ ของกำรประชุม 

3. ดูแลกำรสื่อสำรระหว่ำงบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเปิดโอกำส
ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถตดิต่อสื่อสำรกบัคณะกรรมกำรเพื่อแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ระหว่ำงกนั 

4. ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในที่ประชุมผูถ้อืหุ้นทุกครัง้ และมกีำรมอบหมำยใหม้ผีูดู้แลกำรประชุมผู้ถอืหุ้นให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ อย่ำงถูกต้อง พร้อมทัง้ดูแลให้กรรมกำรทุกท่ำนเขำ้ร่วมกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงพร้อมเพรยีงกัน และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธใินกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำง
เต็มที่ในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำรซักถำมหรือขอค ำชี้แจง
เพิม่เตมิ 

5. ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์ ดูแลโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรให้มคีวำมเหมำะสม ดูแลให้มกีำรน ำ
นโยบำยและกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรไปปฏบิตัอิย่ำงมปีระสทิธผิล 

6. สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance) และนโยบำย
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิขึน้ในทุกระดบั ตัง้แต่กรรมกำร ผูบ้รหิำรระดบัสงูจนถงึพนักงำน 

7. สนับสนุนส่งเสรมิใหก้รรมกำรทุกท่ำนท ำงำนร่วมกนัอย่ำงเป็นทมี อนัจะก่อใหเ้กิดควำมมปีระสทิธภิำพ
และประสทิธผิลในกำรท ำงำน ดูแลให้มกีำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิของคณะกรรมกำร ทัง้แบบประเมนิ
ตนเองแบบประเมนิไขว้ และแบบประเมนิกลุ่ม น ำผลกำรประเมนิดงักล่ำวมำปรบัปรุงและพฒันำกำร
ท ำงำนของคณะกรรมกำร 

8. สนับสนุนส่งเสรมิใหก้รรมกำรทุกท่ำนเขำ้ร่วมอบรมพฒันำทกัษะ ควำมรูใ้นดำ้นต่ำงๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่
กำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรในสถำบนัทีม่ชีื่อเสยีง และเป็นทีย่อมรบั เช่น สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
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กรรมการผู้จดัการ 
ไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัประธำนกรรมกำรบรหิำร แต่ถอืเป็นผูบ้รหิำรระดบัสงูในส่วนของฝ่ำยจดักำร 

โดยท ำหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกจิกำร และ/หรอืกำรบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทัตำมแนวทำงทีค่ณะกรรมกำร
บรษิทั คณะกรรมกำรบรหิำร ก ำหนด พจิำรณำธุรกรรมต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทั 

บทบาทอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

1. ก ำหนดภำรกจิ วตัถุประสงค ์แนวทำง และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมกำร และด ำเนินกำรเพื่อใหเ้ป็นไปตำมภำรกจิ วตัถุประสงค ์แนวทำง และเป้ำหมำยกำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ ดงักล่ำวดว้ย รวมถงึกำรสัง่กำรและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนโดยรวม 

2. มอี ำนำจพจิำรณำว่ำจำ้งพนักงำนและบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนกำรโอน โยกยำ้ยสำยงำน/แผนก หรอืกำรพน้
จำกกำรเป็นพนักงำน ก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงนิโบนัส รวมถึงสวสัดกิำรเกี่ยวกบัพนักงำน
ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

3. พจิำรณำและด ำเนินกำรใหม้กีำรปฏบิตัติำมค ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ บนัทกึ เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นไป
ตำมภำรกจิ วตัถุประสงค ์แนวทำง และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเพื่อรกัษำระเบยีบวนิยั
กำรท ำงำนภำยในองคก์ร 

4. ด ำเนินกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรงำนทัว่ไปของบรษิทัฯ 
5. ให้มอี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอืมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิำนเฉพำะอย่ำงแทนได้  โดย

กำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือกำรมอบหมำยดงักล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำม
หนังสอืมอบอ ำนำจ และ/หรอืใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ ขอ้ก ำหนด หรอืค ำสัง่ทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ 
และ/หรอืบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดไว ้

ทัง้นี้ อ ำนำจตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่บุคคลอื่นทีเ่ห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ ำนำจ และ/หรอืกำร
มอบอ ำนำจในกำรอนุมตัิรำยกำรใดที่ตนหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอืผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งกำร
อนุมตัิรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พจิำรณำและอนุมตัริำยกำรดงักล่ำวตำมทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

 
8. แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรสืบทอดต ำแหน่งในระดับผู้บริหำรระดับสูงทุกต ำแหน่ง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ต ำแหน่งทีเ่ป็นผูน้ ำองคก์ร คอื กรรมกำรผูจ้ดักำรในบรษิทั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อรกัษำควำมเชื่อมัน่
ใหก้บัผูล้งทุน องคก์ร ตลอดจนพนักงำนว่ำกำรด ำเนินงำนของบรษิทัจะไดร้บักำรสำนต่ออย่ำงทนัท่วงท ี 

ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรหิำรไดร้่วมกนัก ำหนดหลกัเกณฑ์และแผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) 
โดยสรรหำบุคลำกรภำยในองค์กรที่มีศกัยภำพสูง ซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมเหมำะสมทำงด้ำนคุณวุฒิ คือ มีควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ สำมำรถสรำ้งผลงำนทีด่เีลศิใหอ้งค์กร มทีศันคตแิละพฤตกิรรมทีเ่หมำะสมกบัวฒันธรรมองค์กร รวมทัง้มี
ควำมเหมำะสมด้ำนวยัวุฒิที่พร้อมจะด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำงลง รวมทัง้มีกำรจดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคล เพื่อเตรียม
บุคลำกรใหม้คีวำมส ำหรบัต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู 
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9. การประเมินตนเองของกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) ก ำหนดหลกัเกณฑ์ให้คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยประเมนิผล
กำรปฏบิตังิำนเป็นประจ ำทุกปี เพื่อใหค้ณะกรรมกำรร่วมกนัพจิำรณำผลงำนและปัญหำต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้เพื่อกำรปรบัปรุง
แก้ไขและพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมนิเปรยีบเทยีบกบัผลปฏิบตังิำนอย่ำงเป็นมำตรฐำนและ
สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

กำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนเป็นแบบรำยคณะและรำยบุคคล โดยวธิปีระเมนิด้วยตนเอง (self-evaluation)  
เลขำนุกำรบรษิทัเป็นผูน้ ำส่งแบบประเมนิใหแ้ก่คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อใหก้รรมกำรพจิำรณำผลงำน
ของตนเอง ปรบัปรุง แกไ้ข และน ำส่งแบบประเมนิกลบัมำยงัเลขำนุกำรบรษิทั เพื่อรวบรวมผลและสรุปผลกำรประเมนิใน
รอบปีเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึเปิดเผยขอ้มลูเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี 

เกณฑก์ำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน คดิเป็นรอ้ยละจำกคะแนนเตม็ในแต่ละหมวด ดงันี้ 
คะแนนมำกกว่ำรอ้ยละ 80    มกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้อย่ำงดเียีย่ม 
คะแนนอยู่ในช่วงรอ้ยละ 71-80  มกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ด ี
คะแนนอยู่ในช่วงรอ้ยละ 61-70  มกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้พอสมควร 
คะแนนอยู่ในช่วงต ่ำกว่ำรอ้ยละ 60  มกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ต ่ำกว่ำมำตรฐำน 

 
ทัง้นี้ ปี 2562 ผลประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย มดีงัต่อไปนี้ 

9.1)  การประเมินตนเองของกรรมการบริษทัโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ประเภทท่ี 1  แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำร แบ่งกำรประเมนิออกเป็น 4 หมวดโดยผลกำรประเมนิ
ประจ ำปี 2562 สรุปไดด้งันี้ 

1) โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรในเรื่องดงัต่อไปนี้มคีวำมเหมำะสม ท ำใหก้ำรท ำงำน
ของคณะกรรมกำรมปีระสทิธภิำพ 

2) กำรประชุมคณะกรรมกำรไดด้ ำเนินกำรในเรื่องดงัต่อไปนี้ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรปฏบิตัหิน้ำที่ใน
กำรประชุมไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

3) บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร ไดใ้หค้วำมส ำคญั ใชเ้วลำในกำรพจิำรณำ 
ทบทวนและปฏบิตัติำมในเรื่องต่อไปนี้อย่ำงเพยีงพอ 

4) เรื่องอื่นๆ เช่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร กำรพัฒนำตนเองของ
กรรมกำรและผูบ้รหิำร 

ระดบัคะแนนท่ีได้ร้อยละ 97.78 อยู่ในระดบัมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 

ประเภทท่ี 2  แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย แบ่งกำรประเมนิออกเป็น 3 หมวดโดยผลกำร
ประเมนิประจ ำปี 2562 สรุปไดด้งันี้ 

1) โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรในเรื่องดงัต่อไปนี้มคีวำมเหมำะสม ท ำใหก้ำรท ำงำน
ของคณะกรรมกำรมปีระสทิธภิำพ 

2) กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยได้ด ำเนินกำรในเรื่องดงัต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีใ่นกำรประชุมไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
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3) บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย ไดใ้หค้วำมส ำคญั ใชเ้วลำในกำร
พจิำรณำ ทบทวนและปฏบิตัติำมในเรื่องต่อไปนี้อย่ำงเพยีงพอ 

ระดบัคะแนนท่ีได้ร้อยละ 97.52 อยู่ในระดบัมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 

ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยคณะประจ ำปี 2562 สรุปไดด้งันี้ 
1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ระดบัคะแนนท่ีได้ร้อยละ 99.49 อยู่ในระดบัมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 
2) คณะกรรมกำรบรหิำร 
ระดบัคะแนนท่ีได้ร้อยละ 97.86 อยู่ในระดบัมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 
3) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
ระดบัคะแนนท่ีได้ร้อยละ 94.64 อยู่ในระดบัมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 
4) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
ระดบัคะแนนท่ีได้ร้อยละ 97.86 อยู่ในระดบัมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 
5) กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  
ระดบัคะแนนท่ีได้ร้อยละ 96.43 อยู่ในระดบัมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 

ประเภทท่ี 3 แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล แบ่งกำรประเมนิ
ออกเป็น 3 หมวดโดยผลกำรประเมนิประจ ำปี 2562 สรุปไดด้งันี้ 

1) โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร 
2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
3) บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 
ระดบัคะแนนท่ีได้ร้อยละ 98.85 อยู่ในระดบัมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 

ทัง้นี้ ข ัน้ตอนกำรประเมนิเริม่ต้นประมำณเดือนธนัวำคม โดยมเีลขำนุกำรบรษิัท ท ำหน้ำที่จดัส่งแบบ
ประเมนิใหก้รรมกำรแต่ละคนประเมนิตนเองโดยอสิระ หลงัจำกนัน้ เลขำนุกำรบรษิทัท ำกำรรวบรวมแบบประเมนิผล 
เพื่อจดัท ำรำยงำนสรุป ประมวลผลกำรประเมนิ และน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ถดัไป อนึ่ง ผล
กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท ปี 2562 ได้น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 
1/2563 เรยีบรอ้ยแลว้ 

9.2) การประเมินกรรมการผู้จดัการ 
คณะกรรมกำรสรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน ไดใ้หค้ณะกรรมกำรบรษิทัท ำกำรประเมนิกรรมกำร

ผูจ้ดักำรโดยประเมนิในดำ้นต่ำงๆ คอื ควำมเป็นผูน้ ำ กำรก ำหนดกลยุทธ ์กำรปฏบิตัติำมกลยุทธ ์กำรวำงแผน 
และผลปฏิบตัิทำงกำรเงนิ ควำมสมัพนัธ์กบัคณะกรรมกำร ควำมสมัพนัธ์กบัภำยนอก กำรบรหิำรงำนและ
ควำมสมัพนัธก์บับุคลำกรกำรสบืทอดต ำแหน่งควำมรูด้ำ้นผลติภณัฑแ์ละบรกิำร คุณลกัษณะส่วนตวั โดยเป็น
กำรปรบัปรุงจำกตวัอย่ำงแบบประเมนิผลงำนของ CEO ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทัง้นี้  ในกำรประเมินกรรมกำรผู้จ ัดกำรนั ้น ผลกำรประเมินจะเป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำรในแต่ละปีดว้ย 
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10.  ค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูพ้จิำรณำเสนอแนวทำงใน
กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และจะต้องไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยก ำหนดเป็นนโยบำย
ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. ผลประกอบกำรของบรษิทัและขนำดธุรกจิ โดยพจิำรณำเปรยีบเทยีบกบัค่ำตอบแทนกรรมกำรของบรษิทั
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในประเภทและขนำดธุรกจิใกลเ้คยีงกนั 

2. ประสบกำรณ์ บทบำท ภำระหน้ำทีแ่ละขอบเขตควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน 
3. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำบรษิทัจะไดร้บัจำกกรรมกำรแต่ละท่ำน 
4. ค่ำตอบแทนที่ก ำหนดขึ้นนัน้จะต้องสำมำรถจูงใจกรรมกำรที่มคีุณสมบตัเิหมำะสมกบัควำมจ ำเป็นและ

สถำนกำรณ์ของบรษิทัมำเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรได้ 
 

11. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญักำรพฒันำกรรมกำร โดยสนับสนุนใหก้รรมกำรบรษิทัเขำ้อบรมหลกัสตูร
ต่ำงๆ หรอืเขำ้ร่วมกำรสมัมนำหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที ่โดยเลง็เหน็ถงึประโยชน์ของกำรศกึษำ/กำร
อบรมว่ำ จะเป็นกำรพฒันำกรรมกำรให้ได้ควำมรู้ที่ทนัต่อสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจที่มกีำรแข่งขนัอยู่ตลอดเวลำ และมี
นโยบำยพฒันำศกัยภำพบุคลำกรที่เป็นผูบ้รหิำร โดยกำรจดัฝึกอบรมทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิทั เพื่อมุ่งสู่กำรเป็น
องค์กรแห่งกำรเรยีนรู้ในช่วงทีผ่่ำนมำ กรรมกำรบรษิัทได้เขำ้ร่วมรบักำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำรของสมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (กลต.) ก ำหนดให้
กรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่ำนกำรอบรมอย่ำงน้อยหนึ่งหลกัสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program 
(DAP) และ Director Certification Program (DCP) นอกจำกหลักสูตรพื้นฐำนส ำหรบักรรมกำรบริษัทดังกล่ำวแล้ว 
กรรมกำรยงัใหค้วำมส ำคญัในกำรเขำ้รบักำรอบรมหลกัสูตรอื่นของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย ( IOD) 
เพื่อเพิม่เตมิองค์ควำมรู้ใหม่ อำท ิหลกัสูตรพฒันำต่อเนื่องส ำหรบักรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย เพื่อพฒันำบทบำท
หน้ำที่ของตนบนพื้นฐำนของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี และเพื่อต่อยอดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถงึหลกัสูตรส ำหรบัเลขำนุกำรบรษิทั หลกัสูตรส ำหรบัฝ่ำยบรหิำร และผูท้ ำหน้ำทีส่นับสนุน
กำรท ำงำนของคณะกรรมกำร เพื่อพฒันำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้ครอบคลุมทัง้ในระดบักรรมกำร 
เลขำนุกำรบรษิทั และฝ่ำยบรหิำร โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
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ล ำดบั รำยชื่อ หลกัสตูรทีไ่ดร้บักำรอบรม 
1. นำยชำตชิำย   พำนิชชวีะ Director Accreditation Program (DAP) class 9/2547 
2. นำงสมหะทยั   พำนิชชวีะ Director Accreditation Program (DAP) class 104/2551 
3. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ Director Certification Program (DCP) class 155/2555 
4. นำงสุภำภรณ์   บุรพกุศลศร ี - Director Accreditation Program (DAP) class 87/2554 

- Role of the Compensation Committee Program (RCC) class 
13/2554 
- Director Certification Program (DCP) class 172/2556 
- Advance Audit Committee Program (AACP) class 23/2559 

5. นำยชยัยุทธ   เตชะทศันสุนทร Director Accreditation Program (DAP) class 119/2558 
6. พลต ำรวจโทวสินุ ปรำสำททองโอสถ - Director Accreditation Program (DAP) class 11/2547 

- Audit Committee and Continuing Development Program 
(ACP) class 7/ 2548 
- Finance for Non-Finance Director (FN) class 19/2548 
- Corporate Governance for Capital Market intermediaries 
(CGI) class 3/2558 
- Advance Audit Committee Program (AACP) class 20/2558 

7. นำยพนิิจ หำญพำณิชย ์ Director Accreditation Program (DAP) 
8. นำงสำวชนิสรำ  ยิง่นอก -Corporate Governance for Executives (CGE) class 15/2562 

-Role of the Company Secretary in shaping Corporate Culture" 
(R-CSF) class 1/2562 
-Effective Minute Taking (EMT) class 37/2560 
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) class 35/2560 
- Company Reporting Program (CRP) class 16/2559 
- Company Secretary Program (CSP) class 75/2559 
- Advances for Corporate Secretaries class 2/2559 
- Fundamentals for Corporate Secretaries class 2/2559 

 

ปี 2562 คณะกรรมกำรบรษิทัไดเ้ขำ้ร่วมอบรมและสมัมนำในหลกัสูตรต่ำงๆ จำกสถำบนัทีม่มีำตรฐำน ไดร้บัควำม
เชื่อถือและควำมนิยมในระดบัสำกล อำท ิErnst & Young, PwC และ สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชูปถมัภ์ องค์กรที่
เสรมิสรำ้งและพฒันำผูป้ระกอบวชิำชพีบญัช ีรวมถงึสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย( IOD) องค์กรทีม่บีทบำท
ส ำคญัในกำรพฒันำกรรมกำร และส่งเสรมิใหเ้กดิกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ใีนระดบัประเทศ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
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ล ำดบั รำยชื่อ หลกัสตูร 

1. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี -กำรบรรยำยหวัขอ้ "IT สิง่ทีก่รรมกำรตอ้งรูแ้ต่ไม่กลำ้ถำม" (IOD) 
-กำรบรรยำยหวัขอ้ "Audit Committee of the future-driving through the era of 
disruption" และ รบัฟังประสบกำรณ์ผ่ำนมุมมองของกรรมกำรตรวจสอบจำก
บรษิทัทีไ่ดร้บัรำงวลั board of the year (IOD) 
-กำรปำฐกถำและเสวนำ COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management 
Intergrating with Strategy and Performance (SET) 
-งำนสมัมนำประจ ำปีส ำหรบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ หวัขอ้ "ควำมยัง่ยนืของ
ธุรกจิยุคดจิทิลั: รูใ้หไ้ว-ใชใ้หเ้ป็น" (EY) 
-กำรอบรมควำมรูเ้กีย่วกบัภำษอีำกร (PwC) 
-กำรอบรมมำตรฐำนกำรบญัชปีระจ ำปี 2562 (PwC) 
-เรื่องเล่ำข่ำวทุจรติและผดิมำตรฐำนบญัชขีองบรษิัทจดทะเบยีน รุ่นที่ 1/62 
(สภำวชิำชพีบญัช)ี 
-How Block chain influence the business operations (สภำวชิำชพีบญัช)ี 
-Refreshment Traditional Costing รุ่นที ่1/62 (สภำวชิำชพีบญัช)ี 
-ภำพรวมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ รุ่นที ่2/62 (สภำวชิำชพีบญัช)ี 
-งำนสัมมนำวิชำกำรด้ำนกำรประกันภัย หัวข้อ “Proactive InsurTech for 
National Sustainability” (ส ำนักงำน คปภ.) 
-งำนสมัมนำเผยแพร่ผลกำรศกึษำขอ้มลู audit adjustment (SEC) 

2. นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร -กำรบรรยำยหวัขอ้ "Audit Committee of the future-driving through the era of 
disruption" และ รบัฟังประสบกำรณ์ผ่ำนมุมมองของกรรมกำรตรวจสอบจำก
บรษิทัทีไ่ดร้บัรำงวลั board of the year (IOD) 
-งำนสมัมนำประจ ำปีส ำหรบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ หวัขอ้ "ควำมยัง่ยนืของ
ธุรกจิยุคดจิทิลั: รูใ้หไ้ว-ใชใ้หเ้ป็น" (EY) 

 
หมำยเหตุ : รำยละเอียดกำรพฒันำผู้บรหิำรในฐำนะเป็นพนักงำนของบรษิัท รำยละเอียดจะปรำกฎอยู่ใน

หวัขอ้ “นโยบำยในกำรพฒันำบุคลำกร” 

 
12. ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไดพ้จิำรณำบุคคลทีเ่หน็ว่ำมคีุณสมบตัเิหมำะสมที่จะเป็น
กรรมกำร และได้น ำเสนอให้คณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำเห็นชอบแล้ว เมื่อจะน ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
แต่งตัง้ บรษิทัไดด้ ำเนินกำรแจง้ขอ้มลูทีจ่ ำเป็นและส ำคญัต่อกรรมกำรใหม่ใหร้บัทรำบตำมขัน้ตอนดงันี้ 

1. ขณะทีเ่รยีนเชญิเขำ้รบัต ำแหน่งกรรมกำร 
เมื่อคณะกรรมกำรมมีตเิหน็ชอบใหเ้รยีนเชญิบุคคลทีเ่ขำ้เป็นกรรมกำร เลขำนุกำรบรษิทัน ำเสนอขอ้มูลเพื่อให้

บุคคลทีไ่ดร้บัทำบทำมเป็นกรรมกำรไดท้รำบขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัอย่ำงเพยีงพอต่อกำรตดัสนิใจรบัเป็นกรรมกำร ดงันี้ 
1) ประวตัิบรษิัท ประกอบด้วย วนัเริม่จดัตัง้บรษิัท หนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้บงัคบับรษิัท ทุนจดทะเบยีน 

จ ำนวนหุน้สำมญั รำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
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2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ลกัษณะธุรกิจหลกั ประเภท
ผลติภณัฑ ์เครื่องหมำยกำรคำ้ ทีต่ัง้สถำนประกอบกำร 

3) โครงสรำ้งกลุ่มบรษิทั โครงสรำ้งองคก์ร โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ใหญ่ โครงสรำ้งคณะกรรมกำร 
4) ค่ำตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ ของกรรมกำร 
5) ฐำนะกำรเงนิแลผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงน้อย 1 ปียอ้นหลงั 
6) หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท กฎบัตร

คณะกรรมกำรชุดย่อย (หำกจ ำเป็น)  
2. กรรมกำรใหม่ไดร้บักำรแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง บรษิทัจะจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อใหก้รรมกำรใหม่ไดท้ ำควำม

เข้ำใจกำรด ำเนินธุรกิจ และ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรยื่นเอกสำรหลักฐำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่
กฎหมำยก ำหนด ดงันี้ 

1) เรื่องทีบ่รษิทัจะต้องปฏบิตัติำมกฎหมำย กำรซื้อขำยหุน้ของบรษิทัและกำรรำยงำน กำรมส่ีวนไดเ้สยีของ
ตนเอง ญำตสินิท ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

2) รำยชื่อคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย 
3) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและก ำหนดกำรประชุมยอ้นหลงั 1 ปี 
4) นโยบำยบำยบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร นโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยใน Code of 

Conduct เป็นตน้ 

ทัง้นี้ ปี 2562 บรษิทัไม่มกีำรจดัปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่  

 
13. ประวติัการกระท าผิดกฎหมายของบริษทั กรรมการบริษทัและผู้บริหาร 

ในช่วงรอบปีทีผ่่ำนมำและในปี 2562 บรษิัทไม่มกีรณีของกำรกระท ำทีเ่ป็นกำรขดัต่อกฎ ระเบยีบ กฎหมำย
ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน หรอื
กฎหมำยต่ำงๆ อำท ิกำรทีบ่รษิทัไม่ส่งงบกำรเงนิตำมก ำหนด ไม่มรีำยกำรทีเ่ป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินแก่
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทไม่มีชื่อเสียงในทำงลบ อันเนื่องมำจำกควำมล้มเหลวในกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรชุดย่อย บรษิทัไม่มกีรณีทีก่รรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำรลำออกอนัเนื่องมำจำกประเดน็
เรื่องกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทั นอกจำกนี้ บริษทัไม่มกีรณีทีม่กีำรกระท ำทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยดำ้นแรงงำน 
กำรจำ้งงำน กฎหมำยว่ำดว้ยกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ หรอืถูกด ำเนินกำรใดๆ อนัเนื่องมำจำกกำรทีบ่รษิทัไม่ไดป้ระกำศ
ขอ้มลูทีเ่ป็นเหตุกำรณ์ส ำคญัภำยในระยะเวลำทีห่น่วยงำนของรำชกำรก ำหนด 

อน่ึง กรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรของบรษิทัไมม่กีำรกระท ำทีเ่ป็นกำรขดัต่อกฎ ระเบยีบ กฎหมำยต่ำงๆ ไม่ว่ำ
จะเป็นกฎหมำยตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยพ์ระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน หรอืกฎหมำยต่ำงๆ 
ทัง้ทำงแพ่ง และทำงอำญำ รวมทัง้ไม่มกีำรกระท ำทีก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ นอกจำกนี้ กรรมกำรบรษิทั
และผูบ้รหิำรของบรษิทั ไม่มกีำรกระท ำดงัต่อไปนี้ 

1.  ไม่มกีำรกระท ำทีเ่ป็นกำรซื้อขำยหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภำยใน 
 2.  ไม่มกีำรกระท ำผดิดำ้นกำรทุจรติหรอืกำรกระท ำผดิดำ้นจรยิธรรม 
 

14. การรายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการและผู้บริหาร 

บรษิทัไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรมหีน้ำทีร่ำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยแ์ละรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ถอืหลกัทรพัย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับ
จำกวนัทีซ่ื้อ ขำย โอนหรอืรบัโอนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ รวมทัง้หำ้มกำรซื้อ
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ขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนทีเ่ผยแพร่งบกำรเงนิต่อสำธำรณชนนอกจำกนัน้ บรษิทัมนีโยบำยว่ำ ใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัจะต้องมกีำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องกรรมกำรบรษิทัซึง่นับรวมถงึกำรถอืหุ้นของ
คู่สมรส และผูบ้รหิำร 4 รำยแรก นับต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร โดยรวมถงึผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชแีละผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงนิ  

  
15. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 
และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 2/2552 เรื่องกำรรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมกำร ผูบ้รหิำรและ
บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรต้องรำยงำนใหบ้รษิทัทรำบถงึกำรมส่ีวนได้เสยีของตน หรอืของ
บุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งซึง่เป็นส่วนไดเ้สยีของตน หรอืของบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดป้ฏบิตัติำมนโยบำยว่ำ
ดว้ยกำรรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยี  

1.   ดำ้นกำรรำยงำน 
ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร ซึ่งหมำยถึง กรรมกำรผู้จดักำร รองกรรมกำรผู้จดักำร ผู้ช่วย

กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำร 4 รำยแรก นับต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ ผูซ้ึ่ง
ด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำกบัผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรรำยที่ 4 ทุกรำย รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบั
บรหิำรสูงสุดในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิ รำยงำนใหบ้รษิัทได้รบัทรำบถึงกำรมส่ีวนไดเ้สยีของตนและ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.  วธิกีำรรำยงำน 
จดัท ำรำยงำนและส่งใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั รวมตลอดถึงในกรณีที่มกีำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลใหจ้ดัท ำ

รำยงำนส่งใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัทุกครัง้ภำยใน 7 วนันับแต่วนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีไ่ดร้ำยงำนไป 
3.  กำรรำยงำนคณะกรรมกำรบรษิทั 

เลขำนุกำรบริษัทจะต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัประจ ำไตรมำส  

 
16. การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยบรษิทัเหน็ว่ำหลกักำรดงักล่ำวก่อใหเ้กดิประโยชน์กบั
บริษัทในกำรพัฒนำองค์กร ทัง้นี้บริษัทได้น ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมำปฏบิตั ิ 

 

นโยบายทางด้านทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 บรษิทัมนีโยบำยชดัเจนทีจ่ะไม่กระท ำกำรใดๆ ทีจ่ะเป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ ไม่ว่ำจะเป็นทำงดำ้น
ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัรหรอืเครื่องหมำยกำรคำ้ โดยบรษิทัมแีนวทำงในกำรด ำเนินกำรทีช่ดัเจน เช่น ทำงดำ้นลขิสทิธิ ์บรษิทัมี
กำรก ำหนดนโยบำยในกำรใช้ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของบรษิัทโดยมกีำรตรวจสอบกำรใช้งำนระบบโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ต่ำงๆ ในกำรท ำงำนของพนักงำนเพื่อป้องกนักำรใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมดิลขิสทิธิห์รอืที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบักำร
ท ำงำน เป็นตน้ 
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นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัตระหนักและใหค้วำมเคำรพในศกัดิศ์รีของควำมเป็นมนุษย์และควำมเท่ำเทยีมกนัของบุคคลโดยไม่เลอืก
ปฏบิตัติ่อพนักงำนของบรษิทับรษิทัย่อย และบรษิทัคู่คำ้ทุกคนดว้ยควำมเหมอืนหรอืควำมแตกต่ำง เนื่องจำกเชื้อชำต ิ
ศำสนำ สญัชำต ิเพศ อำยุ พืน้ฐำนกำรศกึษำ หรอืภำวะทำงร่ำงกำยและจติใจ รวมตลอดถงึไม่ละเมดิสทิธแิละเสรภีำพ
ส่วนบุคคลทัง้โดยทำงตรงและทำงอ้อม ทัง้นี้ พนักงำนของบรษิัทต้องปฏิบตัติ่อกนัและปฏบิตัติ่อบุคคลอื่นด้วยควำม
เคำรพและใหเ้กยีรตซิึ่งกนัและกนั รวมทัง้ปฏบิตัตินอย่ำงเหมำะสมกบัหน้ำทีก่ำรงำนตำมระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัท
และขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่ ีโดยไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อภำพลกัษณ์ของบรษิทั 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้กีำรก ำหนดแนวทำงในเรื่องควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยปฏบิตัติำมแนวทำงของ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บรษิทั และถอืเป็นหน้ำทีข่องบุคลำกรทุกระดบัทีจ่ะพจิำรณำแก้ไขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงประโยชน์อย่ำงรอบคอบยดึ
หลกัควำมซื่อสตัย ์สุจรติ มเีหตุมผีลและเป็นอสิระภำยในกรอบจรยิธรรมทีด่ ีตลอดจนมกีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงครบถว้น
เพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัโดยรวมเป็นส ำคญั 

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บรษิทัฯ มนีโยบำยและวธิกีำรดแูลมใิหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรน ำขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนไปใช ้เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้กำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

1. บริษัทฯ จะให้ควำมรู้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชหีรอื
กำรเงินที่เป็นระดับรองผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรหรือเทียบเท่ำ เกี่ยวกับหน้ำที่ที่ต้องจดัท ำและส่งรำยงำนกำรถือ
หลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2. บรษิทัฯ ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิที่
เป็นระดบัรองผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรหรอืเทยีบเท่ำ จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องตน ของคู่สมรส และ
ของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ มำยงัเลขำนุกำรของบรษิทัฯ ก่อนน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ โดยใหจ้ดัท ำและน ำส่งภำยใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
และ/หรอืผูบ้รหิำร หรอืรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีม่กีำรซื้อ ขำย 
โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์นัน้ รวมถงึกำรจดัท ำบนัทกึกำรเปลี่ยนแปลงและสรุปจ ำนวนหลกัทรพัย ์ของคณะกรรมกำร
เป็นรำยบุคคล เพื่อน ำเสนอใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิทัทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั อน่ึง ในกรณีทีก่รรมกำร
และผู้บรหิำรระดบัสูงประสงค์ที่จะซื้อ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิัท บรษิัทได้ก ำหนดใหบุ้คคลดงักล่ำว
ด ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคว์่ำจะด ำเนินกำรดงักล่ำวต่อเลขำนุกำรบรษิทัอย่ำงน้อย 1 วนัก่อนด ำเนินกำรดงักล่ำว 

3. บรษิทัก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิทีเ่ป็น
ระดับรองผู้ช่วยกรรมกำรผู้จ ัดกำรหรือเทียบเท่ำ และผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็น
สำระส ำคญั ซึ่งมผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์ จะต้องระงบักำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ  ในช่วงเวลำ
ก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษัท จนกว่ำบริษัทฯ จะได้
เปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนแลว้ โดยบรษิทัฯ จะแจง้ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำย
งำนบญัชหีรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบัรองผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรหรอืเทยีบเท่ำ งดกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ อย่ำง
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 วนัล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชน และหำ้มท ำกำรซื้อขำย
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หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ภำยใน 24 ชัว่โมง หลงักำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทัง้หำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู
ทีเ่ป็นสำระส ำคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

4. บรษิทัฯ ก ำหนดบทลงโทษทำงวนิัยหำกมกีำรฝ่ำฝืนน ำขอ้มลูภำยในไปใชห้ำประโยชน์ส่วนตนซึง่เริม่ตัง้แต่
กำรตกัเตอืนเป็นหนังสอื ตดัค่ำจำ้ง พกังำนชัว่ครำวโดยไม่ไดร้บัค่ำจำ้ง หรอืใหอ้อกจำกงำน ซึ่งกำรลงโทษจะพจิำรณำ 
จำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมรำ้ยแรงของควำมผดินัน้ๆ 

  ทัง้นี้ ในปี 2562 บรษิทัไมม่กีรณีทีก่รรมกำรหรอืผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัด ำเนินกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์
โดยใชข้อ้มลูภำยในแต่อย่ำงใด 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ส ำหรับงวดบัญชีปี 2562 ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท 
ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั มรีำยละเอยีดดงันี้ 

ค่ำตอบแทนกำรสอบบญัช ี 2559 2560 2561 2562 

ค่ำตอบแทน (บำท) 1,360,000 1,500,000 1,550,000 1,620,000 

บรษิทัฯ ไม่มกีำรจ่ำยค่ำบรกิำรอื่น (non-audit fee) ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชใีนปี 2562 

ทัง้นี้ บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และผู้สอบบญัชีไม่เป็นกรรมกำรบริษัท พนักงำน ลูกจ้ำง หรือด ำรง
ต ำแหน่งหน้ำทีใ่ดๆ ของบรษิทั ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 121 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทั มหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 
รวมตลอดถงึไม่มคีวำมสมัพนัธ์และไม่มส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิัทย่อย ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง
กับบุคคลดังกล่ำว โดยผู้สอบบัญชีมีควำมเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ นอกจำกนัน้ บริษัทไม่ได้ใช้บริกำรทำงวชิำชพีด้ำนอื่นๆ จำก
บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 

อนึ่ง ในท ำนองเดยีวกนั กรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรของบรษิทัไม่เคยเป็นพนักงำนหรอืหุน้ส่วนหรอืมคีวำม
เกีย่วขอ้งใดๆ ในบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั ในช่วงระยะเวลำ 2 ปีทีผ่่ำนมำ 

 
ค่าบริการอ่ืน (Non – Audit Fee) 

- ไม่ม ี– 
 

การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีโดยบรษิทัเหน็ว่ำหลกักำรดงักล่ำวก่อใหเ้กดิประโยชน์กบั
บริษัทในกำรพัฒนำองค์กร ทัง้นี้บริษัทได้น ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมำปฏบิตั ิ
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีซึ่งสอดคล้อง
กับหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรบับริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกำรให้
ควำมส ำคญัต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัมกีำรสรำ้งเสถยีรภำพและควำมยัง่ยนืขององค์กรควบคู่ไปกบั
กำรส่งเสรมิควำมเป็นอยู่ทีด่ขีองสงัคมและชุมชนทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร รวมถงึกำรดแูลเอำใจใส่ต่อสิง่แวดลอ้ม 
โดยส่งเสรมิใหผู้บ้รหิำร พนักงำน รวมทัง้ลูกคำ้และพนัธมติรทำงธุรกจิ ไดม้ส่ีวนร่วมในกำรตอบแทนและรบัผดิชอบต่อ
สังคมและชุมชนผ่ำนทำงกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) อย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อให้
บรษิทัฯ มกีำรเตบิโตและกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืควบคู่ไปกบักำรรบัผดิชอบต่อสงัคม และ สำมำรถมุ่งสู่ควำมส ำเรจ็ในกำร
ด ำเนินธุรกจิในระยะยำวในอนำคต ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีรอบและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรประกอบธุรกจิดว้ยควำมเป็นธรรม ไม่เอำรดัเอำเปรยีบ มจีรรยำบรรณในกำรปฏบิตัติ่อผู้
ถอืหุน้ พนักงำน ลูกคำ้ คู่แขง่ คู่คำ้ เจำ้หนี้ ชุมชน และสงัคมอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม ดว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติ โดย
ยดึหลกัทีส่ ำคญั ไดแ้ก่  

1.1 บรษิทัมกีำรคดัเลอืกผูร้บัเหมำหรอืคู่คำ้โดยค ำนึงถงึควำมเท่ำเทยีมกนั และมคีวำมเป็นธรรม โดยไม่เลอืก
ปฏิบตัิเพรำะควำมแตกต่ำงทำงกำย จติใจ เชื้อชำติ สญัชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ กำรศกึษำ หรอืเรื่องอื่นใด ด้วยควำม
ซื่อสตัย์สุจรติ โดยยดึหลกัที่ส ำคญั ได้แก่ กำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรและค ำแนะน ำที่ถูกต้องเพยีงพอ และทนัเหตุกำรณ์ต่อ
ลูกค้ำ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งได้ขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้ำและกำรบรกิำรที่ครบถ้วน  กำรส่งมอบสนิค้ำที่มคีุณภำพตรงตำม
ขอ้ตกลงกบัลูกคำ้ในรำคำทีเ่ป็นธรรมและหลกีเลีย่งกำรด ำเนินกำรอนัก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

1.2 บรษิัทยดึมัน่ในกำรปฏบิตัติ่อธนำคำร สถำบนักำรเงนิ ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้ำหนี้เงนิกู้ยมืดว้ยควำมซื่อสตัย์
และช ำระคนืเงนิกู้ยมื และดอกเบี้ยจ่ำยตรงตำมก ำหนดเวลำ รวมทัง้ปฏบิตัติำมเงื่อนไขต่ำงๆ ทีร่ะบุในสญัญำเงนิกู้ยมื
และขอ้ตกลงต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครดั กรณีทีม่เีหตุกำรณ์ทีอ่ำจส่งผลต่อธนำคำร สถำบนักำรเงนิ และเจำ้หนี้เงนิกู้ยมืของ
บรษิัท  หรอืไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญำเงนิกู้ยมืได้ บรษิัทจะจดัท ำหนังสอืชี้แจงและส่งใหธ้นำคำร 
สถำบนักำรเงนิ ผูถ้อืหุน้กู ้และเจำ้หนี้เงนิกูย้มืเป็นกำรล่วงหน้ำ และหำรอืตกลงแกไ้ขปัญหำร่วมกนัทุกครัง้ 

1.3 บรษิทัไม่สนับสนุนใหพ้นักงำนกระท ำกำรอนัเป็นกำรละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำหรอืลขิสทิธิข์องบุคคล
อื่นโดยไม่ไดร้บัอนุญำต เช่น กำรท ำซ ้ำ ดดัแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพวิเตอร์แก่สำธำรณชน กำรน ำต้นฉบบัหรอื
ส ำเนำงำนดงักล่ำวออกใหเ้ช่ำ โดยไม่ไดร้บัอนุญำตจำกเจำ้ของลขิสทิธิแ์ละบรษิทัไม่อนุญำตใหพ้นักงำนใชซ้อฟแวร์ที่
ละเมดิลขิสทิธิ ์

1.4 บรษิทัมุ่งเน้นทีจ่ะพฒันำอสงัหำรมิทรพัยด์ว้ยควำมรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค และมุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้งสรรค์และ
ส่งมอบผลติภณัฑ์ตลอดจนกำรบรกิำรให้อยู่เหนือควำมพงึพอใจของลูกค้ำ รวมทัง้พยำยำมที่จะแก้ไขขอ้บกพร่องที่
อำจจะเกดิขึน้จำกกำรผลติ และ/หรอืกำรบรกิำร ใหด้ขีึน้ต่อไป 

1.5 บรษิทัไดม้กีำรแต่งตัง้ฝ่ำยดแูลก ำกบักำรปฏบิตังิำน (Compliance) ขึน้เพื่อช่วยก ำกบัดแูลกจิกำรใหม้กีำร
ปฏบิตังิำนเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของหน่วยงำน ก.ล.ต.  และ ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่  12 ตุลำคม 
2561  ซึ่งได้แต่งตัง้ นำยอุเทน ช่วยงำน  ปฏิบตัิงำนในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอำวุโสฝ่ำยกฎหมำยและก ำกับกำร
ปฏิบัติงำนของบริษัทฯ เนื่องจำกมีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกฎหมำย และกฎระเบียบของ
หน่วยงำนรำชกำร รวมถึงหน่วยงำนก ำกับดูแลต่ำงๆ  บริษัทจึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบตัิหน้ำที่ในกำร
ควบคุมดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบหรอืกฎเกณฑท์ีก่ ำหนด  
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2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัของสทิธมินุษยชน จงึก ำหนดนโยบำยเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนโดยใหพ้นักงำน
ทุกคนมสีทิธ ิเสรภีำพ และควำมเสมอภำคเทยีมกนัในกำรปฏบิตังิำน ตลอดจนควำมกำ้วหน้ำในอำชพีกำรงำน ซึง่มแีนว
ปฏบิตั ิดงันี้ 

2.1 บรษิทัจะไม่กระท ำกำรใดอนัเป็นกำรเพกิเฉยต่อสทิธมินุษยชน รวมถงึเคำรพศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย์ของ
บุคคลและไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรกดีกนั หรอืเลอืกปฏบิัตกิบับุคคลอนัเนื่องมำจำกเพศ เชื้อชำต ิศำสนำ สถำนะของ
บุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกจิหรอืสงัคม และน ำหลกัเกณฑม์ำใชใ้นกำรจำ้งงำน กำรมอบหมำยงำน กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำร
ใหผ้ลตอบแทนในกำรท ำงำน รวมถงึเงือ่นไขกำรจำ้งงำน 

2.2 ต่อต้ำนกำรกระท ำใดอนัเป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรคำ้มนุษย์ กำรใชแ้รงงำนเดก็ ซึ่งมอีำยุต ่ำ
กว่ำเกณฑท์ีก่ฎหมำยแรงงำนก ำหนด โดยจะไม่ท ำธุรกรรมใดๆ กบัผูผ้ลติสนิคำ้ หรอืบรกิำรทีก่ระท ำกำรดงักล่ำว 

2.3 ด ำเนินกำรสนับสนุน เคำรพปกป้องสทิธมินุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมใิห้กำรด ำเนินกำรทำง
ธุรกิจของบรษิัท ซึ่งกระท ำกบับุคลำกรภำยนอกเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรละเมดิสิทธมินุษยชน รวมถึงไม่
กระท ำกำรอนัเป็นกำรละเมดิสทิธขิองพนักงำนซึง่ไดร้บัควำมคุมครองตำมกฎหมำย 

3. นโยบายต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะยดึถอืปฏบิตังิำนอย่ำงมคีุณธรรม ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยสนับสนุนและส่งเสรมิ

ให้พนักงำนทุกระดบัให้ควำมส ำคญั และมจีติส ำนึกในกำรร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้จดัให้มรีะบบ
ควบคุมภำยในเพื่อป้องกนักำรทุจรติ กำรรบัหรอืใหส้นิบนในทุกรปูแบบ  

เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิำยน 2561 คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจรติ ไดม้มีติ
ใหก้ำรรบัรอง บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) เป็นสมำชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจรติ 
โดยใบรบัรองดงักล่ำวจะมอีำยุ 3 ปี นับจำกวนัทีม่มีตใิหก้ำรรบัรอง 

นโยบำยและแนวทำงปฏิบตัดิ้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชัน่มเีนื้อหำครอบคลุมกำรด ำเนินกำรของ
บรษิทัในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

1.  บริษัทจดัให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ของบริษัทและจดัท ำมำตรกำรปฏิบตัิที่
สอดคลอ้งกบัควำมเสีย่งนัน้และเป็นไปตำมระบบควบคุมภำยใน 

2.  บรษิทัจดัท ำขัน้ตอนปฏบิตัทิีเ่พยีงพอต่อกำรน ำไปปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมนโยบำยนี้ เพื่อสำมำรถป้องกนักำร
เกดิทุจรติและคอรร์ปัชัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิ 

3.  บริษัทจดัให้มีกำรปฐมนิเทศและกำรฝึกอบรมให้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกีย่วกบันโยบำย มำตรกำรและขัน้ตอนปฏบิตัใินกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

4.  บรษิทัจดัใหม้รีะบบควบคุมภำยในเพื่อใหม้ัน่ใจประสทิธภิำพและประสทิธผิลของนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติ
และคอร์รปัชัน่ ซึ่งครอบคลุมถงึกระบวนกำรเกบ็บนัทกึขอ้มลูทำงกำรเงนิ กำรบญัช ีและกระบวนกำรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบักำรปฏบิตังิำนของบรษิทั 

5.  บรษิทัจดัใหม้กีำรตดิตำมและกำรทบทวนเกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติและคอร์รปัชัน่ 
โดยมขีัน้ตอนกำรด ำเนินกำรทีเ่หมำะสม เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำนโยบำยมคีวำมครบถว้น เพยีงพอ และทนัต่อสถำนกำรณ์ 

6.  บรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงในกำรสื่อสำรทีป่ลอดภยัใหบุ้คลำกรของบรษิทัและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำยสำมำรถขอ
ค ำแนะน ำ แจง้เบำะแส ขอ้เสนอแนะ หรอืรอ้งเรยีนกรณีเกี่ยวกบักำรทุจรติและคอร์รัปชัน่ โดยมมีำตรกำรคุม้ครองสทิธิ
ใหแ้ก่บุคคลดงักล่ำว 
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7.  บรษิทัจดัใหม้กีำรสื่อสำรนโยบำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิทั เพื่อให้
ทรำบถงึนโยบำยของบรษิทั ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ซึง่รวมไปถงึกำรแจง้ใหบ้รษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัอื่นทีบ่รษิทั
มอี ำนำจในกำรควบคุม และตวัแทนทำงธุรกจิ น ำนโยบำยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัไปปฏบิตัิ 

แนวทางปฏิบติัเพื่อป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ของบริษทั มีดงัน้ี 
1. การให้ของขวญั การรบัของขวญั  และการเล้ียงรบัรอง 

• ไม่เรยีกรอ้ง หรอืรบัของขวญั หรอืผลประโยชน์อื่นใดจำกผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
• กำรรบัของขวญัตอ้งไม่กระทบต่อกำรตดัสนิใจในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ 
• ตอ้งหลกีเลีย่งกำรรบัของขวญั ของก ำนัล ทีม่มีลูค่ำ เกนิกว่ำ 5,000 บำท หำกจ ำเป็นตอ้งรำยงำนบรษิทัทรำบ 
• กำรให้ของขวญั ของก ำนัล และอื่นๆ ต้องมคีวำมเหมำะสม ไม่เกินกว่ำ 5,000 บำท/ครัง้ และต้องใหใ้นนำม

บรษิทัเท่ำนัน้ 
2. การบริจาคเพื่อการกศุล  

• กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และกำรสนับสนุนเพื่อวตัถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมต้อง เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย ไม่ขดัต่อศลีธรรมและไม่ถูกน ำไปใชเ้พื่อ
เป็นขอ้อำ้งในกำรตดิสนิบน 

3. การให้เงินสนับสนุน 

• ตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พื่อธุรกจิ ภำพลกัษณ์ ชื่อเสยีงทีด่ขีองบรษิทั 
• ตอ้งเป็นกำรใหใ้นนำมของบรษิทัเท่ำนัน้ 
• หลกีเลีย่งกำรใหเ้งนิสนับสนุนทีม่คีวำมเสีย่งและถูกเชื่อมโยงไปเกีย่วขอ้งกบักำรใหส้นิบน 
4. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

• ยดึมัน่ในควำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืง 
• ไม่มนีโยบำยสนับสนุนพรรคกำรเมอืง ไมว่่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม  
• หำ้มมใิหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดท ำกำรอนุมตัธิุรกรรมในกำรสนับสนุน 
• ผูม้อี ำนำจอนุมตัธิุรกรรมตำมระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัไม่สำมำรถ อนุมตัธิุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร

ช่วยเหลอืทำงกำรเมอืงได ้
5. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• ปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนดว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติ และท ำเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ 
• ตอ้งไม่ด ำเนินกำรใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
• ตอ้งเปิดเผยควำมสมัพนัธ ์หรอื สถำนกำรณ์ใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯทนัที 

มาตรการการแจ้งเบาะแส และช่องทางการร้องเรียน 
  บรษิัทฯ ได้จดัให้มชี่องทำงกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส ซึ่งครอบคลุมตัง้แต่กำรรบัเรื่องร้องเรยีน กำร
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และกำรสรุปผล รวมถงึกำรคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรยีน จำกกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ เกี่ยวกบักำรกระท ำผดิกฎหมำย จรรยำบรรณ 
และพฤตกิรรมทีอ่ำจส่อถงึกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ โดยสำมำรถแจง้เรื่องรอ้งเรยีนไดโ้ดย 
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1) ทำงไปรษณีย ์  :  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
     บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
     1168/80 อำคำรลุมพนิีทำวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูติด ี 

ถนนพระรำมสี ่แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร  
กรุงเทพมหำนคร 10120  

2) ทำงอเีมล  : auditcommittee@chewathai.com 
3) ทำงโทรศพัท ์  : 1260 กด 4 

 เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผูท้ีแ่จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน ทัง้ทีเ่ป็นพนักงำน ลูกคำ้ หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม
ที่เป็นผู้แจง้ จะได้รบักำรปกป้องและคุม้ครองสทิธติำมกฎหมำย  ซึ่งบรษิทัฯใหค้วำมส ำคญักบักำรเกบ็ขอ้มูลกำรแจง้
เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนเป็นควำมลบั และไดก้ ำหนดขัน้ตอนกำรรบัเรื่องและกำรสอบสวนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึ่ง
เรื่องร้องเรยีนดงักล่ำวจะรบัรู้เพยีงเฉพำะในกลุ่มบุคคลที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเท่ำนัน้ หำก
ขอ้มูลควำมลบัดงักล่ำวถูกเปิดเผย บรษิัทฯจะติดตำมสอบสวนหำบุคคลที่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวและมบีทลงโทษผูท้ี่
กระท ำกำรดงักล่ำว 
 
4. นโยบายการดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิควบคู่ไปกบักำรควบคุมและจดักำรสิง่แวดล้อม
อย่ำงต่อเนื่อง บรษิทัฯ จงึมุ่งเน้นกำรปลูกฝังจติส ำนึกแก่พนักงำนในกำรใชท้รพัยำกรใหเ้กดิประสทิธิภำพสูงสุด รวมถงึ
กำรสื่อสำร ให้ควำมรู้ สนับสนุนและสร้ำงจติส ำนึกให้แก่พนักงำน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย ในกำรบรหิำรกำรใช้
ทรพัยำกรที่มอียู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ในอนัที่จะส่งผลต่อเนื่องในกำรสร้ำงนิสยั และน ำไปปรบัใช้ที่บ้ำน 
รวมทัง้ยงัคำดหวงัผลพลอยไดซ้ึ่งจะท ำใหเ้กดิกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพในระดบัประเทศ ดว้ยควำมดนีี้ จะ
ส่งผ่ำนไปสู่เยำวชนรุ่นหลงัใหเ้ป็นแบบอย่ำงสบืไป น ำไปสู่กำรคดิก่อนใช ้และกำรสรำ้งนิสยัแห่งควำมประหยดั 

ทัง้นี้  บริษัทฯ สื่อสำรกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรใช้ทรัพยำกร ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เ ช่น ติดสติ๊กเกอร์
ประชำสมัพนัธ ์จดับอรด์ จดักจิกรรม และใหค้วำมรูโ้ดยกำรจดัอบรมภำยใน 

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงัส่งเสรมิสนับสนุนกำรออกแบบ วจิยัและพฒันำผลติภณัฑ์ เพื่อกำรประหยดัพลงังำน 
และรกัษำสิง่แวดล้อม อกีทัง้ส่งเสรมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคน รวมทัง้พนักงำนในบรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ใช้ทรพัยำกรของบรษิัทฯ ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยก ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวขอ้งได้แก่ นโยบำยประหยดั
พลงังำนไฟฟ้ำ นโยบำยกำรใชเ้ครื่องปรบัอำกำศ นโยบำยกำรใชอุ้ปกรณ์ส ำนักงำน นโยบำยกำรลดกำรใชก้ระดำษ โดย
มแีนวทำงปฏบิตั ิดงันี้ 

4.1 ใหค้วำมรว่มมอืและปฏบิตัติำมขอ้บงัคบักฎหมำยและขอ้ก ำหนดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
4.2 กำรประหยดัและอนุรักษ์กำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำของบริษัทฯ มีกำรก ำหนดช่วงเวลำกำรเปิดปิดไฟให้

เหมำะสมกบัช่วงเวลำทีใ่ชง้ำน และเลอืกใชอุ้ปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยดัพลงังำนทีไ่ดร้บักำรรบัรอง
มำตรฐำนผลติภณัฑ์อุตสำหกรรม รวมทัง้มกีำรรณรงค์ให้ช่วยกนัประหยดั เช่น กำรใช้หลอด LED ทัง้
ส ำนักงำน , กำรท ำควำมสะอำดแผ่นกรองอำกำศอยู่เสมอ,  กำรตัง้อุณหภูมเิครื่องปรบัอำกำศใหเ้หมำะสม 
โดยมคีณะกรรมกำร 5ส ช่วยกนัประชำสมัพนัธ์ใหพ้นักงำนทุกคนมหีน้ำทีส่ ำรวจ และตรวจตรำอุปกรณ์
ไฟฟ้ำใหพ้รอ้มใชง้ำนอยู่เสมอ เพื่อป้องกนัอคัคภียั เนื่องจำกไฟฟ้ำลดัวงจร  

จำกทีบ่รษิทัฯ ไดส้ื่อสำรใหค้วำมรู ้สนับสนุนและสรำ้งจติส ำนึกใหแ้ก่พนักงำน ส ำหรบันโยบำย
ประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำ นโยบำยกำรใช้เครื่องปรบัอำกำศ และนโยบำยกำรใช้อุปกรณ์ส ำนักงำนนัน้ 
บริษัทฯ ได้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและประเมินผลนโยบำยดังกล่ำว พบว่ำบริษัทฯ สำมำรถลด
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัทรพัยำกรไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

mailto:auditcommittee@chewathai.com
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4.3 บรษิทัมกี ำหนดแนวทำงปฏบิตัใินกำรควบคุมคุณภำพน ้ำทิง้ โดยตดิตัง้ระบบบ ำบดัในบ่อบ ำบดัก่อนปล่อย
ระบำยทิ้งสู่แหล่งน ้ำสำธำรณะ มแีนวทำงกำรจดักำรน ้ำทิ้งเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด มกีำรก ำหนด
แผนด ำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งผ่ำนบ่อบ ำบดัน ้ำทิ้งที่ตดิตัง้อยู่ภำยในโครงกำร มกีำร
ตรวจเช็คระบบบ ำบดัและก ำหนดให้มีกำรเข้ำเก็บตัวอย่ำงน ้ำทิ้งในโครงกำรก่อสร้ำง เพื่อตรวจสอบ
คุณภำพน ้ำเป็นประจ ำทุกเดอืน มแีผนบ ำรุงรกัษำ แผนกำรซ่อมแซมระบบ และคู่มอืกำรบ ำรุงรกัษำ โดย
กำรควบคุมคุณภำพน ้ำทิ้งจะมกีำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำทิ้งก่อนและหลงัจำกเขำ้สู่ระบบบ ำบดัน ้ำเสยี 
ด ำเนินกำรโดยบรษิัทผู้รบัอนุญำตขึ้นทะเบยีนห้องปฏิบตัิกำรวเิครำะห์น ้ำเสยี มกีระบวนกำรตรวจวดั 
บนัทกึผล และจดัท ำรำยงำน ก่อนกำรปล่อยน ้ำเสยีลงสู่แหล่งน ้ำสำธำรณะ ในโครงกำรทีม่กีำรก่อสรำ้ง 
จนถงึกำรส่งมอบกำรบรหิำรใหค้ณะกรรมกำรนิตบิุคคลอำคำรชุด ซึง่มผีลกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิ้งผ่ำน
เกณฑต์ำมมำตรฐำนก ำหนด  

4.4 สนับสนุนให้พนักงำนคดัแยกขยะออกเป็นหมวดหมู่ทุกครัง้ก่อนน ำไปจดัทิ้งต่อไป  โดยมกีำรจดัวำงถงั
ขยะส ำหรบัแยกประเภทขยะไว้ตำมจุดที่เหมำะสมของส ำนักงำนกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและมี
ประสทิธภิำพ โดยน ำกลบัมำใชห้มุนเวยีนแทนกำรทิง้  มกีำรรณรงคใ์หใ้ชก้ระดำษทัง้สองหน้ำ และ ตรวจ
กำรแก้ไขเอกสำรบนคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค แทนกำรจดัพิมพ์เป็นกระดำษ  และกำรประสำนงำน
ระหว่ำงแผนกโดยกำรสื่อสำรทำงอเีมล หรอื ช่องทำง Line แทนกำรส่งโดยเอกสำร 

4.5 ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมดำ้นสิง่แวดลอ้มอย่ำงเตม็ที ่โดยใหค้วำมร่วมมอืกบัภำครฐั ภำคเอกชน และ
ชุมชนใกลเ้คยีง บรษิทัไดล้งพืน้ทีส่นับสนุนกำรลอกท่อระบำยน ้ำ และดแูลชุมชน เพื่อเป็นกำรช ำระลำ้งสิง่
ปฏกิูลทีส่ะสมอยู่ในท่อระบำยน ้ำ ส่งผลใหก้ำรระบำยน ้ำในท่อไหลคล่องตวั และสำมำรถรองรบัน ้ำฝนได้
ในปรมิำณมำกขึน้ 

4.6 สรำ้งคุณภำพชวีติและสุขอนำมยัทีด่ใีหก้บัพนักงำน โดยทำงบรษิทัไดส้นับสนุนพนักงำนเขำ้ร่วมกจิกรรม
แข่งขนัฟุตบอล TOA พรอ้มสนับสนุนค่ำสนำมฝึกซ้อม และชุดกฬีำส ำหรบักำรแข่งขนัใหพ้นักงำน เพื่อ
ส่งเสรมิกำรออกก ำลงักำย เพื่อสุขอนำมยัทีด่ ีและ กำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมงำน 

4.7 เลอืกใชว้สัดุทีผู่ผ้ลติมคีวำมใส่ใจสิง่แวดล้อม ใชท้รพัยำกรธรรมชำตอิย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 
เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยตรวจสอบตำมมำตรฐำนดำ้นสิง่แวดลอ้มของผูผ้ลติ 

4.8 จดัโครงกำรสนับสนุนใหพ้นักงำนชวีำทยัปลอดบุหรี ่ เพื่อรณรงค์งดกำรสูบบุหรี ่ และใหพ้นักงำนทุกคน
ตระหนักถงึประโยชน์ของกำรไม่สบูบหุรี ่อนัจะท ำใหม้สุีขภำพทีด่ ีสุขภำพอนำมยัแขง็แรง อำยุยนืยำว อกี
ทัง้เป็นกำรลดมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 

4.9 บรษิทัไดม้กีำรจดัอบรมกำรอบรมมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน กฎหมำย และขอ้ก ำหนดทีเ่กยีวกบัสิง่แวดลอ้ม 
ตำมหลกัสตูร "ระบบกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม ISO14001:2015" เมื่อวนัที ่17 มถิุนำยน 2562 

 
การปฏิบติัตามกฎหมายและการด าเนินงานตามหลกั EIA 
 ก่อนทีจ่ะเริม่โครงกำรก่อสรำ้งไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรแนวรำบหรอืแนวสูง บรษิทัค ำนึงถงึปัจจยัดำ้นผลกระทบ
ทำงสิง่แวดล้อมเป็นส ำคญั รวมทัง้จะปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้ม โดยทุกโครงกำรของบรษิทั
ที่มีขนำดและจ ำนวนพื้นที่ใช้สอยอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยที่ต้องท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ( Environmental Impact Assessment (EIA) ) ตำมข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิง่แวดลอ้มแห่งชำต ิพ.ศ. 2535 บรษิทัจะร่วมจดัท ำรำยงำน EIA กบับรษิทัทีป่รกึษำทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชำญ และขึน้
ทะเบยีนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยกบักฎกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม โดยในกำรจดัท ำรำยงำนและ
ก ำหนดมำตรกำรป้องกนัผลกระทบสิง่แวดล้อม บรษิทัไดร้่วมประเมนิผลกระทบจำกโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงใกลช้ดิ ทัง้กบั
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บรษิัทที่ปรกึษำและกบัผู้อำศยัรอบโครงกำร รวมทัง้มกีำรท ำประชำพจิำรณ์เพื่อก ำหนดแนวทำงและมำตรกำร กำร
ป้องกนัทีไ่ดผ้ลดทีีสุ่ดต่อทัง้ผูอ้ยู่อำศยั ลูกคำ้ และสิง่แวดลอ้มรอบขำ้ง  

หลงัจำกรำยงำนกำรประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนวเิครำะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ในช่วงกำรก่อสร้ำงบรษิัทจะมกีำรติดตำมควำมคืบหน้ำและกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนด วิธีกำรและ
เงื่อนไขที่ระบุในรำยงำน โดยจะประชุมติดตำมผลกับผู้รบัเหมำและที่ปรึกษำโครงกำรแต่ละโครงกำรอย่ำงใกล้ชดิ 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรก่อสรำ้งจะส่งผลกระทบต่อผูอ้ยู่อำศยัรอบขำ้ง และสิง่แวดลอ้มอย่ำงน้อยทีสุ่ด 

นวตักรรมชีวาทยัเพือ่รกัษาส่ิงแวดล้อม  
ชวีำทยัไดน้ ำแนวคดิกำรออกแบบโครงกำรเพื่อกำรอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและประหยดัพลงังำน ทีไ่ดน้ ำมำใชใ้น

คอนโดมเินียมนัน้ เพื่อเสรมิสรำ้งคุณภำพชวีติทีด่แีก่ผูพ้กัอำศยั  และเสรมิสรำ้งสุขลกัษณะทีด่ใีหก้บัผูใ้ชอ้ำคำร ใหม้ำก
ทีสุ่ด เรื่องแรกๆ ทีไ่ดค้ ำนึงถงึคอื กำรออกแบบทิศทำงอำคำร และรูปทรงอำคำรใหร้บัลม และสำมำรถระบำยอำกำศได้
ด ีและต้องกำรใชป้ระโยชน์จำกทศิทำงลมธรรมชำต ิตำมฤดูกำลของประเทศไทยใหม้ำกที่สุด ซึ่งเป็นทีท่รำบกนัดอียู่
แลว้ว่ำทศิทำงของลมตำมฤดกูำลของประเทศไทยนัน้มำจำกทำงทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ และทศิตะวนัตกเฉียงใต ้และ
ที่ตัง้ของโครงกำรนี้ได้หนัหน้ำไปทำงทศิเหนือ ซึ่งส่งผลดตี่อแนวคดินี้เป็นอย่ำงมำก เรำจงึได้ท ำกำรออกแบบรูปทรง
ของอำคำรหลงันี้เป็นลกัษณะหน้ำกวำ้งเปิดเขำ้รบัลม ทัง้จำก 2 ทศิทำงทีก่ล่ำวมำ และยงัเพิม่เตมิช่องระบำยอำกำศเขำ้
สู่พืน้ทีโ่ถงทำงเดนิของอำคำรในบำงชัน้ของโครงกำรอกีดว้ย ซึ่งนอกจำกจะไดป้ระโยชน์จำกเรื่องกำรระบำยอำกำศนี้
แล้ว ยงัท ำให้รูปทรงของอำคำร ดูมีลูกเล่น ไม่อึดอดัและทึบจนเกินไป เพื่อให้ผู้อยู่อำศยัได้รู้สึกถึงกำรพกัผ่อนที่มี
คุณภำพอย่ำงแทจ้รงิ  โดยก่อใหเ้กดิทำงเลอืกในกำรประหยดัพลงังำนต่อภำระกำรท ำควำมเยน็ของเครื่องปรบัอำกำศ 
ลดกำรใชไ้ฟส่องสว่ำง และเครื่องใชไ้ฟฟ้ำอื่นๆ ได ้ โดยทีร่ำคำก่อสรำ้งยงัคงอยู่ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนักบัคอนโดมเินียม
ตำมทอ้งตลำด  ส่งผลใหเ้กดิควำมคุม้ค่ำในเรื่องรำคำ กำรใชง้ำนทีเ่หมำะสมและสำมำรถประหยดัค่ำไฟฟ้ำจำกกำรเลอืก
โครงกำรของชวีำทยั 

นวตักรรมชีวาทยั ส าหรบัผูสู้งอายุ และผู้พิการ 
 ปัจจุบนัสงัคมกำรอยู่อำศยัของเมอืงไทย ก ำลงัปรบัเปลี่ยนรูปแบบเขำ้สู่สงัคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มตวัในเวลำ
อนัใกลน้ี้  ทำงชวีำทยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะออกแบบและพฒันำทีอ่ยู่อำศยัทีค่ ำนึงถงึควำมสะดวกสบำยของทุกเพศทุกวยั ไม่
ว่ำจะเป็น ผูใ้หญ่ คนชรำ หรอื แมแ้ต่ผูพ้กิำรผูทุ้พลภำพ  กส็ำมำรถใชช้วีติไดอ้ย่ำงปกตสุิข ภำยใต้ออกแบบทีค่ ำนึงถงึ
มำตรฐำนคุณภำพชวีติของทุกคน ซึ่งในปีนี้ ชวีำทยัไดอ้อกแบบบ้ำนเดีย่วโครงกำร ชีวาวลัย ์ป่ินเกล้า-สาทร ซึ่งเป็น
บ้ำนทีใ่ชแ้นวคดิกำรออกแบบตำมแนวคดิดงักล่ำว ซึ่งเป็นท ำเลศกัยภำพทีค่ำดว่ำจะส่งเสรมิสงัคมใหอ้ยู่ร่วมกบัคนทุก
วยัไดอ้ย่ำงมคีวำมสุข 

แนวคิดหลกัการออกแบบ ประกอบด้วย 5 หลกั คือ  
1. Security (ความปลอดภยั)  ต้องเป็นสภำพแวดล้อมทีก่่อใหเ้กดิควำมปลอดภยัแก่ ผูสู้งอำยุ ผูพ้กิำร และ

เดก็ ในดำ้นต่ำงๆ ทัง้กำรเคลื่อนไหว กำรมองเหน็ กำรไดย้นิ เช่น ระหว่ำงทำงเดนิในจุดต่ำงๆ มรีำวจบั กระเบื้อง หรอื
วสัดุทีใ่ชปู้พืน้ต้องไม่ลื่น มรีะบบขอควำมช่วยเหลอืหลำยๆ จุด เช่น ในหอ้งน ้ำ หอ้งนอน ดงันัน้ ทำงชวีำทยัไดม้กีำรใส่
ใจในรำยละเอยีดเรื่องควำมปลอดภยั ดงัต่อไปนี้  

- เสน้ทำงตัง้แต่ทีจ่อดรถ จนถงึหอ้งนอน ของผูส้งูอำยุนัน้มทีำงลำด คอยอ ำนวยควำมสะดวก ตลอดเสน้ทำง 
- ก ำหนดใหบ้ำ้นทุกหลงัม ีramp (1:12) และ มรีำวจบั ทีม่รีะดบัทีเ่หมำะสมกบักำรใชง้ำน 
- หลีกเลี่ยงกำรมีพื้นต่ำงระดบัภำยในบ้ำนหรือทำงเดิน โดยกำรท ำในลกัษณะของ slope  เพื่อให้รถเข็น

สำมำรถใชง้ำนได ้



 แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2562  บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2.10 หน้ำ 137 
 

- บนัไดในส่วนทีใ่หผู้สู้งอำยุใชง้ำนนัน้ จะมลูีกตัง้และลูกนอน น้อยกว่ำทีก่ฏหมำยก ำหนด กล่ำวคอื ลูกตัง้ 13 
เซนตเิมตร (น้อยกว่ำทีก่ฎหมำยก ำหนด) และลูกนอน 30 เซนตเิมตร (มำกกว่ำทีก่ฎหมำยก ำหนด) เพื่อควำมปลอดภยั
แก่ผูใ้ชง้ำน 

2. Convenience  (ใช้งานสะดวก) ในส่วนต่ำงๆ ของบ้ำนต้องท ำใหผู้สู้งอำยุ ผูพ้กิำรสำมำรถเขำ้ถงึอุปกรณ์ 
ของใชต้่ำงๆไดอ้ย่ำงสะดวก เช่น ควำมสงูของตูเ้กบ็ของ และสวทิซ์ไฟทีเ่หมำะสมกบัผูส้งูอำยุหรอืผูใ้ชร้ถเขน็ ในบรเิวณ
ที่มกีำรเปลี่ยนระดบัต้องมทีำงลำดส ำหรบัรถเขน็ เป็นต้น โดยที่พกัอำศยัควรอยู่ใกล้แหล่งบรกิำรต่ำงๆ ที่จ ำเป็นกบั
ผูส้งูอำยุเช่น โรงพยำบำล รำ้นคำ้ สวนสำธำรณะ รวมถงึระบบขนส่งมวลชน 

- Home Automation 
- ในหอ้งนอนส ำหรบัผูส้งูอำยุทุกหอ้งก ำหนดใหม้หีอ้งน ้ำในตวัเพือ่ควำมสะดวกในกำรใช ้
- ทำงเดนิภำยในบำ้น ไมต่ ่ำกว่ำ 1.50 เพื่อควำมสะดวกส ำหรบัรถเขน็ และอุปกรณ์ชว่ยเหลอืต่ำงๆ 
- เลอืกใชลู้กบดิคนัโยกเพื่อสะดวกในกำรใชง้ำน 
- หอ้งน ้ำในหอ้งผูส้งูอำยุนัน้ใชสุ้ขภณัฑน์ัง่รำบและมมีอืจบัซึง่ออกแบบใหม้คีวำมสะดวกในกำรใชง้ำนในทุกขัน้ตอน 
- ประตูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอำยุออกแบบให ้มคีวำมกวำ้งไม่น้อยกว่ำ 90 เซนตเิมตร 
3. Good Environment (สภาพแวดล้อมท่ีดี) ต้องมกีำรสร้ำงสรรค์สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพให้มคีวำม

น่ำสนใจ มกีำรเลอืกใชส้ทีีเ่หมำะสม ประกอบกบักำรใชค้วำมสว่ำงทีพ่อด ีและชดัเจน รวมถงึมกีำรสรำ้งสภำพแวดลอ้ม
ทีผู่ส้งูอำยุสำมำรถมปีฏสิมัพนัธก์บัสภำพแวดลอ้ม และชุมชนได ้ 

- หอ้งนอนส ำหรบัผูส้งูอำยุชัน้ 1 ก ำหนดใหม้หีน้ำต่ำงใหแ้สงสว่ำง ทีม่คีวำมกวำ้งกว่ำปกตเิพื่อให ้ผูท้ีอ่ำศยัอยู่
ในหอ้ง รูส้กึใกลช้ดิกบัธรรมชำตภิำยนอก ส่งเสรมิสุขภำพจติทีด่แีก่ผูอ้ยู่อำศยั 

- มหีอ้งพกัผ่อนชัน้ 1 แยกออกมำจำกหอ้งรบัแขก ซึง่เป็นหอ้งทีผู่ส้งูอำยุสำมำรถท ำกจิกรรม เช่น อ่ำนหนังสอื, 
เล่นกบัคนในครอบครวั นอกเหนือจำกอยู่ในหอ้งนอน เพื่อเพิม่ควำมสุข มกีจิกรรมคลำยเหงำและพืน้ทีท่ ำกจิกรรมแก่ 
ผูส้งูอำยุ 

- สทีีเ่ลอืกใชท้ัง้หมดในโครงกำรเป็นสอี่อนสบำยตำ เพื่อส่งเสรมิสุขภำพจติของผูส้งูอำยุ ผูพ้กิำร 
4. Easy Maintenance (ดูแลรกัษาง่าย) ทีอ่ยู่อำศยัของผูสู้งอำยุ ผูพ้กิำร ควรต้องดูแลรกัษำง่ำย มขีนำดไม่

ใหญ่มำก อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ทัง้ควำมร้อน และควำมชื้น  จงึจดัห้องชัน้ 1 ไว้ส ำหรบัผุ้สูงอำยุนัน้ ก ำหนดให้มี
หน้ำต่ำงที่มคีวำมกว้ำงเพื่อใหแ้สงแดดสำมำรถส่องเขำ้ ถึง และอำกำศถ่ำยเทเขำ้มำใหห้อ้ง ลดเรื่องของกลิน่  ไม่พงึ
ประสงคห์รอืเชือ้โรคต่ำงๆไดด้ ี

5. Save Solar (ประหยดัพลงังาน) ได้น ำแนวคดิกำรลดพลงังำนกำรใช้ไฟฟ้ำภำยในโครงกำร และลดค่ำ
ส่วนกลำงให้กบัลูกบ้ำนโดยเริม่จำกกำรเปลี่ยนโคมไฟถนนจำกแบบทีใ่ชไ้ฟฟ้ำตรงจำกส่วนกลำง เป็นเสำไฟฟ้ำแสง
สว่ำง Solar Cell ที่สำมำรถเก็บกระแสไฟฟ้ำจำกแสงอำทติย์ในเวลำกลำงวนั และน ำมำใช้ในตอนกลำงคนืกบัหลอด 
LED ทีม่ปีระสทิธภิำพ ประหยดัพลงังำนสงู  
  
5. การมส่ีวนร่วม การพฒันาชุมชน และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัฯ ไม่เพยีงจะใหค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบักจิกำรของบรษิทัฯ แต่ยงัค ำนึงถงึกำรมอบโอกำสใหแ้ก่สงัคมรอบขำ้ง เพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืต่อไป
ในอนำคต 

โครงการ Outing Trip 2018  
ตำมทีผู่บ้รหิำรไดม้แีนวคดิในกำรสรำ้งควำมสำมคัคภีำยในองคก์รและระหว่ำงบุคลำกรในหน่วยงำนต่ำงๆทัง้

ภำยในและภำยนอก รวมไปถงึกำรส่งเสรมิกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นหมู่คณะ จงึไดด้ ำรใิหม้กีำรจดักจิกรรมท่องเทีย่ว
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ประจ ำปี 2562 และจดักำรแขง่ขนักฬีำสำนสมัพนัธ ์ระหว่ำงหน่วยงำนขึน้ เพื่อสรำ้งควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคลำกรจำก
บรษิทัและหน่วยงำนต่ำงๆ ดงันัน้ กจิกรรมท่องเทีย่วประจ ำปีและกฬีำสำนสมัพนัธ ์ประจ ำปี 2562 จงึเป็นกจิกรรมทีจ่ะ
ใหบุ้คลำกรไดม้โีอกำส พบปะสงัสรรคแ์ละ แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ อกีทัง้ยงัเป็นกำรส่งเสรมิกำรเล่นกฬีำเพื่อสุขภำพ 
เป็นประโยชน์สงูสุดในกำรสรำ้งควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคลำกรภำยใน และนอกจำกน้ียงัเป็นกำรสรำ้งสมัพนัธไมตรอีนัดี
ระหว่ำงองคก์รอกีดว้ย 

มลูค่ำของควำมยัง่ยนื 
1. บุคลำกรไดม้โีอกำสพบปะสงัสรรคแ์ละแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ 
2. กำรสรำ้งควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคลำกรภำยในและภำยนอกองคก์ร 
3. สรำ้งสมัพนัธไมตรอีนัดรีะหวำ่งหน่วยงำน ต่อไปในอนำคต 

ผลลพัธจ์ำกกำรด ำเนินงำน 
1. พนักงำนมคีวำมสำมคัคกีนัมำกขึน้ 
2. พนักงำนมนี ้ำใจชว่ยเหลอืและเหน็เป้ำหมำยของบรษิทัเป็นส ำคญั 
3. จำกแบบประเมนิผลกจิกรรมพนักงำนสนุกสนำนและอยำกใหจ้ดักจิกรรมแบบนี้อกีในทุกๆ ปี  

กำรขยำยกจิกรรมในอนำคต 
ในปี 2563 บรษิทัจะจดัตัง้คณะท ำงำนเพื่อด ำเนินกำรและประสำนงำนกำรจดักจิกรรมท่องเทีย่วประจ ำปีและ

กฬีำสำนสมัพนัธอ์ย่ำงต่อเนื่อง 
 
กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อลูกบ้าน (ลูกค้า) 

 นอกเหนือจำกกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยแล้ว บริษัทยงัมนีโยบำยให้พนักงำนทุกคนปฏิบตัิหน้ำที่ตำมหลกั
จรยิธรรมทำง ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัลูกคำ้ ดงันี้  

1. มุ่งมัน่สรำ้งควำมพงึพอใจและควำมมัน่ใจใหก้บัลูกคำ้ ทีจ่ะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีด่ ีเพือ่ใหผ้ลติภณัท์
จำกบรษิทั มคีุณภำพในระดบัรำคำทีเ่หมำะสม  

2. ยกระดบัมำตรฐำนใหส้งูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้รกัษำสมัพนัธภำพทีด่แีละยัง่ยนื  
3. มุ่งมัน่ทีจ่ะใหข้อ้มลูทีค่รบถว้นถูกตอ้ง ทนัเวลำ และส่งเสรมิกำรสื่อสำรสรำ้งควำมสมัพนัธ ์กบัลูกคำ้อย่ำง

ต่อเนื่อง  
4. มุ่งมัน่ทีจ่ะจดักจิกรรมเพื่อเพิม่สทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ ทัง้กจิกรรมพเิศษ และกจิกรรมส่งเสรมิควำมมส่ีวนรว่ม

ของชมุชน  

แนวปฏบิตัทิีด่ ี 
• มุ่งมัน่พฒันำคุณภำพของสนิคำ้และบรกิำร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่อง  
• เปิดเผยข่ำวสำรขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้ำและบรกิำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทนัต่อเหตุกำรณ์ และไม่

บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ  
• ใหก้ำรรบัประกนัสนิคำ้และบรกิำรภำยใตเ้งือ่นไขเวลำทีเ่หมำะสม มรีะบบกำรรบัขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบั

สนิคำ้และ บรกิำร และด ำเนินกำรอย่ำงดทีีสุ่ด เพื่อใหลู้กคำ้ไดร้บักำรตอบสนองอย่ำงรวดเรว็  
• ไม่คำ้ก ำไรเกนิควร เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภำพของสนิคำ้หรอืบรกิำรในชนิดหรอืประเภทเดยีวกนั 

และไม่ก ำหนด เงือ่นไขกำรคำ้ทีไ่ม่เป็นธรรมต่อลูกคำ้  
• ปฏบิตัติำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ทีม่ตี่อลูกคำ้อย่ำงเคร่งครดั หำกไม่สำมำรถปฏบิตัไิด ้ต้องรบีแจ้งใหลู้กคำ้

ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ข  
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• รกัษำควำมลบัของลูกคำ้อย่ำงจรงิจงัและสม ่ำเสมอ รวมถงึไม่น ำขอ้มูลของลูกคำ้มำใชเ้พื่อประโยชน์
ของตนเองและ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

กจิกรรมต่อลูกบำ้น (ลูกคำ้) ของบรษิทั ในปีทีผ่่ำนมำ จำกกรณีพบเสยีงรบกวนของปัม๊น ้ำ โครงกำรฮอลลม์ำรค์ 
งำมวงศว์ำน แมว้่ำจะหมดประกนัแลว้ แต่ทำงชวีำทยั ยงัคงเขำ้ไปดแูลและปรบัเปลีย่นระบบใหใ้หม่ และมกีำรดแูลอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อใหลู้กบำ้นทุกท่ำนไดม้ัน่ใจว่ำ ชวีำทยัจะรบัผดิชอบชวีติและดแูลลูก บำ้นดว้ยควำมใส่ใจอย่ำงแทจ้รงิ  

โครงการ Chewathai society  
จดัท ำขึน้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรสรำ้งทศันคตทิีด่ขีองลูกคำ้ ทีม่ตี่อบรษิทั เพื่อภำพลกัษณ์ทีด่ตี่อบรษิทัและ

สนิคำ้หรอืบรกิำร ของบรษิทัในระยะยำว เพรำะบรษิทัมสีนิคำ้จ ำหน่ำยหลำยสำยผลติภณัฑ ์(เช่น บำ้น คอนโด โรงงำน
ใหเ้ช่ำ อำคำรพำณิชย)์ กำรทีลู่กคำ้ซื้อสนิคำ้ของบรษิทัในสำยผลติภณัฑห์นึ่งแลว้รูส้กึประทบัใจในทำงบวก โอกำสที่
บรษิทัจะเสนอขำยสนิคำ้ในสำยผลติภณัฑ์ อื่น (Cross Selling) หรอืท ำใหลู้กคำ้ซื้อซ ้ำไดส้ ำเรจ็กจ็ะมมีำกขึน้, เพื่อให้
ลูกคำ้แนะน ำโครงกำรของชวีำทยัต่อไปยงัผูอ้ื่น เกดิกำร พดูแบบปำกต่อปำกในทำงบวกเกีย่วกบัสนิคำ้ ซึง่มคีวำม
น่ำเชื่อถอืมำกกวำ่ค ำกล่ำวอำ้งในโฆษณำ และส่งเสรมิกำรรบัรูถ้งึชวีำทยั ไปยงัรำ้นคำ้ หรอืผลติภณัทท์ีเ่ป็นพนัธมติร
ของชวีำทยั เป็นกำรเพิม่ช่องทำงกำรรบัรูข้องโครงกำรของชวีำทยัไดอ้กีทำงหนึ่ง กจิกรรมพเิศษส ำหรบัลูกคำ้ โดย
มุ่งเน้นทีใ่หลู้กบำ้น (ลูกคำ้) มส่ีวนร่วมในกจิกรรมมำกทีสุ่ด 

1. จดักจิกรรม Chewathai Movie Day  ทีแ่ผนกบรหิำรควำมสมัพนัธลู์กคำ้ จดัขึน้ทีโ่รงภำพยนตร์ เอสพลำ
นำด ซีนีเพล็ก เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เกตเวย์บำงซื่อ และโรงภำพยนตร์สยำมพำรำกอน  ในเดอืนมนีำคม 
เมษำยน และเดอืนธนัวำคม 2562 ไดร้บัผลตอบรบัทีด่จีำกลูกบ้ำน และไดร้บัควำมสนใจจำกสื่อเป็นจ ำน 
วนมำกอกีดว้ย 

2. จดักิจกรรม Chewathai Welcome home ที่แผนกบรหิำรควำมสมัพนัธ์ลูกค้ำ จดัขึ้นที่โครงกำรชวีำทยั 
เรสซเิดนซ์ บำงโพ ในเดอืนกุมภำพนัธ์ และทีโ่ครงกำรชวีำทยั เรสซเิดนซ์ อโศก ในเดอืนมนีำคม 2562 
ซึ่งทัง้สองกิจกรรมจดัขึ้น เพื่อต้อนรบัลูกบ้ำนเขำ้สู่โครงกำรของชวีำทยั  โดยในงำนดงักล่ำว มลูีกบ้ำน
ร่วมกบักจิกรรมเป็นจ ำนวนมำกและไดผ้ลตอบรบัทีด่อีกีดว้ย  

3. กำรจดักจิกรรมส่งเสรมิสทิธพิเิศษของลูกคำ้ ชื่อกจิกรรม Happy weekend และแคมเปญ กนิฟร ีอิม่ฟิน 
กับชีวำทยั ที่จะมีกำรท ำส่วนลดกับร้ำนค้ำมำกมำย รวมถึงให้ลูกค้ำที่เป็นสมำชิก รบัฟรีอำหำรและ
เครื่องดื่มจำกร้ำนค้ำที่ร่วมรำยกำร โดยกิจกรรมเหล่ำนี้ ได้รบัควำมสนใจจำกลูกบ้ำนที่รกัสุขภำพเป็น
อย่ำงด ี

4. กำรจัดกิจกรรมอื่นๆ บนหน้ำ Facebook Timeline ให้ลูกบ้ำนเข้ำมำร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์บนหน้ำ 
Facebook มกีำร ตอบค ำถำมลุ้นรบัของรำงวลัต่ำงๆ เพื่อใหลู้กบ้ำนไดม้ส่ีวนร่วม และ รูส้กึดตี่อชวีำทยั 
สร้ำงกำรรับรู้ใหม่ๆ รวมถึงกำรรับ  ข่ำวสำรต่ำงๆ ของชีวำทัยได้ทำง Page Facebook Chewathai 
Society ไดต้ลอดเวลำ  

5. กจิกรรมเพื่อส่งเสรมิควำมปลอดภยั เช่น กจิกรรมซอ้มดบัเพลงิของโครงกำร มกีำรจดังำนตำมเทศกำล
ต่ำงๆ เช่น เทศกำลปีใหม่ เทศกำลวนัส ำคญัทำงศำสนำต่ำงๆ ทีโ่ครงกำร ใหลู้กบำ้นสำมำรถ เขำ้ร่วม
กจิกรรมไดง้ำ่ย และทัว่ถงึ โดยประชำสมัพนัธง์ำนล่วงหน้ำถงึลกูคำ้ทีโ่ครงกำร 

มลูค่ำของควำมยัง่ยนื  
มูลค่ำของ “ควำมยัง่ยนื” ในโครงกำรชวีำทยั นอกจำกกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์และสำธำรณูปโภคทีส่รำ้ง

ตำมหลกักำร พฒันำอย่ำงยัง่ยนื (คอืเป็นมติรกบัผูค้นและสิง่แวดล้อม) ทีส่รำ้งมูลค่ำเพิม่ใหโ้ครงกำรแล้ว ชวีำทยั 
ยงัเพิม่มลูค่ำดว้ยควำมพเิศษ ยิง่กว่ำใหค้รอบครวัของชวีำทยั ทัง้ “ชวีำทยั โซไซตี”้ และ“ชวีำทยั โซไซตี ้ กำรด์” ที่
ออกแบบมำเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ และประสบกำรณ์ที่พิเศษกว่ำของลูกบ้ำนโดยเฉพำะ ภำยใต้คอนเซปต์ 
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“More living More lively” หรอื “ควำมพเิศษ และสิง่ดีๆ  เพื่อลูกบ้ำนชวีำทยัเท่ำนัน้” พรอ้มสทิธพิเิศษและส่วนลด
มำกมำย ถอืเป็นกำรสรำ้งควำมแปลกใหม่ในวงกำรอสงัหำรมิทรพัยข์องเมอืงไทย 

กำรประเมนิ  
จดัใหม้กีำรประเมนิหลงัจำกกจิกรรมผ่ำนไปแลว้ภำยใน 3-7 วนั หลงัจำกกจิกรรม โดยประเมนิจำกลูกบำ้นที่

ไดม้ำร่วมกจิกรรม กบั Chewathai Society โดยกำรประเมนิ จะท ำแบบประเมนิทัง้ในรปูแบบเอกสำร และกำรท ำแบบ
ประเมนิในแบบออนไลน์ ทัง้ทำง SMS ตำมเบอรโ์ทรศพัทท์ีลู่กบำ้นไดม้ำลงทะเบยีนไว ้และทำง QR Code ผลสรุปกำร
ประเมนิควำมพงึพอใจของทุกกจิกรรมเฉลีย่ อยู่ที ่รอ้ยละ 88 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ จึงให้ ควำมส ำคัญกับกำรวิจยัและพฒันำ
ผลติภณัฑอ์ย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหท้ีอ่ยู่อำศยัทีจ่ะส่งมอบใหก้บัลูกคำ้ มกีำรพฒันำใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
โดยมฝ่ีำย Customer Relationship Management (CHEWATHAI SOCIETY) เป็นฝ่ำยที่บรหิำรจดักำรจดัเก็บขอ้มูล
ของลูกค้ำ เพื่อน ำมำใช้ในกำรวำงแผน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดกีบัลูกค้ำ นอกจำกนี้
บรษิทัฯ ยงัมหีน่วยงำน Market Survey เพื่อท ำกำรส ำรวจ วจิยัและวเิครำะหเ์กี่ยวกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคในแต่
ละพื้นที่ ตลอดจนศกัยภำพของท ำเลที่ตัง้โครงกำรในด้ำนสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ซึ่งท ำให้บรษิัทฯ มฐีำนขอ้มูลที่เพยีง
พอที่จะทรำบถงึควำมต้องกำร ในตลำดที่อยู่อำศยัของผูบ้รโิภค รวมถึงรูปแบบทีอ่ยู่อำศยั ท ำเลที่ตัง้ และระดบัรำคำ 
บรษิทัฯไดน้ ำขอ้มลูไปวเิครำะหเ์พื่อพฒันำปรบัปรุงสนิคำ้และบรกิำรอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรบรหิำรจดักำรเพื่อควำมพงึพอใจของลูกคำ้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทัฯ  
ดว้ยวสิยัทศัน์ของชวีำทยั ทีมุ่่งมัน่จะเป็นบรษิทัผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ชัน้น ำในใจของผูบ้รโิภคดว้ยกำรไม่

หยุดยัง้ที่จะสร้ำงสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกำรบริกำรให้อยู่เหนือควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เรำจึงให้
ควำมส ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรเพื่อควำมพงึพอใจของลูกคำ้และผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่ำงยิง่ โดยมกีำรประเมนิควำมพงึ
พอใจของลูกคำ้ในทุกขัน้ตอนทีลู่กคำ้ไดม้กีำรตดิต่อกบับรษิทัฯ ตัง้แต่กำรใหบ้รกิำรขอ้มูลโครงกำรตลอดไปจนถึงกำร
บรกิำรหลงักำรส่งมอบกำรบรหิำรงำนใหน้ิตบิุคคลฯ ดงันี้ 
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ขัน้ตอน วิธีการประเมิน 

1. ควำมพงึพอใจต่อกำร 
ใหบ้รกิำรดำ้นขอ้มลูและกำรเยีย่มชมโครงกำร 

ลูกค้ำสำมำรถประเมนิควำมพงึพอใจผ่ำนทำง Call 
Center โทรส ำรวจควำมพึงพอใจ หลงัจำกที่ลูกค้ำ
เขำ้เยีย่มชมโครงกำรแลว้ 1 - 3 วนัท ำกำร 

2. ควำมพงึพอใจต่อกำร 
ใหบ้รกิำรของพนักงำนขำยเกีย่วกบักำรท ำจองและท ำสญัญำ 

ลูกค้ำสำมำรถประเมินควำมพึงพอใจผ่ำนทำง  E- 
mail หรอื Contact Center ช่องทำงใด ช่องทำงหนึ่ง 
หลงัจำกจองและ/หรอื ท ำสญัญำ แลว้ 3-7 วนั  

3. ควำมพงึพอใจต่อกำร 
ใหบ้รกิำรเกีย่วกบักำรโอนสทิธิแ์ละรบัมอบทีอ่ยู่อำศยั 

ลูกค้ำสำมำรถประเมินควำมพึงพอใจผ่ำนทำง  E- 
mail หรือ SMS หรือ Contact Center ช่องทำงใด 
ช่องทำงหนึ่ง หลงัจำกจองและ/หรอื ท ำสญัญำ แล้ว 
3-7 วนั  

4. ควำมพงึพอใจต่อกำร 
เขำ้อยู่อำศยัหลงัโอนกรรมสทิธิไ์ปแลว้ 3 เดอืน 

ลูกค้ำสำมำรถประเมนิควำมพงึพอใจผ่ำนทำง Call 
Center โทรส ำรวจควำมพึงพอใจ หลังจำกที่โอน
กรรมสทิธิแ์ลว้ 3-6 เดอืน หลงักำรซ่อมไดท้นัท ี 

5. ควำมพงึพอใจต่อกำร 
แจง้ซ่อมหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

ลูกค้ำสำมำรถประเมินควำมพึงพอใจผ่ำน E-mail 
หรอื SMS หรอื Contact Center ช่องทำงใด ช่องทำง
หนึ่ง หลังจำกที่เจ้ำหน้ำที่เช็กแก้ไขงำนซ่อมแล้ว 
ภำยใน 7 วนั  

6. ควำมพงึพอใจต่อกำร 
มอบกรรมสทิธิใ์หค้ณะกรรมกำร หมู่บำ้นหรอืนิตบิคุคล 

ลูกค้ำและคณะกรรมกำรนิติบุคคลหมู่บ้ำนหรือ
อำคำรชุดประเมินควำมพึงพอใจผ่ำนทำง  E-mail 
หรอื SMS หรอื Contact Center ช่องทำงใดช่องทำง
หนึ่ง หลงัจำกทีม่กีำรจดัตัง้นิตบิุคคล หรอื มกีำรมอบ
สำรธำรณูปโภคแล้ว  และรวมถึงหลังจำกโอน
กรรมสทิธิแ์ลว้ 

 
ภำพรวมองคก์ร 
จำกผลกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2562 พบว่ำคะแนนควำมพงึพอใจ โดยรวมของลูกคำ้ปัจจุบนัโดยรวมอยู่ที่ 

รอ้ยละ 88% ทีผ่่ำนมำไดม้กีำรพฒันำคุณภำพของผลติภณัฑแ์ละ บรกิำรเพื่อใหเ้กดิควำมพงึพอใจทีม่ำกขึน้โดยเฉพำะ
ในช่วง หลงัจำกโอนกรรมสทิธิแ์ลว้ ไดแ้ก่ 

1) กำรพฒันำทมีบรหิำรหลงักำรขำยของโครงกำรใหม้กีำรสอบถำมแนะน ำบรกิำรกบัลูกคำ้ทีเ่ขำ้อยู่แล้ว เพื่อ
สรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกค้ำ และจดัท ำจดหมำยประชำสมัพนัธอ์ย่ำงต่อเนื่อง แจง้ควำมคบืหน้ำเกี่ยวกบักำรใชพ้ืน้ที่
ส่วนกลำง กำรใช้ประโยชน์สำธำรณูปโภคส่วนกลำงร่วมกัน เพื่อสร้ำงสงัคมน่ำอยู่ รวมทัง้จดัประชำสมัพนัธ์กำรท ำ
กจิกรรมจำก Chewathai Society ในแต่ละโครงกำรเพิม่เตมิเพื่อสรำ้งควำมสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่ำง โครงกำรและลูกคำ้ 

2) กำรพฒันำกำรใหบ้รกิำรเกี่ยวกบักำรแจง้ซ่อม โดย จดัตัง้ทมี Chewa Care เพื่อประสำนงำนนัดตรวจสอบ 
นัดซ่อมงำนตำมเวลำทีลู่กคำ้สะดวก และประสำนงำนโครงกำรใหเ้ขำ้ ซ่อมตรงตำมนัดหมำย รวมทัง้ มกีำรตรวจสอบ
งำนทีแ่ก้ไข ไปแล้วกบัทำงเจำ้ของบ้ำนอกีครัง้เพื่อตรวจสอบคุณภำพงำน และควำมพงึพอใจในเบื้องต้น โดยจะแก้ไข
ทนัทหีำกงำน ไม่เรยีบรอ้ย นอกจำกนี้ยงัมกีำรเน้นย ้ำใหท้มีผูร้บัเหมำ คดัเลอืกคนงำนทีม่ปีระสบกำรณ์ควำมช ำนำญเขำ้
มำด ำเนินกำร แกไ้ขใหลู้กคำ้และประเมนิผูร้บัเหมำจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้กิดกำรปรบัปรุง พฒันำ และรกัษำ
ผูร้บัเหมำทีด่ ีใหท้ ำงำนอย่ำงต่อเนื่องกบัโครงกำร 
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3) พฒันำช่องทำงส ำหรบัสอบถำมควำมพงึพอใจลูกคำ้ใหห้ลำกหลำย เพื่อเขำ้ถงึลูกคำ้ไดม้ำกขึน้ คอื ทำง E-Mail 
และSMS โดยกำรพฒันำระบบ CRM เพื่อท ำกำรประเมนิผลโดยอตัโนมตัใินแต่ละช่วงเวลำของลูกคำ้ทีป่ฏสิมัพนัธก์บับรษิทั
ฯเพื่อใหไ้ดผ้ลคะแนนควำมพงึพอใจทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอืเทีย่งตรงอนัจะน ำไปสู่กำรปรบัปรุงคุณภำพกำรใหบ้รกิำร พรอ้มทัง้
มรีะบบส ำหรบัประมวลผลคะแนนควำมพงึพอใจ สำมำรถน ำขอ้มลูไปใชเ้พื่อพฒันำควำมพงึพอใจไดท้นัท ี

กำรขยำยกจิกรรมอื่นๆ ในอนำคต  
ฝ่ำยบรหิำรลูกคำ้สมัพนัธ์ หรอื CRM มกีำรวำงแผนพฒันำเพิม่เตมิ เพื่อจดักจิกรรมเพื่อลูกบ้ำน (ลูกคำ้) ทุก

เดอืน ซึ่งจะใชช้่วงเทศกำล หรอื วนัส ำคญัต่ำงๆ ในกำรจดักจิกรรมกบัลูกบ้ำน โดยมกีำรประสำนงำนกบัทำงนิตบิุคคล
โครงกำรต่ำงๆ นอกจำกนี้ ยงัมกีำรท ำ Line Official ของชวีำทยั โซไซตี้ ทีท่ ำใหม้ชี่องทำงมำกขึน้กบักำรตดิต่อสื่อสำร 
กำรแจง้ซ่อม และรบักจิกรรมพเิศษ และยงัตัง้เป้ำหมำยทีจ่ะเพิม่สทิธพิเิศษต่ำงๆ อยู่ตลอดเวลำ ทัง้ส่วนลดรำ้นคำ้ ต่ำงๆ 
กจิกรรมพเิศษ roadshow หรอืกจิกรรมทีใ่หลู้กบ้ำนมส่ีวนร่วม ทัง้หมดนี้ จะท ำใหลู้กคำ้เกดิควำมผูกพนักบับรษิทัมำก
ขึน้ ผลลพัธจ์ำกกำรด ำเนินงำน กำรท ำกจิกรรมกบัลูกบำ้น (ลูกคำ้) หำกเรำท ำกจิกรรมอย่ำงต่อเนื่อง สม ่ำเสมอ จะท ำให้
ลูกบำ้นรูส้กึผกูพนัธก์บัองคก์ร และ มกีำรบอกต่อในทำงทีด่ ียิง่หำกลูกบำ้นไดร้บักำรบรกิำรทีร่วดเรว็ ทนัใจ ดว้ยแลว้ ก็
ยิง่จะท ำใหรู้ส้กึประทบัใจมำกยิง่ขึน้ เพรำะ กำรดูแลลูกคำ้ คอืหวัใจหลกัของกำรบรหิำรลูกคำ้สมัพนัธน์ัน่เอง  

โครงการมุ่งเน้นการพฒันาชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม (CSR after Process)  
บรษิัทจะมุ่งเน้นในด้ำนกำรพฒันำแหล่งชุมชนและโรงเรยีนในพื้นที่ห่ำงไกล รวมไปถงึช่วยสนับสนุนมอบสิง่ของ

ต่ำงๆ ทัง้ อำหำรและปัจจยัสีอ่ื่นๆ ใหแ้ก่สมำคมหรอืมลูนิธผิูด้อ้ยโอกำสต่ำงๆ ซึง่มดีงัต่อไปนี้  
1. โครงการพฒันาชุมชน กลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพนู  
วตัถุประสงค์ เพื่อให้เยำวชนในโรงเรยีน และชุมชนบนพื้นทีห่่ำงไกลที่ห่ำงจำกโอกำส มคีวำมเป็นอยู่และมี

คุณภำพชวีติที่ดขี ึ้น และน ำสิง่ ที่ทำงบรษิัทได้ส่งเสรมิให้กบัเยำวชน มำพฒันำชุมชนให้เกิดส ำนึกในกำรบ ำรุงรกัษำ
ทรพัยำกรในพืน้ที ่และศลิปะวฒันธรรมของ ชนเผ่ำใหค้งอยู่คู่ชุมชนอย่ำงยัง่ยนื วธิกีำรด ำเนินกำร กจิกรรมครัง้นี้ บรษิทั
ไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของเยำวชนทีจ่ะเตบิโตและมอีนำคตทีด่ ีในปีนี้ทำงบรษิทัไดมุ้มมองทีแ่ตกต่ำง จำกทุกครัง้ที่
ผ่ำนมำ โดยยงัคงยดึถอืนโยบำยทีจ่ะเขำ้ถงึควำมส ำคญัและปัญหำทีแ่ทจ้รงิจำกกำรได้ลงส ำรวจพืน้ที่ก่อนทีจ่ะด ำเนิน  
กำรต่ำงๆ ท ำใหเ้หน็ว่ำกำรสรำ้งอนำคตทีด่นีัน้ต้องมององค์ประกอบทีส่ ำคญัหลำยส่วน ในกำรขบัเคลื่อนใหชุ้มชนและ
สงัคมใด ้พฒันำอย่ำงยัง่ยนื ทำงบรษิทัท ำกำรคดัเลอืกจนไดโ้รงเรยีนและชุมชนบ้ำนป่ำเลำ เพื่อเขำ้ร่วมโครงกำร โดย
เป็นโรงเรียนบนพื้นที่ห่ำงไกล กลุ่มโรงเรียนบ้ำนป่ำเลำประกอบไปด้วย 4 โรงเรียน คือ (1) โรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ 
(โรงเรยีนแม่) (2) โรงเรยีนบ้ำนป่ำเลำ สำขำ ผำด่ำน (3) โรงเรยีนบ้ำนป่ำเลำ สำขำ แม่สะแงะ (4) โรงเรยีนบ้ำนป่ำเลำ 
สำขำ โปงผำง 

สบืเนื่องจำกช่วง 2 ปีก่อน เนื่องดว้ยกำรตดิต่อสื่อสำรทีย่ำกจะเขำ้ถงึ บรษิทัจงึไดส่้งมอบวทิยุสื่อสำรทีช่่วยให้
กำรติดต่อสื่อสำรง่ำยขึ้นจำกเดิมที่ ต้องใช้กำรเดินทำงในกำรติดต่อสื่อสำร เนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสัญญำณ
โทรศพัท์เคลื่อนที ่พร้อมทัง้ได้จดัท ำระบบกรองน ้ำใหม่ใหก้บัทำง โรงเรยีนและชุมชนเพื่อคุณภำพชวีติทีด่ขี ึ้น เพรำะ
บรษิัทเล็งเห็นว่ำ กำรสื่อสำรและระบบสำธำรณูปโภคทีด่ ีจะช่วยสร้ำงคุณภำพ ชวีติและควำมเป็นอยู่ของชุมชนใหม้ี
ควำมสุขยิ่งขึ้น นอกจำกนี้  ยังคงมุ่งเน้นในกำรศึกษำ จัดท ำศูนย์กำรเรียนรู้แบบเต็มรูปแบบส ำหรับทักษะวิชำ
คณิตศำสตร์ และวชิำภำษำองักฤษ เพื่อพฒันำทกัษะในวชิำทีท่ำงโรงเรยีนยงัขำด และไดผ้ลกำรประเมนิต ่ำกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำนของกำรประเมนิระดบัประเทศ ( ONET)  พรอ้มกนันี้ ยงัไดจ้ำ้งบุคลำกร (ครูจำ้งสอน) เพื่อมำดูแลกำรเรยีน
กำรสอนเพิม่เตมิใหก้บัทำงโรงเรยีนอกีดว้ย ท ำใหผ้ลทีอ่อกมำ นักเรยีนสำมำรถท ำผลคะแนนเฉลีย่ดขีึน้ และยงัมกีำรน ำ
สิง่ทีช่วีำทยัไดท้ ำ ไปต่อยอดแข่งขนักบัโรงเรยีนอื่นๆ ต่อไป เช่น กำรชนะเลศิกำรเล่ำนิทำนภำษำองักฤษ กำรชนะกำร
แขง่ขนัคดิเลขเรว็ระดบัจงัหวดั ซึง่เดก็ในพืน้ทีห่่ำงไกลมกัจะมทีกัษะน้อยกว่ำเดก็นักเรยีนในเมอืงทีม่กีำรเรยีนกำรสอนที่
ดกีว่ำ แต่สำมำรถเป็นตวัแทนในระดบัเขตพืน้ทีไ่ด ้
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ส่วนในปี 2562 บรษิทัมุ่งเน้นกำรพฒันำศกัยภำพของนักเรยีนมำกขึน้ ทัง้ทำงดำ้น กฬีำ ทกัษะอำชพี และยงัมี
กำรปรบัปรุงอำคำรสถำนที ่ดงันี้ 

1) กำรพฒันำดำ้นสถำนที ่ทำงชวีำทยัมกีำรสนับสนุนกำรก่อสรำ้งอำคำรเรยีนใหม่ 1 หลงั เนื่องจำกอำคำร
เดมิบนสำขำที ่3 (บ้ำนแม่สะแงะ) เกดิกำรผุพงัและอำจเป็นอนัตรำยกบันักเรยีนได ้จงึท ำกำรสนับสนุน
อำคำรเรยีนเพื่อเป็นสำธำรณะประโยชน์ต่อไป 

2) กำรพฒันำทำงด้ำนกีฬำ ที่ชีวำทยัยงัคงท ำอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้กำรปรบัปรุงสภำพสนำมกีฬำ สนับสนุน
อุปกรณ์ เบีย้เลีย้งในกำรฝึกซอ้ม กำรเดนิทำงไปแขง่ขนั พรอ้มกนัน้ี ยงัไดจ้ำ้งบุคลำกร (ครจูำ้งสอน) เพื่อ
มำพฒันำคุณภำพของกฬีำของโรงเรยีนอกีดว้ย  

3) กำรพฒันำดำ้นทกัษะอำชพี โดยกำรพฒันำศูนย์ฝึกผำ้ทอมอื และจำ้งผูฝึ้กสอนทอผำ้จำกบุคลำกรในชุมชน 
ซึ่งเป็นกำรอนุรกัษ์วถิีชวีติของชำวกะเหรี่ยงพื้นที่สูง ช่วยสร้ำงรำยได้ในระหว่ำงเรยีนให้กบันักเรยีนและ
โรงเรยีน จนปัจจุบนั สำมำรถท ำใหเ้ป็นของทีร่ะลกึส ำหรบัชวีำทยั เพื่อใชใ้นช่วงเทศกำลปีใหม่ได้ 

4) กำรพฒันำดำ้นจติใจ โดยเริม่จำกกำรบรจิำกอุปกรณ์ดนตรทีัง้ดนตรสีำกลครบชุด ส ำหรบักจิกรรมสนัทนำ
กำร และอุปกรณ์ดนตรพีืน้เมอืง พร้อมจ้ำงปรำชญ์ทอ้งถิน่มำท ำกำรสอน เพื่ออนุรกัษ์ดนตรพีืน้เมอืงไว ้
สำมำรถน ำดนตรีมำพฒันำจิตใจ ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ รวมถึงกำรต่อยอดกำรหำรำยได้จำก
กจิกรรมดงักล่ำวในอนำคต 

มลูค่ำของควำมยัง่ยนื  
เนื่องจำกบริษัทยังใหม่ในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และก ำลังค้นหำตัวตนที่ชัดเจนขึ้นในกำรด ำเนินธุรกิจ 

โครงกำรน้ีจงึถอื เป็นกำรสรำ้งชื่อเสยีงและภำพลกัษณ์ทีด่สี ำหรบับรษิทั ว่ำเป็นองคก์รที ่ตระหนัก และห่วงใยถงึปัญหำ
ของสงัคมและสิง่แวดล้อม ท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมตระหนักรบัรูใ้นด้ำนทีด่ขีององค์กร ดงันัน้ โครงกำรนี้ จงึถือเป็นกำร
ลงทุนทีอ่ำจไม่ก่อผลทำงตรงในระยะสัน้ แต่เป็นกำรสรำ้งฐำนควำมมัน่คงในระยะยำวส ำหรบัชวีำทยัทีมุ่่งเน้นสรำ้งควำม
ยัง่ยนืเพื่อสงัคม  

ผลลพัธจ์ำกกำรด ำเนินงำน 
  ในกำรท ำกิจกรรมครัง้นี้ บรษิัทมองเห็นถึงควำมยัง่ยนืทีส่ำมำรถก่อให้เกดิประโยชน์กบัโรงเรยีนและชุมชน
หลำยๆ ดำ้น เช่น ควำมเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ สุขภำพอนำมยัทีด่ขีองคนในชุมชน กำรสนับสนุนอำชพีใหเ้กดิมลูค่ำฯ สิง่ทีบ่รษิทั
ไดด้ ำเนินกำรนัน้ ไม่ ไดค้ำดหวงัว่ำจะเหน็ผลลพัธใ์นทนัท ีแต่จะค่อยเป็นค่อยไปในระยะยำว เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่
ชุมชนในแง่ลบ และเพื่อใหเ้กดิ กำรยอมรบั และควำมร่วมมอืร่วมใจทีด่ขีองบุคคลในชุมชน กำรขยำยกจิกรรมอื่นๆ ใน
อนำคต ในระยะยำว บริษัทได้ตัง้เป้ำที่จะพฒันำอย่ำงต่อเนื่องทัง้โรงเรยีน และชุมชนบ้ำนป่ำเลำ  ในกิจกรรมครัง้นี้ 
บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ ถงึสิง่ทีย่งัต้องส่งเสรมิและมคีวำมส ำคญัต่อเดก็ๆ และชุมชน อำท ิหอ้งสมุด โรงอำหำร อำคำรเรยีน 
ศูนยอ์นำมยัและกำรเรยีนรูข้องชุมชน อกีทัง้ยงัส่งเสรมิวชิำชพีใหก้บัคนในชุมชนดำ้นกำรพฒันำฝีมอืกำรทอผำ้พืน้เมอืง 
โดยส่งเสรมิใหเ้ยำวชนมคีวำม คดิและทศันคตทิีด่ ีเพื่อก่อใหเ้กดิกำรส ำนึกต่อบำ้นเกดิ เป็นแรงพลกัดนัใหทุ้กคนมส่ีวน
ช่วยในกำรพฒันำชุมชนในอนำคต รวม ไปถึงกำรส่งเสริมพฒันำศักยภำพของน้องๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกีฬำ ด้ำน
กำรศกึษำ และกำรสนับสนุนน้องๆ ทีเ่รยีนดรีะยะยำว เพื่อทีจ่ะไดน้ ำควำมรูจ้ำกกำรสนับสนุนของบรษิทักลบัมำพฒันำ
โรงเรยีน ชุมชน และสงัคมในอนำคต ซึ่งทำงบรษิทัยงัหวงัว่ำกำร ท ำกจิกรรมเลก็ๆ ในครัง้นี้และกจิกรรมต่อๆ ไป จะ
เป็นประโยชน์มำกทีสุ่ด ต่อโรงเรยีนและชุมชนบ้ำนป่ำเลำ และเป็นประโยชน์ต่อ สงัคมโดยรวมซึง่แผนกำรด ำเนินงำนที่
เกดิขึน้ในปี 2562 ซึง่มดีงันี้  

ระยะที ่1 เดอืนมกรำคม-มถิุนำยน 2562 
- เพิม่กำรพฒันำชนิดกฬีำจำกเดมิใหม้ำกขึน้ โดยจะทดสอบนักกฬีำทีม่คีวำมสำมำรถในกฬีำประเภทอื่น 
- เพิม่กำรพฒันำในสิง่ทีเ่คยสนับสนุน สู่โรงเรยีนสำขำ 
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- ท ำแผนเกีย่วกบักำรประชำสมัพนัธก์จิกรรมดนตรพีืน้เมอืง และดนตรสีำกล 
- ท ำแผนเกีย่วกบักำรหำรำยไดเ้พิม่เตมิของกจิกรรมทอผำ้พืน้เมอืง 
- ตดิตำมผลงำนในชว่งตน้ปี 2562 

ระยะที ่2 เดอืนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2562 
- จำ้งบุคลำกรผูเ้ชีย่วชำญ เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ซึง่พรอ้มสอนและฝึกอำชพีเกีย่วกบักำรตรวจสอบ

อุปกรณ์ และซ่อมแซมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
- ส่งนักกฬีำเพื่อเขำ้แขง่ขนัในกฬีำประเภทอื่น 
- เพิม่กำรพฒันำในสิง่ทีเ่คยสนับสนุน สู่โรงเรยีนสำขำ 
- ท ำแผนเกีย่วกบักำรประชำสมัพนัธก์จิกรรมดนตรพีืน้เมอืง และดนตรสีำกล 
- ท ำแผนเกีย่วกบักำรหำรำยไดเ้พิม่เตมิของกจิกรรมทอผำ้พืน้เมอืง 
- ตดิตำมผลงำนในชว่งปลำยปี 2562 
- สนับสนุนกำรสรำ้งอำคำรเรยีน เนื่องจำกอำคำรเก่ำช ำรุดทรุดโทรมจำกกำรใชง้ำนมำกกวำ่ 10 ปี อกี

ทัง้เพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ำรเรยีนรู ้และใชป้ระโยชน์เพื่อส่วนรวมของชุมชน 

2. โครงการ ชีวาทยั พฒันาสงัคม เพื่อชมุชนท่ียัง่ยืน  
โครงกำรมุ่งเน้นกำรพฒันำชุมชนและสิง่แวดล้อมอื่นๆ นอกจำกโครงกำรดงักล่ำวขำ้งต้นกำรท ำประโยชน์กบั

ชุมชนและสงัคม บรษิทัไดต้ระหนักถงึกำรสนับสนุนและช่วยเหลอื ผูด้อ้ยโอกำสทำงท ำสงัคม  โดยคณะท ำงำนลงพืน้ที่
สนับสนุนกจิกรรมเพื่อชุมชน เช่น ท ำบุญชุมชน กจิกรรมตำมเทศกำล เช่น ลอยกระทง ปีใหม่ ตรุษจนี โดยคณะท ำงำน
และผูบ้รหิำร น ำทมีพนักงำนจติอำสำ ท ำกจิกรรมเพื่อชุมชนใกล้เคยีงโครงกำร ซึ่งกจิกรรมเหล่ำนี้ไดร้บัควำมร่วมมอื
จำกทัง้ชุมชน ลูกบ้ำน และพนักงำนของบรษิทัชวีำทยัเอง ถอืไดว้่ำเป็นกำรด ำเนินโครงกำรทีมุ่่งเน้นกำรมส่ีวนร่วมของ
ทุกภำคส่วน ซึง่เป็นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดเีพื่อก่อใหเ้กดิกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 

กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำน  
คณะอนุกรรมกำรจดัท ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นผู้รบัผดิชอบในกำรจดัท ำแผนงำนด้ำนควำม

รบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อมเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นรำยปี เพื่อปฏิบตัิตำมนโยบำยในกำร
ด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบ ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีบ่รษิทัไดเ้ปิดเผยไว ้
โดยจะมกีำรเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำร ขอ้มูลประจ ำปี หรอืจดัท ำเป็นรำยงำนควำมยัง่ยนืเพื่อเผยแพร่ทุกปีภำยหลงั
กำรเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ ตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำ บรษิทัด ำเนินธุรกจิอยู่บนพืน้ฐำนควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม เพื่อใหเ้กดิ ควำมยัง่ยนื โดยในปี 2562 บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่พฒันำในทุกกระบวนกำรในส่วนต่ำงๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อ
สรำ้งควำมรบัผดิชอบในท ำงำนและบรกิำร โดย ปรบัปรุงและพฒันำสิง่ใหม่ ๆ เพื่อสรำ้งแรงจูงใจและคุณค่ำเพิม่ เพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรใหอ้ยู่เหนือกว่ำควำมพงึพอใจของ ของลูกคำ้ เช่น ใหค้วำมใส่ใจในทุกควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
ให้บรกิำรแบบครบวงจร มำตรฐำน มคีวำมรบัผดิชอบและมำตรฐำน ถูกต้อง ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด นอกจำกนี้ 
บรษิัทยงัคงมุ่งเน้นที่จะปลูกฝัง พนักงำนให้เขำ้ใจเป้ำหมำยขององค์กร และปฏิบตัิ งำนโดยตระหนักถึงกำรมคีวำม
รบัผดิชอบต่อสงัคม อกีทัง้ส่งเสรมิใหพ้นักงำนเขำ้รบักำรอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะในกำรท ำงำนและมี ส่วนร่วมในกจิกรรม
ต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรด ำเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
ในปี 2562 บรษิัทไม่มขีอ้พพิำทใดๆ อนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทที่เกี่ยวกบักฎหมำยสิง่แวดล้อมและ
สงัคม และไม่เคยตรวจสอบหรอืถูกกล่ำวหำจำกองค์กรหรอืหน่วยงำนใดว่ำกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัมผีลกระทบดำ้น
ลบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม หรอืไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมทีบ่รษิทัก ำหนดไว ้
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการควบคมุภายใน 

บรษิัท ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการควบคมุภายใน และการบรหิารความเส่ียงมา
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการก ากับดูแลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่น  ทั้งในระดับผูบ้ริหารและในระดับ
ปฏิบตัิการใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่
สอบทานการควบคุมภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเนน้ใหร้ะบบการควบคุม
ภายในมีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ  โดยน ากรอบแนวทางปฏิบัติดา้นการควบคุมภายใน 5 องคป์ระกอบตาม
มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้
ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวการบริหารจัดการความเส่ียง (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อเป็น
เครื่องมือของฝ่ายจดัการในการพฒันาใหร้ะบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงมีความสมบูรณม์าก
ยิ่งขึน้ โดยไดม้ีการว่าจา้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากัด ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน และ บริษัทฯ ยังก าหนดให้มีกระบวนการสอบทาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเองอีกดว้ย และมีการ
ก าหนดใหร้ายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ เพื่อใหท้ีมผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบัติ
หนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกยา้ย เลิกจา้ง และ ประเมินผลการปฏิบตัิงานของบรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั และ ฝ่ายตรวจสอบภายในเอง 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2563  เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใชแ้บบประเมินของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยเป็นการประเมินตามองคป์ระกอบทั้ง 5 ส่วน ไดแ้ก่ 1) สภาพแวดลอ้มของการควบคุม  
2) การประเมินความเส่ียง  3)  กิจกรรมการควบคมุ  4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู  และ 5) ระบบการติดตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 
บรษิัทมีบคุลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสรุปไดด้งันี ้
1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment)  

1.1 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลใหม้ีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและสามารถวัดผลได ้
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการและผูบ้รหิารใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและกฎบตัร 

1.2 จดัใหม้ีกิจกรรมควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอเหมาะสม กับการด าเนินธุรกิจ ซึ่งมี
การสอบทานการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามคู่มือการปฏิบตัิงาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎระเบียบ ขอ้บังคับ 
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

1.3 จดัใหม้ีโครงสรา้งสายการรายงาน มีการกระจายอ านาจ และก าหนดอ านาจหนา้ที่ของผูบ้ริหารตามความ
รบัผิดชอบ และมีอ านาจสั่งการท่ีเหมาะสม ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรษิัท 

1.4 บรษิัทไดจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณอ์กัษร ส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน
ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลกัษณะที่อาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักิจการ รวมถึงการหา้มทจุรติคอรร์ปัชั่น รวมทัง้บทลงโทษ หากมี
การฝ่าฝืน  และมาตรการติดตามผลการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักล่าว 
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1.5 บริษัทไดจ้ดัท า “นโยบายและแนวทางปฏิบตัิดา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น” เป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื่อใหม้ี
แนวทาง/ขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจ น าไปปฏิบัติให้ตรงตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น 
ตลอดจนการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดท้ราบถึงความแน่วแน่
ของบรษิัทในดา้นการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น ดงักล่าว และ บรษิัทไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกของ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2561 และ เข้ารับ
ประกาศนียบตัร เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2562 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  

1.6 บริษัทก าหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก การ
ฝึกอบรมและการเล่ือนต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชนต์อบแทน เป็นตน้ โดยมีนโยบายในการพฒันา ความรู ้
ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีการส ารวจความตอ้งการในการพฒันาและฝึกอบรมของ
พนกังานแต่ละต าแหน่งงาน โดยมีการจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี พรอ้มกบัจดัท ารายงานเปรียบเทียบ
การฝึกอบรมตามแผน  รวมถึงกระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน  เพื่อใหม้ี
ศกัยภาพสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นทางธุรกิจ และรองรบัแผนการขยายงานในอนาคต  

1.7 บริษัทมีการจัดท าแผนสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคัญไว้ครบทุกต าแหน่งระดับ
บรหิารขึน้ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบไดด้แูลงานตรวจสอบภายใน โดยใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปี รบัทราบ
ผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นเรื่องการควบคุมภายในให้รดักุม เพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ได ้
รวมทัง้แนะแนวทางการรายงานการติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อใหง้านตรวจสอบภายในด าเนินการอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิผล ซึ่งในปี 2562 ไม่พบความบกพรอ่งเรื่องการควบคมุภายใน อย่างเป็นสาระส าคญั 

2)  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

2.1  โครงสรา้งขององค์กรปัจจุบัน มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และ
กรรมการฝ่ายบริหาร  ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และโครงสรา้งการบริหารความเส่ียง รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงที่สอดคลอ้งต่อทิศทางกลยุทธก์ารด าเนินงานและแผนธุรกิจ พรอ้มกับการ
ก ากบัดแูลติดตามและสอบทานการรายงานการบรหิารความเส่ียงที่ส  าคญั โดยมีคณะท างานบรหิารความเส่ียงด าเนินการ
ตามนโยบายบรหิารความเส่ียง  

2.2  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ท าหนา้ที่ใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายบรหิารในการก าหนดนโยบาย กลยทุธแ์ละ
แนวทางการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ใหม้ีการจดัการและดูแลเก่ียวกับความเส่ียงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการ
บริษัทและผูบ้ริหารไดใ้หค้วามส าคัญกับการบริหารความเส่ียง โดยก าหนดใหม้ีการจดัท านโยบายการบริหารความเส่ียง 
การประเมินปัจจยัเส่ียงในระดบัองคก์รพรอ้มมาตรการจดัการความเส่ียงทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นกลยุทธ ์ดา้นการปฏิบตัิงาน 
ดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการจดัใหม้ีการประเมินตนเอง (Control Self-
Assessment : CSA) ของกระบวนการส าคัญ เพื่อประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริต เพื่อจัดให้มีระบบการป้องกันที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจมีต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

2.3  คณะท างานบริหารความเส่ียงไดเ้ชิญตวัแทนจากสายการปฏิบตัิงานแต่ละสายงาน มาท าการร่วมประเมิน
ความเส่ียงและน าเสนอแนวทางการบริหารความเส่ียง เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดร้บัฟังถึงปัญหา หรือ



แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2562  บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2.11 หน้ำ 147 
 

ขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบตัิ ตลอดจนใหค้วามเห็นต่อความเหมาะสมของแผนบรหิารความเส่ียงและตวัชีว้ดัความเส่ียงที่ส  าคญั 
(KRI : Key Risk Indicator) ที่จะส่งสัญญาณให้บริษัทฯ รบัทราบล่วงหน้าถึงความเส่ียงที่จะเกิดขึ ้น เพื่อปรบัแผนการ
บรหิารความเส่ียงใหม้ีความเหมาะสมต่อสถานการณปั์จจบุนั หรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท ใหร้บัทราบถึงการด าเนินงานของคณะท างานบรหิารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 

2.4  มีการประเมินและการติดตามภาพรวม รายละเอียดและแผนการบรหิารความเส่ียงของหน่วยงานต่างๆ ของ
บริษัทอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งวางระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสมและรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ ์ทัง้นี ้ผูบ้ริหารของบรษิัทไดม้ีการประเมินสถานการณ ์ความเส่ียงและวิเคราะหเ์หตุการณท์ี่อาจจะส่งผลกระทบ
และก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบรษิัท โดยจะก าหนดมาตรการป้องกนัแกไ้ข และติดตามเหตกุารณท์ี่เป็นสาเหตขุองปัจจยั
ความเส่ียง รวมทัง้มาตรการในการลดความเส่ียงเหล่านัน้  

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)  

3.1 บริษัทก าหนดโครงสรา้งองคก์ร มอบหมายอ านาจหนา้ที่ใหก้ับผูบ้ริหารตามสายงานต่างๆ ใหม้ีการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมรวมถึงมีคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง เป็นตน้ 
เพื่อใหเ้กิดความสมดลุในการปฏิบตัิงาน  

3.2 บริษัทไดม้ีการทบทวน คู่มืออ านาจอนุมัติ (Table of Authority) ทั้งหน้าที่และวงเงินอ านาจอนุมัติของฝ่าย
บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน โดยมีระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัท และการควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งตามเป้าหมาย
องคก์ร  

3.3 บริษัทก าหนดมาตรการควบคุมให้มีความเหมาะสมกับความเส่ียงและลักษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น 
สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงการจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงาน (Work 
Manual) ของทุกส่วนงานเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบตัิงานรว่มกัน มีการแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบงานท่ีส าคญัออก
จากกนัอย่างชดัเจน เช่น การอนมุตัิ การบนัทึกรายการ การประมวลผลขอ้มลู การดแูลรกัษาทรพัยสิ์น เพื่อใหส้ามารถสอบ
ทานรายการซึ่งกนัและกนัไดต้ามหลกัการตรวจสอบและการถ่วงดลุการใชอ้  านาจ (Check and Balance) ระหว่างกนั 

3.4 บริษัทก าหนดใหม้ีการควบคมุภายในขององคก์รทัง้ระดบับริษัท ฝ่ายงาน และกระบวนการ โดยก าหนดใหม้ี
การควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ทั้งแบบไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Manual) และ แบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์
(Automated) ดงันี ้การจดัท าทะเบียนคุมการตรวจสอบเอกสารประกอบการปฏิบตัิงาน การก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงระบบ
โปรแกรมต่างๆ และการควบคุมงบประมาณในระบบ Procurement Systems และ Systems Applications and 
Products in Data Processing (SAP) 

3.5  กรณีที่บริษัทมีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  บริษัทมีมาตรการที่รดักุมเพื่อติดตามให้การท า
ธุรกรรมนัน้ตอ้งผ่านขัน้ตอนตามที่ทางการก าหนด และค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทเป็นส าคญัและพิจารณาเสมือน
เป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก  ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายการระหว่างกนั และที่เก่ียวโยง
กัน โดยใหป้ฏิบตัิตามเกณฑต์ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวอย่างเคร่งครดั ซึ่งบริษัทมีการ
รวบรวมขอ้มลูผูถื้อหุน้รายใหญ่ บุคคลที่เก่ียวขอ้งไวใ้ชใ้นการติดตามและสอบทานรายการระหว่างกัน  โดยมีฝ่ายบัญชี
รบัผิดชอบในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส  
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3.6  มีการควบคุมดา้นความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม โดยก าหนดระดับผู้ใช้งาน 
(User) และการเข้าถึงข้อมูลตามขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะงานท่ีตนดูแล และควบคุมการก าหนดสิทธ์ิการใช้
โปรแกรมต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่การปฏิบตัิงานในแต่ละระดบัชัน้พนกังาน 

3.7  บริษัทก าหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมติดตามการ
ปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารทกุระดบัการเพื่อใหบ้รรลตุามเป้าหมายที่ก าหนด 

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)   

4.1  พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหค้รอบคลมุทกุกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกใหพ้นกังานท างานไดส้ะดวก รวดเร็ว ลดงาน Manual และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ใหส้ามารถรองรบัการ
ขยายตวัและการด าเนินงานของบรษิัท รวมทัง้ปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และใหค้วามส าคญักับความ
ปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัเก็บรกัษาขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกส ์

4.2  บริษัทไดม้ีการพัฒนาโปรแกรมที่รองรบัการท างานของทุกหน่วยงานในองคก์ร ตัง้แต่ระบบงบประมาณ , 
ระบบจดัซือ้จดัจา้ง, ระบบการควบคุมเงินเบิกล่วงหนา้ของผูร้บัเหมา, ระบบการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเงินเบิกล่วงหนา้, 
เงินรอหกัต่างๆ  และ ระบบแจง้สถานะกับคู่คา้ เพื่อลดปริมาณการรบัสายโทรศพัท ์โดยจะมีการควบคุมตรวจสอบ และ
ก าหนดสิทธ์ิผูม้ีอ  านาจการอนมุตัิตามระดบัชัน้ ตามท่ีถกูก าหนดไวใ้นระเบียบของบรษิัท   

4.3  บริษัทจัดช่องทางการส่ือสารภายในผ่านระบบ Intranet, Email, Facebook, Line และ Website ท าให้
พนกังานทกุคนสามารถรบัขอ้มลูสารสนเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายองคก์ร นโยบาย วตัถปุระสงค ์ความรบัผิดชอบ และ
กฎระเบียบของบรษิัท เพื่อน าไปปฏิบตัิตามได ้รวมถึงช่องทางที่ผูบ้รหิารสามารถใชต้ิดตามยอดการขายของโครงการต่างๆ 
เปรียบเทียบเป้าหมายประจ าวัน และการรายงาน  เช่น ยอดการขาย การโอน (รอโอน) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดย
ก าหนดใหร้ายงานผูบ้รหิารระดบัสงูทราบเป็นประจ าทกุสปัดาห ์และทกุเดือน  

4.4  บริษั ทมี ระบบสารสน เทศ  จาก โป รแกรม  SAP (Systems,  Applications and Products in Data 
Processing) , โปรแกรมขาย ICON , โปรแกรมจัดซื ้อจัดจ้าง Procurement System และ พัฒนาเว็ปไซท์บริษัท  เพื่อ
น ามารองรบัการจดัการและน าเสนอขอ้มลู สนบัสนุนการตดัสินใจผูบ้รหิาร และ Support การใชง้านของ User ซึ่งปัจจบุนั
พฒันาระบบเสรจ็แลว้ และไดย้กเลิกโปรแกรม ERP (Softpro) เดิม 

4.4  การควบคุมความปลอดภยั ระบบต่างๆ ทางบรษิัทมีนโยบายควบคุมการปิดสิทธ์ิการใชง้านโดยจะตัง้ค่าวนั 
Disable account ไวล่้วงหนา้ตามวันท างานสุดท้ายที่มีผลการลาออก กรณีพนักงานลืม Password พนักงานสามารถ 
Request Password ใหม่ไดเ้อง  โดยระบบจะส่งอีเมลไปยงัพนกังานโดยตรง เพื่อความปลอดภยัของขอ้มลู 

   4.5  บรษิัท มีการจดัช่องทางไวส้ าหรบัเปิดรบัขอ้รอ้งเรียน ขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้เสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจ
ส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร  ทั้งจากพนักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น  เพื่อใหเ้ป็นไปตามการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ซึ่งทางบรษิัทมีการแจง้นโยบายการแจง้เบาะแส (whistle-blower Policy)  โดยไดส่ื้อสารใหพ้นกังาน
ทุกคนทราบว่า กรณีพบเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท ขอให้แจ้งไปยังประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผ่านช่องทาง Email หรือ ไปรษณียล์งทะเบียน หรือ Call center 1260 โดยตรง  
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4.6  บริษัทมีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซท์
บริษัท www.chewathai.com ซึ่งผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลกับนักลงทุนสัมพันธ์ผ่าน
ระบบ Call Center 1260 ได ้ ซึ่งเป็นช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลกับบุคคลภายนอก เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน สามารถรบั
ขอ้มลูของบรษิัทอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัเวลา เพียงพอและเหมาะสมต่อการตดัสินใจ 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

5.1  การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 มีการประชมุรวม 4 ครัง้ เพื่อพิจารณาและติดตามฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ และใหข้อ้เสนอแนะส าคญัที่มีผลกระทบต่อองคก์รและผูบ้ริหารเป็นระยะๆ 
มีการติดตามการปฏิบตัิงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้การสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
การปรบัปรุงแก้ไขให้ทันท่วงทีและสอดคลอ้งกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป  นอกจากนี ้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ 
บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากัด โดย นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกุล ซึ่งมีความเป็นอิสระ และไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ท าหน้าที่ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และสอบทานระบบการควบคุม
ภายในทางดา้นบญัชีและการเงิน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดใ้หค้วามเห็นว่าไม่พบ
ขอ้บกพรอ่งที่มีสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบรษิัท 

5.2  บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการด าเนินงาน โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานได้เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกบัเป้าหมายที่ก าหนดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อปรบัเปล่ียนกลยทุธท์ี่เหมาะสมไดอ้ย่างทนัท่วงที ผ่านคณะจดัการ ซึ่ง
มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทไดร้บัทราบ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานว่า เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไวห้รือไม่ ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท เป็นประจ าทกุไตรมาส 

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ แยกออกมาอีก 1 หน่วยงาน โดยมี นางสาวสุภารตัน์ งามทรพัย์
ทวีคณู เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ เนื่องจากมีคุณวฒุิและประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานดา้นตรวจสอบ
ภายใน และงานดา้นบญัชีการเงินมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบรษิัท โดยไดร้บัการอบรมหลกัสตูรที่
เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติงานดา้นตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ อีกทั้งไดเ้ขา้ร่วมการอบรมดา้นการต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ปัชั่น บรษิัทจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว 

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ได้จดัจ้ำงธรรมนิติเพื่อท ำกำรสอบทำนควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของ
บรษิทัฯ ในแต่ละหน่วยงำน และตรวจสอบกระบวนงำนทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ ประจ ำปี 2562 อย่ำงต่อเน่ือง ซึง่ธรรมนิติ
ได้เสนอแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 13 
พฤศจกิำยน 2562 

 

11.2 ความเหน็เก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  

ธรรมนิติได้ด ำเนินกำรสอบทำนและประเมินระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ ในแต่ละหน่วยงำน และ
ตรวจสอบกระบวนงำนทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ โดยไม่พบประเดน็ปัญหำหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ซึ่งสอดคล้องกบัควำมเหน็ของผูส้อบบญัชขีองบรษิัทและมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัมรีะบบกำร
ควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล  

 

http://www.chewathai.com/
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11.3 ข้อมูลเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ ธรรมนิติ ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยนอก เพื่อท ำหน้ำทีต่รวจสอบภำยในใหก้บับรษิัทฯ ตัง้แต่
วนัที ่14 กรกฎำคม 2557 โดยธรรมนิตไิดม้อบหมำยให ้นำงสำวกรกช วนสวสัดิ ์เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่ง
เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในกำรปฏบิตัิหน้ำทีผู่้ตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ ซึ่งจะท ำกำรตรวจสอบ ตดิตำม และประเมนิ
ระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ตำมแผนกำรตรวจสอบทีต่กลงร่วมกนักบับรษิทัฯ และจดัท ำรำยงำนและขอ้เสนอแนะ 
เพื่อปรบัปรุงให้เป็นไปตำมแผนและนโยบำยกำรควบคุมภำยในของบรษิัทฯ  และเพื่อให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ 5 ขอ้
ของ COSO ตำมทีไ่ดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้  

 

11.4 ความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ เหน็ว่ำธรรมนิตเิป็นหน่วยงำนภำยนอกทีม่คีวำมเป็นอสิระ ท ำหน้ำทีร่ำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะท ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ โดยมนีำงสำวกรกช วนสวสัดิ ์เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ซึง่มคีุณสมบตัทิีเ่หมำะสมและเพยีงพอ
กบักำรปฏบิตัหิน้ำทีก่ำรตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ เนื่องจำกมคีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน
ดำ้นกำรตรวจสอบภำยในมำนำนกว่ำ 6 ปี และไดเ้ขำ้รบักำรอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 

11.5 แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

กำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยำ้ยผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ และไดร้บักำร
อนุมตัโิดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิำยน 2562 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1 ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษัทฯ มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งต่ำงๆ ได้แก่ กรรมกำร ผู้ถือหุ้น 
ผู้บรหิำร และบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งซึ่งหมำยถึงบรษิัทที่มบีุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิัทฯ มคีวำมสมัพนัธ์
เกีย่วขอ้งกบักรรมกำร ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักล่ำว ซึง่สำมำรถสรุปลกัษณะควำมสมัพนัธ์ ไดด้งันี้  

บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
นำยชำตชิำย พำนิชชวีะ - เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ 

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัท ชำติชวีะ จ ำกดั (“ชำติชวีะ”) ซึ่ง
ชำตชิวีะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุ้นใน
บรษิทัฯ รอ้ยละ 67.64 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแล้วจ ำนวน  
1,275 ลำ้นบำท 

- เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนัธบ์รษิทัฯ 
นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ - เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ 

- เป็นผู้ถือหุ้นของ ชำติชวีะ ซึ่งชำติชวีะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 67.64 ของทุน
จดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้จ ำนวน  1,275 ลำ้นบำท 

- เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนัธบ์รษิทัฯ 
- เป็นภรรยำของนำยชำตชิำย พำนิชชวีะ 

นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ - เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ 
- เป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ โดยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร 
- เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนัธบ์รษิทัฯ 

บรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั 
(“CTHS”) 

- ประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
- เป็นบรษิทัร่วม ซึง่บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ใน CTHS รอ้ย
ละ 50 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้จ ำนวน 14.00 ลำ้นบำท 

- มกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิทัฯ จ ำนวน 2 รำย ไดแ้ก่ นำยชำติ
ชำย พำนิชชวีะ และ นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ

บรษิทั ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั 
(“CWH”) 

- ประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
- เป็นบริษัทร่วมค้ำ ซึ่งบริษัทฯ มีสดัส่วนกำรถือหุ้นใน CWH 
รอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแล้วจ ำนวน 50.00 ล้ำน
บำท 

- มกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิทัฯ จ ำนวน 2 รำย ไดแ้ก่ นำยชำติ
ชำย พำนิชชวีะ และ นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ

บรษิทั กมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่ จ ำกดั 
(“KSL”) 

- ประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
- เป็นบรษิัทร่วม ซึ่งบรษิัทฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้นใน KSL ร้อย
ละ 25 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้จ ำนวน 100 ลำ้นบำท 

- มกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิทัฯ จ ำนวน 1 รำย ไดแ้ก่ นำยบุญ 
ชุน เกยีรต ิ

บรษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั 
(“ชำตชิวีะ”) 

- ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น  
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บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
- มกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิัทฯ จ ำนวน 2 รำยไดแ้ก่ นำยชำติ
ชำย พำนิชชวีะ และนำงสมหะทยั พำนิชชวีะ 

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัทฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิัทฯ 
ร้อยละ 67.64 ของทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วจ ำนวน  1,275 
ลำ้นบำท 

บรษิทั ไทยศรปีระกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
(“ไทยศรปีระกนัภยั”) 

- ประกอบธุรกจิประกนัภยั 
- มกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิัทฯ จ ำนวน 1 รำยไดแ้ก่ นำยชำติ
ชำย พำนิชชวีะ 

บรษิทั อมตะ วอเตอร ์จ ำกดั  
(“อมตะ วอเตอร”์) 

- ประกอบธุรกิจจ่ำยน ้ ำประปำและบ ำบัดน ้ ำเสียเพื่อกำร
อุตสำหกรรม 

- เครอืญำตกิรรมกำร 
บรษิทั อมตะ ฟำซลิติี ้เซอรว์สิ จ ำกดั 
(“อมตะ ฟำซลิติี”้) 

- ประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรพื้นทีส่่วนกลำงในนิคม
อุตสำหกรรม 

- เครอืญำตกิรรมกำร 
 

ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมรีำยกำรระหว่ำงกันกบับรษิัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรำยกำรระหว่ำงกัน
เป็นไปตำมลกัษณะธุรกจิกำรคำ้ปกต ิและเป็นกำรสนันสนุนกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัเพื่อใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่มีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล ทัง้นี้  บริษัทฯจะให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลและควำมเหมำะสมของรำคำและต้องได้รบัควำม
เหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มรีำยกำรระหว่ำง
กนัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยกบับรษิทั/บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีำยละเอยีดดงันี้ 

บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง
กนั 

 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. - ธ.ค.

2562 
ม.ค. -  ธ.ค. 

2561 
บริษัท  ชีวาทัย  ฮัพ  ซูน 
จ ากดั 
(บริษัทร่วมค้ำ บริษัทฯถือ
หุน้ 50%) 

 

ลูกหนี้-เงนิทดรองจ่ำย 
ลูกหนี้-ค่ำหุน้ 
เจำ้หนี้-เงนิทดรองจ่ำย 

- 
- 
- 

0.73 
10.00 

3,800 บำท 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนและเป็นกำรเสริมสภำพคล่อง ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิทัฯ กำรเข้ำ
ท ำรำยกำรนี้จงึสมเหตุสมผลและไม่ไดท้ ำใหบ้รษิทัฯ 
เสยีประโยชน์แต่อย่ำงใด 

บริษทั ชีวา ฮารท์ จ ากดั 
(บริษัทร่วมค้ำ  บริษัทฯถือ
หุน้ 70%) 

เงนิใหกู้ย้มืจำกบรษิทัที ่                   
เกีย่วขอ้งกนั 

ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 
 
 
 

ลูกหนี้-เงนิทดรองจ่ำย 

103.58 
 

3.41 
4.69 

 
 
 

0.31 
0.24 

55.00 
 

1.59 
1.28 

 
 
 

0.30 
0.84 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนและเป็นกำรเสริมสภำพคล่อง ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี้  
อตัรำดอกเบี้ยที่บรษิทัฯ ได้รบัเป็นอตัรำดอกเบี้ยที่
อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ใน
ช่วงเวลำนัน้  

กำรท ำรำยกำรรำยได้จำกกำรให้บริกำร บริหำร
ส ำนักงำนแก่บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งทีม่กีำรคดิค่ำบรกิำร
อำ้งองิจำกอตัรำเงนิเดอืนของพนักงำนที่ ตอ้งมเีพื่อ
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บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง
กนั 

 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. - ธ.ค.

2562 
ม.ค. -  ธ.ค. 

2561 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 
บรหิำรส ำนักงำน 

ปฏิบัติงำน จึงเห็นว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ 

บริษทั กมลา ซีเนียร ์ลิฟว่ิง 
จ ากดั 
(บริษัทร่วม บริษัทฯถือหุ้น 
25%) 

เงนิใหกู้ย้มืจำกบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนั 

ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 
 

64.00 
 

2.78 
3.57 

34.00 
 

2.61 
0.79 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนและเป็นกำรเสริมสภำพคล่อง ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี้  
อตัรำดอกเบี้ยที่บรษิทัฯ ได้รบัเป็นอตัรำดอกเบี้ยที่
อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ใน
ช่วงเวลำนัน้ จึงเห็นว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

บริษทั ไทยศรีประกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) 
(มีก ร ร ม ก ำ ร ร่ ว ม กั น กั บ
บรษิทัฯ) 

ค่ำเบีย้ประกนั 
ค่ำเบีย้ประกนั-ลูกหนี้อื่น 
ค่ำเบีย้ประกนั-เจำ้หนี้อื่น 

4.25 
- 

0.55 

2.78 
9,887 บำท 

- 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกจิของ
บริษัท และรำคำค่ำเบี้ยประกนัเป็นรำคำใกล้เคียงกับ
รำคำที่ไทยศรปีระกนัภยัให้กบัลูกคำ้รำยอื่น ดงันัน้ กำร
ท ำรำยกำรนี้จึงสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบรษิทัฯ 

บริษัท  อมตะ  วอเตอร์  
จ ากดั  
(บรษิทัของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
กรรมกำรของบรษิทัฯ) 

ค่ำสำธำรณูปโภคในนิคม
อมตะซติี ้

ค่ำสำธำรณูปโภค-เจำ้หนี้
อื่น 

 

0.29 
 

0.04 

0.08 
 

0.01 
 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกจิ
ของบริษัทฯ และกำรคิดค่ำสำธำรณูปโภคเป็น
รูปแบบเดยีวกนักบัที่ อมตะ วอเตอร์ คดิกบับุคคล
อื่นทีอ่ยู่ในนิคมอุตสำหกรรมเดยีวกนั ดงันัน้ กำรท ำ
รำยกำรนี้จงึสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบรษิทัฯ 

บ ริษัท  อมตะ  ฟาซิ ลิ ต้ี  
เซอรวิ์ส จ ากดั 
(บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกบั
กรรมกำรของบรษิทัฯ) 

ค่ ำส่ วนกล ำง ใ นนิ คม
อมตะซติี ้

ค่ ำส่ วนกล ำง ใ นนิ คม
อมตะซติี-้ เจำ้หนี้อื่น 

 

0.29 
 

0.03 

0.30 
 
- 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกจิ
ของบรษิัทฯ และกำรคดิค่ำส่วนกลำงเป็นรูปแบบ
เดยีวกนักบัที่ อมตะ ฟำซลิติี้ คดิกบับุคคลอื่นที่อยู่
ในนิคมอุตสำหกรรมเดยีวกนั ดงันัน้ กำรท ำรำยกำร
นี้จึงสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัฯ 

นายชาติชาย พานิชชีวะ  
(ประธำนกรรมกำรบรษิทั) 

เงนิกูย้มืจำกบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกนั 

ดอกเบีย้จ่ำย 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 

- 
 
- 
- 

- 
 

2.47 
- 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนและเป็นกำรเสริมสภำพคล่องซึ่งเป็น
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยอตัรำ
ดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัใกลเ้คยีงกบัอตัรำดอกเบี้ย
กำรกู้เงินจำกธนำคำรพำณิชย์ จึงเห็นว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 14 กุมภำพนัธ์ 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้
พจิำรณำขอ้มลูรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวำคม 2561 ได้ให้ควำมเหน็ว่ำกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัเป็นควำมจ ำเป็นในกำรประกอบธุรกิจทัว่ไป เงื่อนไข
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ต่ำงๆของรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นไปตำมรำคำตลำดและมีควำม
สมเหตุสมผล  

 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่31 มนีำคม 2558 ไดม้มีตกิ ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำร
ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทักบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเพื่อใหก้ำรท ำรำยกำรเป็นไป
อย่ำงโปร่งใสและเป็นกำรรกัษำผลประโยชน์ของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรอืขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ ผู้บรหิำรหรอืผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีจะไม่สำมำรถเขำ้ร่วมในกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั
ดังกล่ำวได้ ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มี
คณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุม เพื่อพิจำรณำและใหค้วำมเหน็ในกำรท ำรำยกำรและควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำรนัน้ๆ ทัง้นี้ กำรท ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มเีงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป และกำรท ำรำยกำรที่เป็น
ขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขกำรคำ้โดยทัว่ไป ใหม้หีลกักำรดงันี้ 

 

การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป    

กำรท ำรำยกำรธุรกจิปกตแิละรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกต ิจะต้องมขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีม่เีงื่อนไขกำรคำ้และ
รำคำทีเ่ป็นธรรม สำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บักำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทัฯ กบับุคคลทัว่ไป หรอืกำรท ำรำยกำรระหว่ำง
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับุคคลทัว่ไป หรอืกำรท ำรำยกำรในลกัษณะเดยีวกบัของผูป้ระกอบกำร
อื่นในธุรกจิ โดยไดอ้นุมตัใินหลกักำรใหฝ่้ำยจดักำรสำมำรถอนุมตักิำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวได ้หำกธุรกรรมนัน้มขีอ้ตกลง
ทำงกำรค้ำในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกันด้วยอ ำนำจต่อรองที่
ปรำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทั
ฯ สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมปกตภิำยใตห้ลกักำรทีท่ำงคณะกรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำอนุมัต ิและจดัท ำรำยงำนสรุป
กำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลำทีผ่่ำนมำ เพื่อรำยงำนในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส ทัง้นี้ 
บริษัทฯ จะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรอื
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำร
เกีย่วโยงกนั 

การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

กำรท ำรำยกำรทีเ่ป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขโดยทัว่ไป บรษิทัฯ ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นผู้พจิำรณำและใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบัควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำร
นัน้ๆ ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะ
จดัให้มผีู้ประเมนิรำคำอิสระ ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรอืผู้ตรวจสอบบญัชเีป็นผู้ ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกนั
ดงักล่ำวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ประกอบกำรตดัสินใจและให้ควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี  เพื่อพจิำรณำอนุมตัติ่อไป  

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ มกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัจำกกำรประกอบธุรกจิปกตแิละสนับสนุนธุรกจิปกตทิีจ่ะเกดิขึน้ต่อเนื่องใน
อนำคตไดแ้ก่ กำรเช่ำพืน้ทีส่ ำนักงำน กำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำร กำรช ำระค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำส่วนกลำง กำรเช่ำ
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รถยนต์ กำรเช่ำห้องชุด กำรช ำระค่ำประกันภัย กำรให้และรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับบุคคลหรือบริษัทที่
เกี่ยวขอ้ง ซึ่งกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวจะเป็นไปตำมลกัษณะธุรกจิกำรคำ้โดยทัว่ไป มเีงื่อนไขกำรคำ้ปกตแิละ
สำมำรถอำ้งองิไดก้บัเงือ่นไขทำงธุรกจิประเภทเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัฯ ท ำกบับุคคลภำยนอก เช่น 

- กำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ใหแ้ก่บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง จะเป็นไปตำมรำคำและเงื่อนไขทำงกำรคำ้เช่นเดยีวกบัที่
บรษิทัฯ ใหแ้ก่ลูกคำ้รำยอื่น รวมถงึสทิธใินกำรไดร้บัส่วนลดจะเป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ  

- กำรใหแ้ละรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิจำกบุคคลหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั อตัรำดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั
จะเป็นอตัรำดอกเบีย้ทีใ่กลเ้คยีงกบัอตัรำดอกเบีย้จำกกำรกูย้มืเงนิจำกธนำคำรพำณิชย์ 

- กำรเขำ้ท ำรำยกำรอื่นๆ ซึง่มรีำคำหรอืค่ำธรรมเนียม และเงือ่นไขทำงกำรคำ้ทีส่ำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บัรำคำ
ตลำด  

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ จะสอบทำนและให้ควำมเหน็ต่อรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่ป็นรำยกำร
ธุรกจิปกตหิรอืสนับสนุนธุรกจิปกตเิป็นรำยไตรมำส อย่ำงไรกต็ำม กำรท ำรำยกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นไปตำมธุรกจิปกติที่อำจ
เกดิขึน้ในอนำคต บรษิทัฯ จะจดัใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้มำสอบทำนควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำร
เขำ้ท ำรำยกำรนัน้ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทุกครัง้ 
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  13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 
13.1 งบการเงิน  

13.1.1 ช่ือผู้สอบบญัชี 
งบการเงิน รอบบญัชี ช่ือผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต บริษทัผู้สอบบญัชี 

บรษิทัฯ และ 
งบกำรเงนิรวม 

รอบปีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวำคม 2560 

รสพร เดชอำคม 
ทะเบยีนเลขที ่5659 

บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
 

บรษิทัฯ และ 
งบกำรเงนิรวม 

รอบปีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวำคม 2561 

รุง้นภำ เลศิสุวรรณกุล 
ทะเบยีนเลขที ่3516 

บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
 

บรษิทัฯ และ 
งบกำรเงนิรวม 

รอบปีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวำคม 2562 

รุง้นภำ เลศิสุวรรณกุล 
ทะเบยีนเลขที ่3516 

บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
 

 
13.1.2 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 

งบกำรเงนินี้แสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสด
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเฉพำะของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตำมทีค่วร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

งบกำรเงนิน้ีแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสด
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเฉพำะของบรษิทัฯ โดยถูกตอ้งตำมทีค่วร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

งบกำรเงนิน้ีแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสด
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเฉพำะของบรษิทัฯ โดยถูกตอ้งตำมทีค่วร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
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13.2 ตารางสรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบกำรเงนิรวม 
 31 ธ.ค.60 31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.62 
 ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มุนเวียน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  126.42  3.47  506.94  11.35  35.94  0.56 
เงนิลงทุนชัว่ครำว  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่  15.37  0.42  17.81  0.40  11.95  0.19 
เงนิทดรองจ่ำยแก่กจิกำรและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
ทีด่นิและตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 2,998.46  82.23 3,161.83  70.81 5,680.33  88.70 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  102.00  2.80  55.00  1.23  36.00  0.56 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสรำ้ง  13.33  0.37  2.11  0.05  18.70  0.29 
เงนิมดัจ ำกำรซื้อทีด่นิ   46.19  1.27  246.99  5.53  29.67  0.46 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่  26.50  0.73  30.22  0.68  39.44  0.62 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 3,328.28  91.29 4,020.90  90.05 5,852.02  91.38 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค ้ำประกนั  0.00  0.00  20.32  0.46  28.34  0.44 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  0.00  0.00  34.00  0.76  131.58  2.05 
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้  40.97  1.12  39.70  0.89  40.37  0.63 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  0.00  0.00  24.66  0.55  18.95  0.30 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน  257.18  7.05  290.77  6.51  277.70  4.34 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์  9.53  0.26  17.10  0.38  20.15  0.31 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  4.34  0.12  7.12  0.16  13.01  0.20 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  1.24  0.03  1.84  0.04  14.02  0.22 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่  4.85  0.13  8.98  0.20  8.17  0.13 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  318.11  8.71  444.49  9.95  552.29  8.62 

รวมสินทรพัย ์ 3,646.39 100.00 4,465.39 100.00 6,404.31 100.00 
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 งบกำรเงนิรวม 
 31 ธ.ค.60 31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.62 
 ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หน้ีสินหมุนเวียน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  460.33  12.62  0.00  0.00  51.24  0.80 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  345.62  9.48  143.49  3.21  287.68  4.49 
เงนิประกนัผลงำนผูร้บัเหมำคำ้งจ่ำย  87.02  2.39  32.33  0.72  81.70  1.28 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  754.83  20.70  405.71  9.09 1,682.00  26.26 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  18.51  0.51  0.00  0.00  0.00  0.00 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
หุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  169.90  4.66  0.00  0.00 1,693.78  26.45 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย  7.45  0.20  16.83  0.38  0.00  0.00 
เงนิมดัจ ำและรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้  192.18  5.27  21.75  0.49  61.53  0.96 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  5.51  0.15  10.25  0.23  10.90  0.17 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,041.36  55.98  630.36  14.12 3,868.84  60.41 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สุทธจิำกส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

 238.68  6.55  300.84  6.74  297.05  4.64 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สุทธจิำกส่วนทีถ่งึก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 

 252.32  6.92  0.00  0.00  0.00  0.00 

หุน้กู ้  0.00  0.00 1,683.65  37.70  482.61  7.54 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  4.59  0.13  5.67  0.13  11.42  0.18 
ประมำณกำรหนี้สนิเบีย้ปรบัตำมสญัญำซื้อขำยโครงกำร  0.00  0.00  0.00  0.00  1.59  0.02 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  0.18  0.00  3.28  0.07  2.35  0.04 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  495.76  13.60 1,993.44  44.64  795.03  12.41 

รวมหน้ีสิน 2,537.12  69.58 2,623.80  58.76 4,663.86  72.82 

ส่วนของผูถ้อืหุน้       
ทุนเรอืนหุน้       
ทุนจดทะเบยีน  750.00  20.57 2,307.69  51.68 2,307.69  36.03 

ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้        750.00  20.57 1,275.03  28.55 1,275.03  19.91 
ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั  144.38  3.96  214.48  4.80  214.48  3.35 
ก ำไรสะสม       
-          จดัสรรแลว้ – ส ำรองตำมกฎหมำย  20.04  0.55  32.07  0.72  32.07  0.50 
-          ยงัไม่จดัสรร  194.84  5.34  320.01  7.17  218.87  3.42 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,109.27  30.42 1,841.59  41.24 1,740.45  27.18 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,646.39 100.00 4,465.39 100.00 6,404.31 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 งบกำรเงนิรวม 
 31 ธ.ค.60 31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.62 
 ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รายได้       
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 2,013.69  98.59 2,621.60  97.95 1,113.89  96.49 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำโรงงำนและค่ำบรกิำร  19.59  0.96  20.45  0.76  25.32  2.19 
ดอกเบีย้รบั  1.41  0.07  4.44  0.17  6.61  0.57 
รำยไดอ้ื่น  7.73  0.38  29.85  1.12  8.55  0.74 
รวมรายได้ 2,042.42 100.00 2,676.34 100.00 1,154.37 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทุนขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 1,440.59  70.53 1,838.73  68.70  821.18  71.14 
ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำโรงงำนและบรกิำร  10.78  0.53  12.25  0.46  13.07  1.13 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย  228.44  11.19  258.84  9.67  194.33  16.83 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร  132.45  6.48  185.32  6.92  165.82  14.36 
รวมค่าใช้จ่าย 1,812.26  88.73 2,295.14  85.76 1,194.39 103.47 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทาง
การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 230.16  11.27  381.20  14.24 - 40.02 - 3.47 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้  0.94  0.04 - 1.27 - 0.05  0.67  0.06 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - 0.25 - 0.01 - 0.09  0.00 - 5.71 - 0.49 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  230.85  11.30  379.84  14.19 - 45.07 - 3.90 
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ - 29.80 - 1.46 - 46.09 - 1.72 - 22.74 - 1.97 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  201.05  9.84  333.75  12.47 - 67.81 - 5.87 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ - 45.55 - 2.23 - 68.94 - 2.58  12.75  1.10 

ไรสุทธิส าหรบัปี  155.50  7.61  264.81  9.89 - 55.06 - 4.77 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:       
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปี  0.00  0.00  0.23  0.01 - 1.57 - 0.14 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี  155.50  7.61  265.04  9.90 - 56.63 - 4.91 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน1       
   ก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี  0.21   0.24  - 0.04  

       

 

  
หมายเหตุ   1.  จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักอำ้งองิจำกมลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท เพื่อประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบกบัมลูคำ่ทีต่รำไวข้องบรษิทัฯ ใน

ปัจจุบนั  



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562  บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่3.13 หน้ำที ่161 
 

งบกระแสเงินสด 

 งบกำรเงนิรวม   
 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้  201.06  333.75 - 67.81 
รายการปรบักระทบยอดก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้    
เป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน    
ทีด่นิและตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยล์ดลงจำกกำรโอนเป็นตน้ทุนขำย  1,434.48  1,832.35  810.01 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  30.06  15.99  27.46 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กู ้  0.34  5.49  12.31 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงนิ   0.50  0.81 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ - 0.95  1.27  0.00 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  0.25  0.09  0.04 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์  2.20  0.40 - 0.67 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่น  0.00  0.00  5.71 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  1.19  1.37  3.79 
ประมำณกำรค่ำซ่อมแซมหลงักำรขำย (โอนกลบั)  1.61  2.18  1.36 
ตดัจ ำหน่ำยภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย  0.00  0.02  1.59 
ดอกเบีย้รบั - 1.41 - 4.44 - 6.61 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้  29.03  40.11  7.24 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน  1,697.86  2,229.08  795.23 
สนิทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพิม่ขึ้น)    
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่    
- กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  0.89  0.54  10.73 
- กจิกำรอื่น  0.60 - 1.84  1.17 
เงนิทดรองจ่ำยแก่กจิกำรและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั   0.00  0.00  0.00 
ทีด่นิและตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ - 1,820.59 - 1,965.56 - 3,133.79 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสรำ้ง  149.05  11.22 - 16.60 
เงนิมดัจ ำกำรซื้อทีด่นิ  2.35 - 200.79  217.32 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ - 2.45 - 3.74  3.54 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่  0.57 - 4.13  0.80 
หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึ้น (ลดลง)    
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น    
- กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  0.32 - 1.25  0.60 
- กจิกำรอื่น  130.53 - 202.99  142.80 
เงนิประกนัผลงำนผูร้บัเหมำคำ้งจ่ำย  53.60 - 54.69  49.38 
เงนิมดัจ ำและรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้  86.32 - 170.43  39.78 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  1.04  2.55 - 2.68 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - 0.06  0.00  1.97 
เงนิสดรบั (จ่ำย) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน  300.03 - 362.03 - 1,889.73 
จ่ำยภำษเีงนิได ้ - 28.01 - 57.12 - 29.45 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  272.02 - 419.15 - 1,919.18 
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 งบกำรเงนิรวม   
 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค ้ำประกนัเพิม่ขึน้  0.00 - 20.32 - 8.02 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง (เพิม่ขึน้) - 102.00  13.00 - 78.58 
เงนิสดจ่ำยซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย   0.00  0.00  0.00 
เงนิสดจ่ำยส ำหรบัเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ - 35.00  0.00  0.00 
เงนิสดจ่ำยซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - 0.25 - 24.75  0.00 
เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อธุรกจิ  0.00  0.00  0.00 
เงนิสดรบัจำกกำรลดทุนของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้  10.00  0.00  0.00 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์  0.20  0.09  0.00 
เงนิสดจ่ำยซื้ออสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน อุปกรณ์ และสนิทรพยไ์ม่มตีวัตน - 3.13 - 11.17 - 23.37 
เงนิสดรบัจำกดอกเบีย้  0.48  3.30  0.57 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน - 129.70 - 39.85 - 109.39 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง) - 401.18 - 465.00  51.24 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ (ลดลง)  0.00 - 18.51  0.00 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ (ลดลง)  0.00 - 252.32  0.00 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ (ลดลง)  200.00  0.00  0.00 
เงนิสดจ่ำยช ำระเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 1,088.57 - 1,562.15 - 398.81 
เงนิสดรบัจำกกำรเบกิเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  1,353.03  1,276.01  1,670.49 
เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้กู ้  0.00  1,698.50  486.00 
เงนิสดจ่ำยช ำระคนืหุน้กู ้  0.00 - 170.00  0.00 
เงนิสดจ่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กู ้  0.00 - 20.24 - 5.57 
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงนิ  0.00 - 1.31  0.00 
เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุน  0.00  537.44  0.00 
เงนิสดจ่ำยเงนิปันผล - 22.50 - 70.16 - 44.63 
จ่ำยดอกเบีย้ - 115.13 - 112.74 - 201.16 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน  74.35  839.52  1,557.57 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ  67.97  380.52 - 471.01 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัตน้ปี  58.45  126.42  506.94 
บวก : เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดของบรษิทัย่อย ณ วนัทีไ่ดม้ำ   0.00  0.00  0.00 
หกั : เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดของบรษิทัยอ่ย ณ วนัทีจ่ ำหน่ำย   0.00  0.00  0.00 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี  126.42  506.94  35.94 
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13.3     ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ หน่วย 
งบกำรเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       

อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ 1.63 6.38 1.51 

อตัรำสว่นสภำพคล่องหมุนเรว็  เท่ำ 0.06 0.83 0.01 

อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงนิสด เท่ำ 0.14 -0.31 -0.85 

อตัรำสว่นหมุนเวยีนสนิคำ้คงเหลอื1 เท่ำ 0.52 0.60 0.19 

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ วนั 690.10 603.05 1,938.18 

อตัรำสว่นหมุนเวยีนเจำ้หนี้ เท่ำ 6.29 7.52 3.81 

ระยะเวลำช ำระหนี้ วนั 57.19 47.88 94.51 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      

อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ รอ้ยละ 28.46 29.86 26.28 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 11.30 14.19 -3.90 

อตัรำสว่นก ำไรสุทธ ิ รอ้ยละ 7.61 9.89 -4.77 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 14.91 17.95 -3.07 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยร์วม 2 รอ้ยละ 6.77 9.37 -0.83 

อตัรำกำรหมุนของสนิทรพัย ์ เท่ำ 0.56 0.66 0.21 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 
เท่ำ  2.29 1.42 2.68 

อตัรำสว่นของหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ที่ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 1.71 1.30 2.42 

ข้อมูลต่อหุ้น     

ก ำไรสุทธติ่อหุน้  บำท 0.21 0.24 -0.04 

มลูค่ำตำมบญัช ี บำท 1.48 1.44 1.37 

รำคำตลำด (ณ วนัสิน้ปี)  
 

บำท 1.34 1.08 0.49 

 
 
หมายเหตุ : 
                1) สนิคำ้คงเหลอืของบรษิทัฯ คอื ทีด่นิและตน้ทนุกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

  2) อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยร์วม = ก ำไรก่อนดอกเบีย้และภำษเีงนิได ้/ สนิทรพัยร์วม (เฉลีย่) 
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บทสรปุภาพรวมผลการด าเนินงาน 
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิ 2 กลุ่มธุรกจิหลกัไดแ้ก่ ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อำศยั และธุรกจิโรงงำน

ส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ ปัจจุบนั บรษิทัฯ พฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อำศยั ประเภท อำคำรชุดพกัอำศยัหรอืคอนโดมเินียม
ทัง้ที่เป็นอำคำรสูง (High Rise) อำคำรเตี้ย (Low Rise) โครงกำรบ้ำนจดัสรร และทำว์นโฮม ในเขตกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล ซึ่งเน้นท ำเลที่ตัง้ในแนวถนนสำยหลกั กำรคมนำคมสะดวก ใกล้ทำงด่วนหรือตำมแนวสถำนีขนส่ง
มวลชนระบบรำงในปัจจุบนั และแนวสถำนีขนส่งมวลชนระบบรำงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็
ถึงศกัยภำพและโอกำสทำงธุรกิจจำกนักลงทุนหรอืผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมขนำดเล็กถึงขนำดกลำงที่มีควำม
ต้องกำรสร้ำงโรงงำน แต่ยงัไม่มคีวำมพร้อมที่จะลงทุนในระยะยำว หรอืด้วยปัจจยัอื่นๆ บรษิัทฯ จงึพฒันำโครงกำร
โรงงำนส ำเร็จรูปให้เช่ำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรดงักล่ำว ปัจจุบนัโครงกำรโรงงำนส ำเร็จรูปให้เช่ำของ  บรษิัทฯ 
ตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสำหกรรมอมตะซติี ้จงัหวดัระยอง 

ภาพรวมของการด าเนินงานท่ีผ่านมา    

ส ำหรบัปี 2562 บรษิัทและบรษิทัย่อย เปิดโครงกำรทัง้หมด 7 โครงกำร มูลค่ำรวมทัง้หมด 9,746 ล้ำนบำท 
โดยแบ่งเป็น โครงกำรคอนโดมเีนียม จ ำนวน 3 โครงกำร มลูค่ำ  5,298 ลำ้นบำท 

1. โครงกำรชวีำทยั เกษตร-นวมนิทร ์มลูค่ำโครงกำร 1,700 ลำ้นบำท 
2. โครงกำรฮอลลม์ำรค์ ลำดพรำ้ว-โชคชยั 4  มลูค่ำโครงกำร 2,011 ลำ้นบำท 
3. โครงกำรชวีำทยั ป่ินเกลำ้ มลูค่ำโครงกำร 1,587 ลำ้นบำท 

โครงกำรแนวรำบ จ ำนวน 4 โครงกำร มลูค่ำ 4,448 ลำ้นบำท 
1. โครงกำร ชวีำโฮม สุขสวสัดิ-์ประชำอุทศิ  มลูค่ำโครงกำร 890 ลำ้นบำท 
2. โครงกำร ชวีำวลัย ์ป่ินเกลำ้-สำทร มลูค่ำโครงกำร 1,200 ลำ้นบำท 
3. โครงกำรชวีำ บซิ โฮม เอกชยั-บำงบอน มลูค่ำโครงกำร 765 ลำ้นบำท 
4. โครงกำรชวีำรมย ์นครอนิทร ์มลูค่ำโครงกำร 1,593 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัปี 2562 และ ปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อย มรีำยไดร้วมจ ำนวน  1,154.37 ล้ำนบำท และ  2,676.34  
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และมผีลขำดทุนสุทธ ิ 55.06 ลำ้นบำท และก ำไรสุทธ ิจ ำนวน 264.81 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปี 2562 เทยีบกบัปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อย มรีำยไดจ้ำกยอดโอนกรรมสทิธิข์องคอนโดมเีนียมหดั
ตวัลงร้อยละ 71.56 เนื่องจำกปีนี้ไม่มโีครงกำรคอนโดมเีนียมใหม่ทีส่รำ้งเสร็จเพื่อจะรบัรูร้ำยได้ได ้ แต่อย่ำงไรกต็ำม
ส ำหรบัรำยไดจ้ำกโครงกำรแนวรำบมกีำรขยำยตวั รอ้ยละ 79.55  และรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำโรงงำนส ำเรจ็รูปทีเ่พิม่ขึน้
รอ้ยละ 23.87  

ส ำหรบัปี 2562 บรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่องรำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ 
(“TFRS 15”) มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2562 ท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ลดลงและต้นทุนขำย
อสงัหำรมิทรพัยเ์พิม่ขึน้ส่งผลกระทบท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ต้นของบรษิทัลดลง และช่วงไตรมำส 2 วนัที ่1 เมษำยน 2562 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย มีผลบงัคบัใช้ มำตรกำรควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศยั (LTV) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจภำค
อสงัหำรมิทรพัย ์ท ำใหลู้กคำ้ชะลอกำรตดัสนิใจเป็นจ ำนวนมำก ประกอบกบัในช่วงปี 2562 ตลำดอสงัหำฯ มกีำรแขง่ขนั
ทำงด้ำนรำคำกนัสูง บรษิัทจงึระมดัระวงัในกำรด ำเนินธุรกจิมำกยิง่ขึน้ จงึได้ชะลอกำรเปิดตวัโครงกำรไปบ้ำงเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธใ์นเชงิรบั 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน ปี 2561 และ ปี 2562 

รายได้จากผลการด าเนินงาน 
รายการ ณ 31 ธนัวาคม 2560 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2562 

รายได ้ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำโรงงำนและค่ำบรกิำร 
รำยไดอ้ื่นๆ 

2,013.69 
19.59 
9.15 

98.59 
0.96 
0.45 

2,621.60 
20.44 
34.30 

97.95 
0.76 
1.28 

1,113.89 
25.32 
15.16 

96.49 
2.19 
1.31 

รวมรายได้ 2,042.42 100 2,676.34 100 1,154.37 100 

1. รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 
ส ำหรบัปี 2562 มรีำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ จ ำนวน 1,113.89 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 96.49 ของ

รำยไดร้วม ซึง่ลดลงจำกปีก่อน 1,507.71 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 57.51โดยแบ่งเป็น  

- รำยได้จำกโครงกำรคอนโดมเีนียม จ ำนวน 676.35 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 60.72 ของรำยได้จำกกำร
ขำยอสงัหำรมิทรพัย์ ซึ่งลดลงจำกปีก่อน 1,701.56 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 71.56 ปัจจยัที่ส่งผลให้
รำยไดจ้ำกคอนโดมเีนียม ปี 2562 ลดลงเนื่องจำกปีนี้บรษิทัไม่มกีำรโอนกรรมสทิธิค์อนโดโครงกำรใหม่ 
ซึ่งส่วนใหญ่คอนโดทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำจะรบัรูร้ำยไดไ้ดใ้นปี 2563  ดงันัน้ ปี 2562 จงึเป็นกำรทยอย
รบัรู้รำยได้จำกโครงกำรคอนโดที่ผ่ำนมำ จ ำนวน 3 โครงกำร รำยได้ส่วนใหญ่มำจำกโครงกำรชวีำทยั 
เพชรเกษม 27  จ ำนวน 366.17 ล้ำนบำท ส่วนที่เหลอืได้แก่ โครงกำรชวีำทยั เรสซิเดนซ์ บำงโพ และ 
โครงกำรชวีำทยั เรสซเิดนซ์ อโศก ตำมล ำดบั แต่ในขณะทีปี่ 2561 มโีครงกำรทีส่ำมำรถรบัรูร้ำยได้ไดถ้งึ 
7 โครงกำร  

รำยได้จำกโครงกำรแนวรำบ จ ำนวน 437.54 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.28 ของรำยได้จำกกำรขำย
อสงัหำรมิทรพัย์ ซึ่งเพิม่ขึน้จำกปีก่อน 193.86 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 79.55 ส ำหรบัปี 2562 บรษิทัมกีำรขยำย
กำรพฒันำโครงกำรแนวรำบมำกยิง่ขึน้ ซึ่งมโีครงกำรใหม่ทีเ่ริม่โอนกรรมสทิธิท์ ัง้หมด  4 โครงกำร รำยไดส่้วนใหญ่มำ
จำกโครงกำรชวีำโฮม วงแหวน-ล ำลูกกำ จ ำนวน 182.23 ล้ำนบำท โครงกำรชวีำโฮม สุขสวสัดิ-์ประชำอุทศิ โครงกำร
ชวีำ บซิ โฮม เอกชยั-บำงบอน และชวีำรมย์ นครอนิทร์ ในขณะทีปี่ 2561 โครงกำรแนวรำบมรีำยไดจ้ำกโครงกำรชวีำ
รมย์ รงัสิต-ดอนเมือง เพียงโครงกำรเดียวเท่ำนัน้ ซึ่งปัจจุบนัปิดกำรโอนกรรมสิทธิแ์ล้ว ท ำให้บริษัทมีรำยได้จำก
โครงกำรแนวรำบขยำยตวัเพิม่ขึน้ 
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กำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยแ์ยกตำมโครงกำรส ำหรบัปี 2560 – 2562 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

โครงการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ชวีำทยั รำชปรำรภ 0.00 0.00 21.65 0.83 - - 
2. ชวีำทยั รำมค ำแหง 14.78 0.73 - - - - 
3. ชวีำทยั ฮอลลม์ำรค์ งำมวงศว์ำน 193.10 9.59 247.94 9.46 36.16 3.25 
4. ชวีำทยั ฮอลลม์ำรค์ แจง้วฒันะ 250.74 12.45 1.80 0.07 - - 
5. ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์ 181.46 9.01 19.41 0.74 - - 
6. ชวีำรมย ์รงัสติ-ดอนเมอืง 192.90 9.58 243.69 9.30 10.22 0.92 
7. ชวีำทยั เรสซเิดนซ์ บำงโพ 479.22 23.80 430.43 16.42 144.91 13.01 
8. ชวีำทยั เรสซเิดนซ์ อโศก 701.49 34.84 632.83 24.13 129.11 11.59 
9. ชวีำทยั เพชรเกษม 27 - - 1,023.85 39.05 366.17 32.87 
10. ชวีำโฮม วงแหวน – ล ำลูกกำ - - - - 182.23 16.36 
11. ชวีำโฮม สุขสวสัดิ ์– ประชำอุทศิ  - - - - 155.37 13.95 
12. ชวีำรมย ์นครอนิทร ์ - - - - 34.09 3.06 
13. ชวีำ บซิ โฮม  - - - - 55.62 4.99 

รวม 2,013.69 100.00 2,621.60 100.00 1,113.89 100.00 

รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ 

รำยได้จำกกำรให้เช่ำโรงงำนและค่ำบริกำร จ ำนวน 25.32 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 2.19 ของรำยได้รวม 
บรษิทัมโีรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ ทีน่ิคมอุตสำหกรรมอมตะซติี ้จงัหวดัระยอง จ ำนวน 10 โรงงำน และส ำหรบัปี 2562 มผีู้
เช่ำเต็มทุกโรงงำน  จงึท ำให้รำยได้จำกกำรให้เช่ำโรงงำนและค่ำบรกิำรเพิม่ขึ้น  4.88  ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 
23.87 

รายได้อ่ืน 

บรษิทัมรีำยไดอ้ื่นๆ จ ำนวน 15.16 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 1.31 ของรำยไดร้วม ซึง่รำยไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ย 
รำยไดจ้ำกกำรบรหิำรจดักำรแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ดอกเบีย้รบั เป็นตน้ ส ำหรบัปี 2562 บรษิทัมรีำยไดอ้ื่นๆ ลดลงจำกปี
ก่อน 19.14 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 55.80 ซึง่สอดคลอ้งกบัโครงกำรทีม่กีำรโอนกรรมสทิธิท์ีล่ดลง 

ต้นทุนและก าไรขัน้ต้น 

ต้นทุนของบริษัทฯ ส ำหรบัปี 2560 – 2562 แบ่งตำมประเภทของต้นทุนได้แก่ ต้นทุนขำยอสงัหำริมทรัพย์ 
ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำโรงงำนและบรกิำร และตน้ทุนจำกกำรใหบ้รกิำร รำยละเอยีดดงันี้ 
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รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ตน้ทุน       
ตน้ทุนขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 1,440.59 1,838.73 821.17 
ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำโรงงำนและบรกิำร 10.78 12.25 13.07 
ต้นทุนรวม 1,451.37 1,850.98 834.24 

รำยไดห้ลกัรวม 2,033.28 2,642.04 1,139.21 

ก ำไรขัน้ตน้  581.91 791.06 304.97 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 28.62 29.94 26.77   

ส ำหรบัปี 2562 บรษิทัมตีน้ทุนขำยอสงัหำรมิทรพัย์ จ ำนวน 821.17 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 73.72 ของรำยได้
จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ซึง่ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 1,017.56 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 55.34 ซึง่กำรลดลงของ
ตน้ทุนขำยอสงัหำฯ สอดคลอ้งกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ีล่ดลง  จงึส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย
อสงัหำรมิทรพัยเ์ท่ำกบัรอ้ยละ 26.28 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน ลดลงรอ้ยละ 3.58 ส่วนนึงมำจำกมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 (“TFRS 15”) 

ส ำหรบัต้นทุนกำรใหเ้ช่ำโรงงำนและบรกิำร เป็นต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน ไดแ้ก่ 
โรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำและหอ้งชุดเพื่อรำ้นคำ้ใหเ้ช่ำ ซึ่งปี 2562 บรษิทัมตี้นทุนกำรใหเ้ช่ำโรงงำนและบรกิำร  จ ำนวน 
13.07 ลำ้นบำทเพิม่ขึน้จำกปีก่อน 0.82 ลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้จำกส่วนของตน้ทุนค่ำเสื่อมของรำ้นคำ้ใหเ้ช่ำ  

ทัง้นี้ปี 2562 บรษิัทมตี้นทุนรวม จ ำนวน 834.24 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 72.27 ของรำยได้รวม ลดลงจำกปี
ก่อน จ ำนวน 1,016.74  ล้ำนบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 54.93 สำเหตุอนัเนื่องมำจำกตน้ทุนขำยอสงัหำฯ ในปี2562 ลดลง
ตำมยอดโอนกรรมสทิธิ ์ซึ่งเป็นรำยได้และต้นทุนหลกัของบรษิัท  จงึส่งผลให้ ปี 2562 บรษิัทมกี ำไรขัน้ต้น จ ำนวน 
304.97 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 486.09 ล้ำนบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 61.45 และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 
26.77  ลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 3.17 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2562 บรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรรวม จ ำนวน 360.15 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 31.20ของรำยได้
รวม  ลดลงจำกปีก่อน 84 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 18.91 ส่วนใหญ่มำจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยลดลง ซึง่ค่ำใชจ้่ำยใน
กำรขำย ประกอบด้วย เงินเดือนและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนฝ่ำยขำยและกำรตลำด ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ  
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสทิธิ ์ค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธ์และส่งเสรมิกำรขำย รวมถึงคอมมชิชัน่จำกกำรขำย เป็น
หลกั  ซึง่ค่ำใชจ้่ำยขำ้งตน้น้ีกล็ดลงสอดคลอ้งกบักำรโอนกรรมสทิธิท์ีล่ดลง  

ทัง้นี้บรษิทัยงัมกีำรใชส้ื่อกำรตลำดต่ำงๆ เพื่อโฆษณำประชำสมัพนัธส์ ำหรบัโครงกำรในอนำคต ซึง่ยงัไม่สำมำรถ
รบัรูร้ำยไดไ้ดใ้นปีนี้ หำกเทยีบกบัค่ำใชจ้่ำยรวมต่อรำยไดร้วม ส ำหรบัปี 2562 บรษิทัมอีตัรำค่ำใชจ้่ำยรวมต่อรำยไดร้วม 
(SG&A) เพิม่ขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ16.60 เป็นรอ้ยละ 31.20  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ เป็นกำรรบัรูส่้วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน 
จ ำกดั (“CTHS”) บรษิทัถอืหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 50 และ บรษิทั ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั (“CWH”) บรษิทัถอืหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 70 
ท ำใหบ้รษิทัรบัรูส่้วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ จ ำนวน 0.66 ลำ้นบำท  
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ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม เป็นกำรรบัรูส่้วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบรษิทั กมลำ ซเีนียร์ ลฟิ
วิง่ จ ำกดั บรษิทัไดท้ ำสญัญำร่วมทุนถอืหุน้สดัส่วน รอ้ยละ 25 บรษิทัรบัรูส่้วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 
จ ำนวน 5.71  ลำ้นบำท 

ทัง้นี้ บรษิทั ชวีำ ฮำร์ท จ ำกดั ซึ่งเป็นผูพ้ฒันำ 2 โครงกำร ไดแ้ก่ โครงกำร ฮำร์ท สุขุมวทิ 62/1 มูลค่ำโครงกำร 
160 ล้ำนบำท และโครงกำรฮำร์ท สุขุมวทิ 36 มูลค่ำโครงกำร 270 ล้ำนบำท ยงัอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำโครงกำร และ
ส ำหรบับรษิทั กมลำ ซเีนียร์ ลฟิวิง่ จ ำกดั เป็นผูพ้ฒันำโครงกำร กมลำ ซเีนียร์ ลฟิวิง่ มูลค่ำโครงกำร 3 ,500 ล้ำนบำท 
อยู่ระหว่ำงพฒันำโครงกำรเช่นกนั 

ต้นทุนทางการเงิน 

ส ำหรบัปี 2562 บรษิัทมตี้นทุนทำงกำรเงนิ จ ำนวน 22.74 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 23.36 ล้ำนบำท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 50.67 เน่ืองจำกบรษิทัมกีำรทยอยช ำระเงนิกูย้มืใหส้ถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระส ำหรบัโครงกำรที่
พรอ้มรบัรูร้ำยได ้และส่งผลต่อตน้ทุนทำงกำรเงนิทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนลดลง  

ก าไรสุทธิ  

 จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมผีลขำดทุนสุทธ ิจ ำนวน 55.06 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำ
ก ำไรสุทธ ิรอ้ยละ -4.77 ซึ่งปี 2561 บรษิทัมกี ำไรสุทธ ิจ ำนวน  264.81 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 9.89 
ซึ่งลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 319.87 ล้ำนบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 120.79   เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์
ลดลง  

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัยร์วม 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม จ ำนวน 6,404.31 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อน 1,938.92 ลำ้น
บำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 43.42  โดยมกีำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์ีส่ ำคญั ดงันี้  

         (หน่วย: ลำ้น
บำท) 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
ทีด่นิและตน้ทุนกำรพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย ์
เงนิมดัจ ำกำรซื้อทีด่นิ 
เงนิกูร้ะยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

126.42 
2,998.46 

46.19 
- 

0.00 
257.18 

9.52 

506.94 
3,161.83 

246.99 
34.00 
24.66 

290.77 
17.10 

35.94 
5,680.33 

29.67 
131.58 
18.95 

277.70 
20.15 

 
 ทีด่นิและตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์จ ำนวน 5,680.33 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 88.70 ของสนิทรพัย์

รวม เพิม่ขึ้นจำกปีก่อน จ ำนวน 2,518.50 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 79.65 เป็นกำรเพิม่ขึ้นของต้นทุนกำรพฒันำ
โครงกำร โดยปี 2562 บรษิทัมโีครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำจ ำนวน 12 โครงกำร  
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 เงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั จ ำนวน 131.58 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 2.05 ของสนิทรพัย์
รวม เพิม่ขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 97.58 ลำ้นบำท คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 287 

                       (หน่วย: ลำ้นบำท) 

ทีด่นิและตน้ทุนขำยอสงัหำรมิทรพัย ์
31 ธนัวำคม 

2560 
31 ธนัวำคม 

2561 
31 ธนัวำคม 

2562 
ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

ทีด่นิ 2,199.95 3,700.74 5,329.05 
ค่ำก่อสรำ้งและออกแบบ 4,957.56 5,405.23 6,874.67 
ตน้ทุนกำรกูย้มืทีต่ัง้ขึน้เป็นทุน 313.56 392.95 587.67 
ตน้ทุนอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 103.91 121.03 157.05 
รวม  7,574.98 9,619.95 12,948.45 
หกั: ส่วนของตน้ทุนขำยสะสม 
หกั: ส่วนที่โอนไปเป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำร
ลงทุน 
หกั: ส่วนทีโ่อนไปเป็นทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

(4,576.52) 
0.00 
0.00 

(6,408.87) 
(45.84) 
(3.40) 

(7,218.88) 
(45.85) 
(3.40) 

ท่ีดินและต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรพัย-์
สุทธิ 2,998.46 3,161.83 5,680.33 

 
 เงินมดัจ ำกำรซื้อที่ดนิ จ ำนวน 29.67 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.46 ของสินทรพัย์รวม ลดลงจำกปีก่อน

จ ำนวน 217.32 ล้ำนบำท ลดลงเนื่องจำกบรษิทัมกีำรโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิใหพ้รอ้มส ำหรบักำรพฒันำโครงกำรในอนำคต 
ทัง้หมดจ ำนวน 4 แปลง 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัมหีนี้สนิรวมจ ำนวน 4,663.86 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 2,040.06 
ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 77.75 มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

       (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

หุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั – สุทธ ิ

เงนิมดัจ ำและรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  

หุน้กู้ 

460.33 

345.62 

754.83 

- 

18.51 

252.32 

192.18 

238.67 

169.90 

- 

143.49 

405.72 

- 

- 

- 

21.75 

300.83 

1,683.65 

51.24 

287.68 

1,682.00 

1,693.78 

- 

- 

61.53 

297.05 

482.61 
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หนี้สนิหมุนเวยีน จ ำนวน 3,868.84 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 82.95 ของหนี้สนิรวม เพิม่ขึน้จำกปีก่อนจ ำนวน 

3,238.48  ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 513.75 โดยมกีำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิหมุนเวยีนทีส่ ำคญั ดงันี้  

 เงนิเบกิเกนิบญัช ีจ ำนวน 51.24 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อนทัง้จ ำนวน ซึ่งบรษิทัใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวียน
ส ำหรบัโครงกำรทีก่ ำลงัพฒันำอยู่ในปัจจุบนั 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้อื่น จ ำนวน 287.68 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 6.17 ของหนี้สนิรวม เพิม่ขึ้นจำกปี
ก่อน 144.19 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 100.49  เน่ืองจำก ณ สิน้ปี 2562 มเีจำ้หนี้กำรคำ้คงเหลอืส ำหรบังำนระหวำ่ง
ก่อสรำ้งโครงกำรแนวสงูค่อนขำ้งมำก 

 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี จ ำนวน 1,682 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 
36.06 ของหนี้สนิรวม เพิม่ขึน้จำกปีก่อน 1,276.28 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 314.57  เนื่องจำกภำยในระยะเวลำ
หนึ่งปี บรษิทัมเีงนิกู้ทีค่รบก ำหนดช ำระจำกกำรกู้ยมืระยะยำวจำกโครงกำรทีจ่ะแล้วเสรจ็และพรอ้มโอนในปี 2563 จงึ
น ำมำบนัทกึเป็นหนี้สนิหมุนเวยีน  

 หุ้นกู้ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี จ ำนวน 1 ,693.78 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 36.32 ของหนี้สินรวม 
เพิม่ขึน้จำกปีก่อนทัง้จ ำนวน  

 เงนิมดัจ ำและรบัล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ จ ำนวน 61.53 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 1.32 ของหนี้สนิรวม เพิม่ขึน้
จำกปีก่อน 39.78 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 182.89 เนื่องจำกบรษิัทรบัเงนิล่วงหน้ำจำกลูกค้ำจำกโครงกำรที่อยู่
ระหว่ำงก่อสรำ้ง บรษิทัมนีโยบำยใหลู้กคำ้ผ่อนดำวน์ตำมเงือ่นไข  

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน จ ำนวน 795.02 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 17.05 ของหนี้สนิรวม ลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 
1,198.42 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 60.12 โดยมกีำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิทีส่ ำคญั ดงันี้ 

 หุน้กู้-สุทธ ิจ ำนวน 482.61 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 10.35 ของหนี้สนิรวม ลดลงจำกปีก่อน 1 ,201.04 ล้ำน
บำท หรอืลดลงรอ้ยละ 71.34 เนื่องจำกปี 2562 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้ จ ำนวน 486 ล้ำนบำท อตัรำดอกเบี้ย รอ้ยละ 5.90 
ต่อปี อำยุตรำสำร 2 ปี และมยีงัมหีุน้กู้ทีจ่ะครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี อกีจ ำนวน 1,693.78 ล้ำนบำท ซึ่งไดบ้นัทกึ
เป็นหนี้สนิหมุนเวยีนแลว้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 มจี ำนวน 1,740.45 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 101.14 
ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.49 เน่ืองจำกบรษิทัมกีำรจ่ำยเงนิปันผลของผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 จ ำนวน 44.62 ลำ้น
บำท ในอตัรำ 0.035 บำทต่อหุ้น และมีผลขำดทุนสะสมจำกกำรด ำเนินงำนของปี 2562 ท ำให้บริษัทมีก ำไรสะสม
คงเหลอื 218.87 ลำ้นบำท ซึง่ก ำไรสะสมลดลง 101.14 ลำ้นบำท หรอืลงลดรอ้ยละ 31.61  

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(D/E) ตำมงบกำรเงนิ ณ สิน้ปี 2562 เท่ำกบั 2.68 เท่ำ เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 
2561 ซึ่งมอีตัรำเท่ำกบั 1.42 เท่ำ เนื่องจำกหนี้สนิรวมเพิม่ขึน้จำกปีก่อน รอ้ยละ 77.75 จำกกำรกู้ยมืเงนิจำกสถำบนั
กำรเงนิและกำรออกหุน้กู ้ และส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง รอ้ยละ 5.49  
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อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ (IBD/E) ณ สิน้ปี 2562 เท่ำกบั 2.42 เท่ำ เพิม่ขึน้จำก
สิน้ปี 2561 ซึง่มอีตัรำเท่ำกบั 1.30 เท่ำ  
 

สภาพคล่องและความพอเพียงของเงินทุนบริษทั 

กระแสเงินสด 
บรษิทัมกีระแสเงนิสดในปี 2560 -2562 รำยละเอยีดดงันี้ 
          หน่วย: ลำ้นบำท 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 
เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 272.02 (419.15) (1,919.18) 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (129.70) (39.85) (109.39) 
เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิ (74.35) 839.52 1,557.57 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
สุทธ ิ

67.97 380.52 (471.00) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่1 มกรำคม 58.45 126.42 506.94 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่  31 
ธนัวำคม 

126.42 506.94 35.94 

ส ำหรบังบกระแสเงนิสด สิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มยีอดคงเหลอืจ ำนวน 35.94 ล้ำนบำท และ 
506.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่เงนิสดลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 471 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 92.91  

มรีำยละเอยีด ดงันี้ 
 กระแสเงนิสดสุทธจิำกกำรใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 1,919.18 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็น

กระแสเงนิสดจ่ำยในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยู่ในระหว่ำงก่อสรำ้ง 
 กระแสเงนิสดสุทธจิำกกำรใชไ้ปในกจิกรรมกำรลงทุน จ ำนวน 109.39 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่ใชไ้ปในกำร

ลงทุนในเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและร่วมคำ้ 
 กระแสเงนิสดสุทธจิำกกำรไดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ จ ำนวน 1,557.57 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่มำจำก

กำรกูย้มืเงนิระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและกำรออกหุน้กู้ 

ความพอเพียงของสภาพคลอ่ง  

แหล่งเงินกู้ยืม ณ 31 ธนัวาคม 
2562 

วงเงินกู้ ยอดเงินกู้ วงเงินกู้คงเหลือ 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- ตัว๋แลกเงนิ 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงนิ 
หุน้กู ้

 
2,000 
5,300 
4,500 

 
- 

2,361 
2,184 

 
2,000 
2,939 
2,316 

รวม 11,800 4,545 7,255 
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ณ 31 ธนัวำคม 2562 สดัส่วนเงนิกูย้มืของบรษิทั มำจำกกำรแหล่งเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ รอ้ย
ละ 52 และกำรออกหุน้กู ้รอ้ยละ 48  ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ ส ำหรบักำรออกหุน้กู ้มี
ระยะเวลำกำรกูย้มื 2 ปี ส่วนกำรกูย้มืเงนิสนิเชื่อโครงกำรจำกสถำบนักำรเงนิ มรีะยะเวลำกำรกูย้มื 2-4 ปี 

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต  

1. นโยบำยของรฐับำล 

จำกนโยบำยของภำครัฐที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ
อสงัหำรมิทรพัย์ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงกฏหมำยส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพระรำชบญัญตัผิงัเมอืง ขอ้ก ำหนดกำรจดัสรรทีด่นิ
ตำมพระรำชบญัญตัอิำคำรชุด และพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร ไดแ้ก่ กำรก ำหนดเนื้อทีท่ีด่นิ กำรก ำหนดควำมกวำ้ง
ของเขตทำงเดนิและเขตถนน กำรก ำหนดพืน้ทีส่่วนกลำง กำรประเมนิและกำรจดัท ำรำยงำนผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เป็น
ต้น รวมถงึกำรเปลี่ยนแปลงกฏระเบยีบเกี่ยวกบักำรก ำหนดเขตกำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิ กำรวำงผงัจรำจร และโครงกำร
ระบบขนส่งมวลชนระบบรำง หรอืโครงกำรทำงด่วนพเิศษ เป็นตน้ กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อต้นทุน
และค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยข์องบรษิทัฯ ได ้ 

อย่ำงไรกต็ำมในอนำคตคำดว่ำจะไดร้บัปัจจยับวกจำกทำงภำครฐัไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนในโครงสรำ้งขัน้พืน้ฐำน
และกำรกระจำยระบบคมนำคม เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิกำรพฒันำในพืน้ทีร่อบนอก ซึง่ส่งผลต่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์
ของภำคเอกชน 

นอกจำกนี้ยงัมีโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (EEC) เพื่อกระตุ้นกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ภำคอุตสำหกรรม ปัจจยัดงักล่ำวอำจส่งผลต่อกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกโรงงำนส ำเรจ็รปูให้เช่ำของบรษิทัฯ ได ้

2. นโยบำยสนิเชื่อของสถำบนักำรเงนิ 
มำตรกำรควบคุมกำรปล่อยสินเชื่อของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.)   หรือมำตรกำร  LTV (Loan to 

Value) ออกมำเพื่อป้องกนักำรเกง็ก ำไร และเพื่อป้องกนัปัญหำฟองสบู่ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต เนื่องจำกพบว่ำ กำร
แขง่ขนัรุนแรง ประกอบกบัมำตรฐำนกำรปล่อยสนิเชื่อลดลง ดงันัน้ จงึตอ้งกำรออกมำตรกำรเพื่อใหผู้กู้อ้อมก่อนกู ้มเีงนิ
ดำวน์ก่อนซื้อบ้ำน รวมถงึใหผู้ใ้หกู้ ้ตระหนักถงึควำมเสีย่งทีแ่ทจ้รงิ สำมำรถรองรบัควำมเสีย่งจำกควำมไม่แน่นอนของ
มูลค่ำหลกัประกนั และเพื่อสนับสนุนใหค้นทีต่อ้งกำรกู้ซื้อทีอ่ยู่อำศยัเพื่ออยู่อำศยัจรงิสำมำรถซื้อไดใ้นรำคำทีเ่หมำะสม 
ปัจจยัดงักล่ำวอำจส่งผลให้ผู้บรโิภคระมดัระวงัในกำรใช้จ่ำยมำกขึ้น หรืออำจชะลอกำรตัดสินใจซื้อซึ่งอำจจะส่งผล
สบืเนื่องต่อไปยงัธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์ 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำว และมมีำตรกำรในกำรควบคุม โดยจดัใหเ้จำ้หน้ำทีท่ีใ่ห้
ค ำปรกึษำชีแ้นะเพื่อลดปัญหำกำรขอสนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิ  

3. สภำวะเศรษฐกจิและควำมผนัผวนของสภำวะทำงกำรเมอืงในประเทศ 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย์เพื่อที่อยู่อำศยัซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ อำจได้รบัผลกระทบจำกควำมไม่
แน่นอนทำงกำรเมอืง ซึ่งท ำใหเ้กดิกำรชะลอในภำวะเศรษฐกจิของประเทศ ควำมเชื่อมัน่ของเศรษฐกจิลดน้อยลง และ
กำรชะลอตัวในกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภค ส่งผลให้ภำวะกำรซื้อขำยอสงัหำริมทรพัย์ชะลอตัวตำม ปัจจยัจำกสภำวะ
เศรษฐกิจและควำมผนัผวนของสภำวะทำงกำรเมืองในประเทศอำจส่งผลต่อกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัยข์องบรษิทัฯ ได ้

4. ตน้ทุนค่ำพฒันำโครงกำรทีผ่นัผวน 
ส ำหรบัธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์นอกจำกรำคำทีด่นิทีเ่ป็นตน้ทุนแลว้ ตน้ทุนทีส่ ำคญัรองลงมำ คอื รำคำวสัดุ

ก่อสร้ำง ซึ่งมีควำมผันแปรไปตำมภำวะรำคำน ้ ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยภำยนอกที่ ธุรกิจ
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อสงัหำรมิทรพัย ์ไม่สำมำรถควบคุมได ้ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อตน้ทุนในกำรด ำเนินธุรกจิและภำคอุตสำหกรรมก่อสรำ้ง 
ในขณะที่ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ไม่สำมำรถปรับรำคำขำยได้ทันทีเสมอไป นอกจำกนี้กำรแข่ งขันในตลำด
อสงัหำรมิทรพัย์ก็เป็นขอ้จ ำกดัในกำรปรบัรำคำขำยอีกทำงหนึ่ง ซึ่งธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์ ได้ให้ควำมส ำคญักบักำร
บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งของควำมผนัผวนรำคำวสัดุก่อสรำ้ง ซึง่เป็นตน้ทุนหลกัในกำรก่อสรำ้ง 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำว และมีมำตรกำรในกำรควบคุม โดยจดัใหม้กีำรประมลู
งำนก่อสรำ้งเพื่อคดัเลอืกผูร้บัเหมำโดยวธิจีดัประกวดรำคำ เพื่อเปรยีบเทยีบคุณภำพ กำรทดสอบคุณภำพวสัดุ รำคำ
ตลำด เลอืกรำคำทีเ่หมำะสมทีสุ่ด  

5. เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
เน่ืองดว้ยกำรด ำเนินธุรกจิดำ้นกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อขำย บรษิทัมคีวำมจ ำเป็นตอ้งพึง่พงึเงนิกูย้มืระยะ

ยำวจำกสถำบนักำรเงนิเป็นจ ำนวนมำกท่ำมกลำงปัจจยัควำมไม่แน่นอนหลำยประกำร ภำคธนำคำรเริม่มคีวำมเขม้งวด
ในกำรปล่อยสนิเชื่อมำกขึน้ นอกจำกนัน้ต้นทุนทำงกำรเงนิอำจมคีวำมเสีย่งทีจ่ะปรบัตวัสูงขึน้ได ้ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ 
อำจจะชะลอกำรพฒันำโครงกำรใหม่ๆ ในอนำคตแต่อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มบรษิทัฯ ยงัมกีำรระดมเงนิทุนจำกแหล่งเงนิทุน
ระยะยำวในส่วนของหุน้กู ้เพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนระยะยำวและมตีน้ทุนคงที ่เพื่อลดควำมเสยีงทำงกำรเงนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
 บรษิทัไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีฉบบันี้แล้วดว้ยควำมระมดัระวงั บรษิทัขอรบัรอง
ว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผดิหรอืไม่ขำดขอ้มูลที่ควรต้องแจง้ในสำระส ำคญั 
นอกจำกนี้ บรษิทัขอรบัรองว่ำ 

(1) งบกำรเงนิและขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่รุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีไดแ้สดงขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้ง
ครบถ้วนในสำระส ำคญัเกี่ยวกบัฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สำระส ำคญัของทัง้บรษิทัและบรษิทัยอ่ยอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำม
ระบบดงักล่ำว 

(3) บริษัทได้จดัให้มรีะบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มกีำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว และ
บรษิทัไดแ้จง้ขอ้มลูกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที ่14 กุมภำพนัธ ์2563 ต่อผูส้อบบญัชแีละ
กรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัแล้ว ซึ่งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบ
กำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มชิอบที่อำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย 

 
 ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัที่บรษิทัได้รบัรองควำมถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมำยให้ นำงสำวสุภำรตัน์ งำมทรพัย์ทวีคูณ เป็นผู้ลงลำยมอืชื่อก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำก
เอกสำรใดไม่มลีำยมอืชื่อของ นำงสำวสุภำรตัน์ งำมทรพัยท์วคีณู ก ำกบัไว ้บรษิทัจะถอืว่ำไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรอง
ควำมถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. นำยชำตชิำย   พำนิชชวีะ ประธำนกรรมกำร  

 
 

    
2. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำร/ 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

    
ผูร้บัมอบอ ำนำจ    

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. นำงสำวชนิสรำ ยิง่นอก เลขำนุกำรบรษิทั      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ  

และเลขานุการบริษทั 
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1. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน)  

ช่ือ 1.  นำยชำตชิำย  พำนชิชวีะ 
ต าแหน่ง ประธำนกรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบรหิำร และ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั 
อาย ุ 58 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
(ร้อยละ) 

0.16 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

สำมนีำงสมหะทยั  พำนิชชวีะ 

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ ์2558 
คณุวฒิุทางการศึกษา -  ปรญิญำโท สำขำกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ และ สำขำกำรตลำด จำกมหำวทิยำลยั ซำน ฟรำนซสิโก รฐัแคลฟิอเนียร์ 

-  ปรญิญำตร ีสำขำกำรธนำคำร จำกมหำวทิยำลยั ซำน ฟรำนซสิโก รฐัแคลฟิอเนียร ์
-  อนุปรญิญำ สำขำศลิปศำสตร ์และคอมพวิเตอร ์จำกวทิยำลยัโรเจอร ์วลิเลีย่ม รฐัโรดไอรแ์ลนด ์ 

ประวติัการอบรม -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 9/2547  สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
-  หลกัสตูรวทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 2522 (วปอ. 2552) สมำคมวทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร ในพระบรมรำชปูถมัภ ์
-  หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู รุ่น 13 (วตท.13)  สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน  
-  หลกัสตูรประกนัวนิำศภยัขัน้สงู รุ่น 2 (วปส.2)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 
-  หลกัสตูรกำรบรหิำรจดักำรดำ้นควำมมัน่คงขัน้สงู รุ่น 3  (สวปอ.มส.3)  สมำคมวทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร ในพระบรมรำชปูถมัภ ์
-  หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นกำรคำ้กำรพำณิชย ์รุ่น 6 (TEPCoT 6)  สถำบนัวทิยำกำรกำรคำ้ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
-  หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นกำรบรหิำรงำนพฒันำเมอืง รุ่น 3 (มหำนครรุ่นที ่3)  มหำวทิยำลยันวมนิทรำธริำช 
-  หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นกำรบรหิำรเมอืง รุ่น 1 (ผูน้ ำเมอืง 1) มหำวทิยำลยันวมนิทรำธริำช 
-  หลกัสตูรกำรปฏริปูธุรกจิและสรำ้งเครอืขำ่ยนวตักรรม รุ่น 1 (Brain 1)  โดยสภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

ต าแหน่งในบริษทัมหาชน 
 

2559 – ปัจจุบนั     ประธำนกรรมกำร 
2558 – ปัจจุบนั     ประธำนกรรมกำร 
2558 – ปัจจุบนั     ประธำนกรรมกำร/กรรมกำร 

บรษิทั ไทยศรปีระกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิทั เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน) 
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2550 – ปัจจุบนั    กรรมกำรผูจ้ดักำร                        บรษิทั ทที ีแอล อุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและ
อ่ืนๆ 

2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร 
2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร 
2561 – ปัจจุบนั    ประธำนกลุ่มอุตสำหกรรมแกว้และกระจก 
2561 – ปัจจุบนั    รองประธำน – งำนส่งเสรมิกำรคำ้กำรลงทุน 
2561 – ปัจจุบนั    ประธำน 
2560 - ปัจจุบนั     คณะกรรมกำรส่งเสรมิกจิกำรมหำวทิยำลยั  
2560 - ปัจจุบนั    กรรมกำร 
2558 – ปัจจุบนั     คณะกรรมกำรชมรมแบดมนิตนั  
2558 - ปัจจุบนั     กรรมกำร  
2557 - ปัจจุบนั     กรรมกำร  
2556 - ปัจจุบนั     กรรมกำร 
2556 - ปัจจุบนั     กรรมกำร 
2554 - ปัจจุบนั     ประธำนกรรมกำร  
2551 - ปัจจุบนั     กรรมกำร  
2551 - ปัจจุบนั     รองประธำนกรรมกำร   
2549 - ปัจจุบนั     กรรมกำร  
2549 - ปัจจุบนั     กรรมกำร  
2548 - ปัจจุบนั     กรรมกำร  
2548 - ปัจจุบนั     กรรมกำร  
2547 - ปัจจุบนั     กรรมกำร  
2540 - ปัจจุบนั     กรรมกำร  
2536 – ปัจจุบนั    กรรมกำรบรหิำร 
2536 - ปัจจุบนั     กรรมกำรบรหิำร   
2536 – ปัจจุบนั    กรรมกำรบรหิำร   

บรษิทั ททีแีอล แคปปิตอล จ ำกดั 
บรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั 
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
คณะผูบ้รหิำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
หอกำรคำ้นำนำชำตแิห่งประเทศไทย 
มหำวทิยำลยันวมนิทรำธริำช 
บรษิทั ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั 
รำชกรฑีำสโมสร โปโลคลบั 
บรษิทั คำ้ไพบูลย ์จ ำกดั 
บรษิทั ทุนไพบูลย ์จ ำกดั 
บรษิทั ดที ีแอนด ์จ ีจ ำกดั 
บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั 
บรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ำกดั 
ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั  
บรษิทั บำงกอกครสิตลั จ ำกดั 
บรษิทั ไพลกัษณ์ จ ำกดั  
บรษิทั ไพบูลยธ์ุรกจิ จ ำกดั  
บรษิทั บำงกอก ครสิตลั จ ำกดั  
บรษิทั กรมดษิฐ ์พำรค์ จ ำกดั  
บรษิทั อมตะ ปิโตรเลยีม จ ำกดั  
บรษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั  
บรษิทั คำเธย่ล์สีแพลน จ ำกดั 
บรษิทั ชำ้งไอแลนด ์รสีอรท์ จ ำกดั (บำรำล ีบชี รสีอรท์)  
บรษิทั สมีำธำนี จ ำกดั 
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ประสบการณ์ท างานในอดีต - ทีป่รกึษำรองนำยกรฐัมนตร ี
- เลขำธกิำร สหพนัธผ์ูผ้ลติแกว้และกระจกแห่งอำเซยีน 
- รองประธำน กลุ่มแกว้และกระจก สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
- รองประธำนกรรมกำร บรษิทั สยำมทร ีดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
- รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่บรษิทั กระจกไทยอำซำฮ ีจ ำกดั (มหำชน) 
- สมำชกิพเิศษ The International Commission on Glass 
- ทีป่รกึษำ ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
- ทีป่รกึษำคณะกรรมำธกิำรกำรอุตสำหกรรม สภำผูแ้ทนรำษฎร 
- กรรมกำร  บรษิทั เคมกีำรตลำด จ ำกดั 
- กรรมกำรทปีรกึษำศูนยบ์รหิำรธุรกจิยัง่ยนื คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
- กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั ไทยศรปีระกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
- ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร บรษิทั พำรำกอน คำร ์เรนทลั จ ำกดั (Hertz) 
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ช่ือ 2.  นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ
ต าแหน่ง กรรมกำรผูจ้ดักำร / กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
อายุ 46 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) ไม่ม ี
เร่ิมด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ ์2558 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำตร ีFaculty of Accountancy, Nanyang Technological University, Singapore  
- CFA Charterholder  
- Chartered Accountant (Singapore) 

ประวติัการอบรม หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่155/2012  โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษทัมหาชน 2558 - ปัจจุบนั     กรรมกำรผูจ้ดักำร/กรรมกำรบรหิำร/ 

                        กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร/กรรมกำรบรหิำร                            
                        ควำมเสีย่ง 

 บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและอ่ืนๆ 2560 – ปัจจุบนั     กรรมกำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร  
2556 – ปัจจุบนั     กรรมกำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร  
2551 – ปัจจุบนั     กรรมกำร  
2562 – ปัจจุบนั     กรรมกำร 
2562 – ปัจจุบนั     กรรมกำร 
2562 - ปัจจุบนั      กรรมกำร 

บรษิทั ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั 
บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั 
บรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั 
บรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั 
สมำคมอำคำรชุดไทย 
บรษิทั กมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่ จ ำกดั 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 
 

-  Non-Executive Director & Finance Director TEE Land Ltd., Singapore 
-  Director Viet-TEE Co., Ltd. Vietnam  
-  กรรมกำร บรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ำกดั 
-  กรรมกำร บรษิทั ออสกำ้ ดไีซน์ แอนด ์เดคคอเรชัน่ จ ำกดั  
-  กรรมกำร บรษิทั ออสกำ้ เอสเตท เมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั  
-  กรรมกำร บรษิทั ทรำนส อคิวอโทเรยีล อนิโดไชน่ำ จ ำกดั 
-  กรรมกำร บรษิทั ออสกำ้ พรอ็พเพอรต์ี้ เมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

 



  แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2562            บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

  ส่วนที ่4.1 หน้ำ 181  
 

ช่ือ 3.  นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ 
ต าแหน่ง กรรมกำรบรหิำร 
อาย ุ 54 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย
ละ) 

0.10 

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ ์2558 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ภรรยำนำยชำตชิำย พำนชิชวีะ 

คณุวฒิุทางการศึกษา -  ปรญิญำโท สำขำกำรจดักำร สถำบนัพฒันบรหิำรศำสตร ์ศศนิทร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  
-  ปรญิญำตร ีสำขำครุศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

ประวติัการอบรม -  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่104/2008  โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
-  หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู รุ่น 9 (วตท.9) โดยสถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน  
-  หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นกำรบรหิำรงำนพฒันำเมอืง (มหำนครรุ่นที ่1) โดยมหำวทิยำลยันวมนิทรำธริำช 
-  หลกัสตูรกำรบรหิำรจดักำรดำ้นควำมมัน่คงขัน้สงู รุ่นที ่8  โดยสมำคมวทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร ในพระบรมรำชปูถมัภ ์
-  หลกัสตูรวทิยำกำรผูน้ ำไทย-จนี (วทจ.) รุ่นที ่1 มหำวทิยำลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ

ต าแหน่งในบริษทัมหาชน 
 

2558 - ปัจจุบนั     กรรมกำร  
2558 - ปัจจุบนั     กรรมกำร  
2555 - ปัจจุบนั     กรรมกำร/ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  
2555 – ปัจจุบนั     ประธำนคณะกรรมกำรลงทุน  

บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน)  
บรษิทั เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน)  
บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน)  
บรษิทั อมตะ คอรฺปอเรชัน่  จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและอ่ืนๆ  2561 – ปัจจุบนั     ประธำนคณะกรรมกำร 
2561 – ปัจจุบนั     กรรมกำร 
2559 – ปัจจุบนั     ประธำนคณะกรรมกำร   
2558 – ปัจจุบนั     ประธำนคณะกรรมกำร   
2556 - ปัจจุบนั     กรรมกำร  

Amata City Ha Long Thanh Joint Stock Company 
Amata Asia (Myanmar) Limited 
Amata Township Long Thanh Joint Stock Company 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company 
บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั  
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2554 - ปัจจุบนั     กรรมกำร  
2551 – ปัจจุบนั     ประธำนคณะกรรมกำร 
2547 - ปัจจุบนั     Director President  
2540 - ปัจจุบนั     กรรมกำร  
2538 - ปัจจุบนั     กรรมกำร  

บรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ำกดั  
Amata Asia Limited 
Amata  City Bien Hoa Joint Stock Company , Vietnam 
บรษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั  
บรษิทั อมตะ โฮลดิง้ จ ำกดั 

ประสบการณ์ท างาน - กรรมกำร บรษิทั กมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่ จ ำกดั 
- กรรมกำร บรษิทั เอทพี ี30 คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  
- กรรมกำร บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพำเวอร ์จ ำกดั 
- ประธำนเจำ้หน้ำทีพ่ฒันำธุรกจิ บรษิทัอมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำร บรษิทั โคล อมตะ จ ำกดั 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั เอเอม็ท ีมำรเ์กต็ติง้ แอนด ์คอนซลัติง้ จ ำกดั 
- ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด บรษิทั บำงประกง อนิดสัเตรยีล ปำรค์ 2 จ ำกดั  
- QA Supervisor บรษิทั ซเีกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
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ช่ือ 4.  นำงสุภำภรณ์ บุรพกศุลศร ี
ต าแหน่ง กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรสรรหำและ พจิำรณำค่ำตอบแทน/กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร/ประธำนกรรมกำรบรหิำร

ควำมเสีย่ง 
อาย ุ อำยุ 67 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
(ร้อยละ) 

0.004 

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ ์2558 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำโท บญัชมีหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
- ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

ประวติัการอบรม -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่87/2554  สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
-  หลกัสตูร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที ่13/2554 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
-  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่172/2556 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
-  หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่23/2559 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
-  มำตรฐำนกำรรำยงำนกำรเงนิฉบบัเปลีย่นและผลกระทบทำงภำษอีำกร ส ำนักงำนอวีำย 
-  The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)  
-  ธุรกจิในยุคแห่งควำมผนัแปรผดิปกต ิส ำนักงำนอวีำย 
-  Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2017 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
-  Audit Committee Forum 2018 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที ่4 สภำนักบญัชแีห่งประเทศไทย 
- หลกัสตูรวทิยำลยักองทพัอำกำศ รุ่นที ่35 กองทพัอำกำศ 
- หลกัสตูรกำรบรหิำรเศรษฐกจิสำธำรณะ ส ำหรบันักบรหิำรระดบัสงู รุ่นที ่7 สถำบนัพระปกเกลำ้ 
- ควำมรูก้ฎหมำยภำษอีำกร PwC 
- กำรอบรมมำตรฐำนกำรบญัชปีระจ ำปี 2561 PwC 
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- รำยงำนทำงกำรเงนิส ำหรบักจิกำรทีไ่มม่ส่ีวนไดเ้สยีสำธำรณะ สภำวชิำชพีบญัช ี
- จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัช ีสภำวชิำชพีบญัช ี
- เรื่องเล่ำขำ่วทุจรติและผดิมำตรฐำนบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน รุ่น 1/2561 สภำวชิำชพีบญัช ี 
- กำรบรรยำยหวัขอ้ "IT สิง่ทีก่รรมกำรตอ้งรูแ้ต่ไม่กลำ้ถำม" สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- กำรบรรยำยหวัขอ้ "Audit Committee of the future-driving through the era of disruption" สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- กำรปำฐกถำและเสวนำ COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Intergrating with Strategy and Performance ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
- งำนสมัมนำประจ ำปีส ำหรบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ หวัขอ้ "ควำมยัง่ยนืของธุรกจิยุคดจิทิลั: รูใ้หไ้ว-ใชใ้หเ้ป็น" ส ำนักงำนอวีำย 
- อบรมควำมรูเ้กีย่วกบัภำษอีำกร PwC 
- กำรอบรมมำตรฐำนกำรบญัชปีระจ ำปี 2562 PwC 
- เรื่องเล่ำขำ่วทุจรติและผดิมำตรฐำนบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน รุ่นที ่1/62 สภำวชิำชพีบญัช ี
- How Block chain influence the business operations สภำวชิำชพีบญัช ี
- Refreshment Traditional Costing รุ่นที ่1/62 สภำวชิำชพีบญัช ี
- ภำพรวมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ รุ่นที ่2/62 สภำวชิำชพีบญัช ี
- งำนสมัมนำวชิำกำรดำ้นกำรประกนัภยั หวัขอ้ “Proactive InsurTech for National Sustainbility” ส ำนักงำน คปภ. 
- สมันำเผยแพร่ผลกำรศกึษำขอ้มลู audit adjustment ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

ต าแหน่งในบริษทัมหาชน 2560 - ปัจจุบนั     กรรมกำรอสิระ 
2558 - ปัจจุบนั     กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/  
                         กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน/  
                         ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง/กรรมกำร 
                         ก ำกบัดแูลกจิกำร   

บรษิทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและ
อ่ืนๆ 

2560 - ม.ค.2562   กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  บรษิทั เอส เอน็ เซอรว์สิ โซลูชัน่ จ ำกดั 

ประสบการณ์ท างานในอดีต -  กรรมกำร บรษิทั โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิจ ำกดั  
-  รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ สำยงำนแผนงำนและกำรเงนิ บรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน)  
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ช่ือ 5.  นำยชยัยทุธ เตชะทศันสุนทร 
ต าแหน่ง กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน/ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร/กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
อาย ุ 50  ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
(ร้อยละ) 

0.13 

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ ์2558 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำโท สำขำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัจอหน์สนัแอนดเ์วลล ์รฐัโรดไอแลนด ์สหรฐัอเมรกิำ 
- ปรญิญำตร ีสำขำนติศิำสตร ์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

ประวติัการอบรม - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่119/2015 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- กำรบรรยำยหวัขอ้ "Audit Committee of the future-driving through the era of disruption" สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) 
- กำรปำฐกถำและเสวนำ COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Intergrating with Strategy and Performance ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- งำนสมัมนำประจ ำปีส ำหรบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ หวัขอ้ "ควำมยัง่ยนืของธุรกจิยุคดจิทิลั: รูใ้หไ้ว-ใชใ้หเ้ป็น" ส ำนักงำนอวีำย 

ต าแหน่งในบริษทัมหาชน 2558 - ปัจจุบนั     กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำ 
                        และพจิำรณำค่ำตอบแทน/ ประธำนกรรมกำรก ำกบั 
                        ดแูลกจิกำร/กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   
2555-ปัจจบุนั       กรรมกำร/กรรมกำรอสิระ  

บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บรษิทั ททีแีอล อุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 



  แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2562            บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

  ส่วนที ่4.1 หน้ำ 186  
 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและ
อ่ืนๆ 

2557 – ปัจจุบนั     กรรมกำร  
2557 - ปัจจุบนั      กรรมกำร  
2556 - ปัจจุบนั      กรรมกำร  
2552 – ปัจจุบนั     กรรมกำร  
2552 – ปัจจุบนั     กรรมกำร  

บรษิทั ทุนไพบูลย ์จ ำกดั  
บรษิทั เกยีรตแิลนด ์จ ำกดั  
บรษิทั เกยีรตธิำนี คนัทรคีลบั จ ำกดั 
บรษิทั เจเนอรลั อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์จ ำกดั  
บรษิทั เดอะ ลทิเิกเทอรส์ จ ำกดั 

ประสบการณ์ท างานในอดีต ทนำยควำมอำวโุส บรษิทั ส ำนักงำนกฎหมำย คนึง แอนด ์พำรท์เนอรส์ จ ำกดั 
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ช่ือ 6.  พลต ำรวจโทวสินุ ปรำสำททองโอสถ 

ต าแหน่ง กรรมกำร/กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

อาย ุ 58 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
(ร้อยละ) 

ไม่ม ี

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 12 กนัยำยน 2561 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา -  เศรษฐศำสตรบณัฑติ Vanderbilt University รฐัเทนเนสซ ีสหรฐัอเมรกิำ 
-  บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ University of San Francisco รฐัแคลฟิอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิำ 
-  รฐัศำสตรมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธริำช 
-  Federal Bureau Investigation (FBI) National Academy 

ประวติัการอบรม - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market intermediaries (CGI) รุ่น 3/2558 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) 
- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 20/2558 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
-  หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN) 19/2548 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
-  หลกัสตูร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) 7/2548  สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 11/2547 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
-  หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู รุ่นที ่2 สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (วตท.) 
-  หลกัสตูรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร รุ่นที ่53 โดยสมำคมวทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร ในพระบรมรำชปูถมัภ ์
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ต าแหน่งในบริษทัมหาชน 2561 – ปัจจุบนั      กรรมกำร/กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำร 
                          สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
2552 – ปัจจุบนั      ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
2547 – ปัจจุบนั      กรรมกำรอสิระ  
2543 – ปัจจุบนั      กรรมกำร  

บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิทั กำรบนิกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและ
อ่ืนๆ 

2561 – ปัจจุบนั      กรรมกำร  
2559 – ปัจจุบนั      ผูช้่วยผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ 
2552 – ปัจจุบนั      กรรมกำร  
2551 - ปัจจุบนั      กรรมกำร จ ำกดั 
2549 - ปัจจุบนั      กรรมกำร  
2537 - ปัจจุบนั      กรรมกำร  
2529 - ปัจจุบนั      กรรมกำร  
ปัจจบุนั               กรรมกำร  

บรษิทั กรุงเทพธนำคม จ ำกดั 
ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิ 
บรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั ซสัเทนเอเบลิเอนเนอย ีคอรป์อเรชัน่ 
บรษิทั ไทยโคโพลอีุตสำหกรรมพลำสตกิ จ ำกดั 
บรษิทั พรีะพรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั แม่อรุณ จ ำกดั 
บรษิทั โมเดอรน์แมนู จ ำกดั 

ประสบการณ์ท างานในอดีต - ผูบ้ญัชำกำร ส ำนักงำนก ำลงัพล ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ
- ผูบ้ญัชำกำร ส ำนักงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ
- รองจเรต ำรวจ (สบ7) ส ำนักงำนจเรต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ
- กรรมกำร บรษิทั หลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั 
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ช่ือ 7. นำยพนิจิ หำญพำณิชย ์

ต าแหน่ง กรรมกำร/กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

อาย ุ 64 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
(ร้อยละ) 

ไม่ม ี

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 12 กนัยำยน 2561 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา -  ปรญิญำโท รฐัศำสตรม์หำบณัฑติ สำขำกำรปกครอง มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
-  ปรญิญำตร ีรฐัศำสตรบ์ณัฑติ สำขำบรหิำรรฐักจิ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

ประวติัการอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

ต าแหน่งในบริษทัมหาชน 2561 – ปัจจุบนั  กรรมกำร/กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
2561 – ปัจจุบนั   กรรมกำร 

บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิทั บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและ
อ่ืนๆ 

2559 – ปัจจุบนั   ขำ้รำชกำรบ ำนำญ  กระทรวงมหำดไทย 

ประสบการณ์ท างานในอดีต -  ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัสมุทรปรำกำร 
-  อธบิดกีรมทีด่นิกระทรวงมหำดไทย 
-  ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัล ำพนู  
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ช่ือ 8.  นำงสำวสุนันทรำ  มหำประสทิธิช์ยั 
ต าแหน่ง รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนกำรเงนิและบญัช ี
อาย ุ 37 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย
ละ) 

0.03 

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 26 มกรำคม 2560 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ระดบัปรญิญำโท  สำขำกำรเงนิและกำรธนำคำร มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
- ระดบัปรญิญำตร ี สำขำกำรบญัช ี มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

ประวติัการอบรม - Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2561 โดยสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
-  Yong CFO Certification Program ปี 2557 
- TFRS ทุกฉบบั ปี 255 รุ่นที ่1/58 ปี 2558    
- Pack 5 & Fair Value รุ่นที ่1/59 ปี 2559 
- Strategic CFO in Capital markets รุ่นที ่3 ปี 2559 

ต าแหน่งในบริษทัมหาชน 2560 – ปัจจุบนั   รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงนิและบญัช ีบรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและอ่ืนๆ ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต -  รองผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนกำรเงนิและบญัช ี บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

-  ผูจ้ดักำร ฝ่ำยกำรเงนิและบญัช ี บรษิทั ทรำนส อคิวอโทเรยีล อนิโดไชน่ำ จ ำกดั 
-  ผูช้่วยผูจ้ดักำรบญัช ี บรษิทั เอม็.ท.ีเอส โกลด ์ฟิวเจอร ์จ ำกดั 
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ช่ือ 9.  นำงสำวจริำพชัร ์ฉตัรเพช็ร ์    
ต าแหน่ง รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
อาย ุ 39 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย
ละ) 

0.04 

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 26 มกรำคม 2560 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา -  ปรญิญำตร ีสำขำกำรตลำด  มหำวทิยำลยัรำชภฏัพระนคร 
ประวติัการอบรม -  LC Development Program – Train the Trainer  

-  Personality Development Course  
-  Fundamental Selling Skills for Living Consultant 

ต าแหน่งในบริษทัมหาชน 2560 – ปัจจุบนั    รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยขำยและกำรตลำด   บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและอ่ืนๆ ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขำย  บรษิทั ณุศำศริ ิจ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ 10.  นำยณฏัฐนันท ์ รตันำพรรณ 

ต าแหน่ง รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 

อาย ุ 46 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย
ละ) 

ไม่ม ี

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 5 พฤศจกิำยน 2561 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำโท หลกัสตูรพฒันำควำมรูด้ำ้นบรหิำรธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์ Mini MRE มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
- ปรญิญำตร ีสำขำสื่อสำรมวลชน  มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

ประวติัการอบรม -    หลกัสตูร Leadership Management    ปี 2555 
-    หลกัสตูร Leadership Program  ปี 2557 
-    หลกัสตูร Finance for Executive  ปี 2559 
-    หลกัสตูร Brand Ignition  ปี2561 

ต าแหน่งในบริษทัมหาชน 2561 – ปัจจุบนั    รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยขำยและกำรตลำด   บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและอ่ืนๆ ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดีต - Vice President Business      Pruksa Real Estate PLC. 
- AVP Marketing & Sales     Prinsiri PLC. 
- Regional  Sale Manager      Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. 
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ช่ือ 11.  นำยยุทธนำ บุญสทิธวิรำภรณ์ 
ต าแหน่ง รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยปฏบิตักิำร  
อาย ุ 48 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย
ละ) 

ไม่ม ี

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 4 มิถุนายน 2562 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ มหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนย ์
ประวติัการอบรม - Microsoft Access 2010 and Excel 2010 Customized  

- Mind Map for Business/Project Management Program  
- Mini MRE (Master of Real Estate)  
- Excellence in Situation Management  
- Change Management  
- Safety OHSAS 14001  
- Associate Support Safety and Hygiene of Working (Thailand) Level Course Management 

ต าแหน่งในบริษทัมหาชน 2562 – ปัจจุบนั    รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยปฏบิตักิำร   บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและอ่ืนๆ ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต - Store Development Manager Ek-Chai Distribution System Co.,Ltd. 

- BU Capabilities development expert manager Asian Property Development PLC. 
- Project Manager Pruksa Real Estate PLC. 
- Project Manager K-Tech Construction PLC. 
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ช่ือ 12. นำงสำวชนิสรำ  ยิง่นอก 

ต าแหน่ง เลขำนุกำรบรษิทั 

อาย ุ 44 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
(ร้อยละ) 

ไม่ม ี

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ระดบัปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ สำขำผูป้ระกอบกำร มหำวทิยำลยัศลิปำกร  
- ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิบณัฑติ สำขำกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัวงษ์ชวลติกุล จงัหวดันครรำชสมีำ 

ประวติัการอบรม - Corporate Governance for Executives (CGE) class 15/2019 โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- Company Secretary Forum 1/2019 โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- Effective Minute Taking (EMT) class 37/2017  โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) class 35/2017  โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- Company Reporting Program (CRP) class 16/2016  โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- Company Secretary Program (CSP) class 75/2016  โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- Advances for Corporate Secretaries class 2/2016 โดยสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (IOD) 

- Fundamentals for Corporate Secretaries class 2/2016 โดยสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (IOD) 

- 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) 
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- Internal Audit ISO 9001 : 2015  โดย Asia Training Center 

- Requirement ISO 9001 : 2015 โดย Asia Training Center 
ต าแหน่งในบริษทัมหาชน 2561 - ปัจจุบนั  เลขำนุกำรบรกิำรบรษิทั           บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและ
อ่ืนๆ 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างาน - เลขำนุกำรบรษิทั                 บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหำรมิทรพัยแ์ละอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
- เลขำนุกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร   บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหำรมิทรพัยแ์ละอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
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2.  ข้อมลูการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1. บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) C , X / , E, D / , E /, //, /// /, //, /// /, // /, //, /// M M M M M 

2. บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์
จ ำกดั 

/ /,  D /          

3. บรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั / /,  D           

4. บรษิทั ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั / /,  D           

5. บรษิทั กมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่ 
จ ำกดั 

 /  /,  D         

6. บรษิทั คำ้ไพบูลย ์จ ำกดั /            

7. บรษิทั เอทพี ี30 จ ำกดั 
(มหำชน) 

/,C  /          

8. บรษิทั ทุนไพบูลย ์จ ำกดั /    /        

9. บรษิทั ดที ีแอนด ์จ ีจ ำกดั /            

10. บรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอน
เมนทอล เทคโนโลย ีจ ำกดั 

/ /           
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11. บรษิทั ททีแีอล อตุสำหกรรม 
จ ำกดั (มหำชน) 

/, D    //        

12. บรษิทั ไพลกัษณ์ จ ำกดั /            

13. บรษิทั ไพบูลยธ์ุรกจิ จ ำกดั /            

14. บรษิทั บำงกอก ครสิตลั จ ำกดั /            

15. บรษิทั ไทยศรปีระกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) 

C            

16. บรษิทั กรมดษิฐ ์พำรค์ จ ำกดั /            

17. บรษิทั อมตะ ปิโตรเลยีม จ ำกดั /            

18. บรษิทั ชำ้งไอแลนด ์รสีอรท์ 
จ ำกดั 

/            

19. บรษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั /  /          

20. บรษิทั สมีำธำนี จ ำกดั /            

21. บรษิทั อมตะ คอปอเรชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) 

  /          
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22. บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั 
(มหำชน) 

  /, M          

23. Amata City Ha Long Thanh Joint 
Stock Company 

  C          

24. Amata Asia (Myanmar) Limited   C          

25. Amata Township Long Thanh 
Joint Stock Company 

  C          

26. Amata City Long Thanh Joint 
Stock Company 

  C          

27. Amata City Bien Hoa Joint Stock 
Company 

  C          

28. Amata Asia Limited   C          

29. บรษิทั อมตะ โฮลดิง้ จ ำกดั   /          

30. บรษิทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

   //         
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31. บรษิทั เอส เอม็ โซลูชัน่ จ ำกดั    //         

32. บรษิทั ปุณณะ เอนเตอรไ์พรซ์ 
จ ำกดั 

    /        

33. บรษิทั เจเนอรลั อนิชวัรนัส ์
โบรคเกอร ์จ ำกดั 

    /        

34. บรษิทั เกยีรตแิลนด ์จ ำกดั     /        

35. บรษิทั เกยีรตธิำนี คนัทร ีคลบั 
จ ำกดั 

    /        

36. บรษิทั เดอะ ลทิเิกเทอรส์ จ ำกดั     /        

37. บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันซยั ไซรสั 
จ ำกดั (มหำชน) 

     //       

38. บรษิทั กำรบนิกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) 

     /       

39. บรษิทั กรุงเทพธนำคม จ ำกดั       /       
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40. บรษิทั บำงกอก เชน ฮอสปิทอล 
จ ำกดั (มหำชน) 

      /      

41. บรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ 
จ ำกดั 

/ /           

42.  สมำคมอำคำรชุดไทย  /           

หมายเหตุ 

C = ประธำนกรรมกำร            / = กรรมกำร      // = กรรมกำรอสิระ /// = กรรมกำรตรวจสอบ    

X = ประธำนกรรมกำรบรหิำร   E = กรรมกำรบรหิำร D = กรรมกำรผูจ้ดักำร M = ผูบ้รหิำร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

ขอ้มลูกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

ล าดบั รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
รายช่ือบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทั ชีวาทยั 
อินเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั 
ซูน จ ากดั 

บริษทั ชีวา ฮารท์ 
จ ากดั 

บริษทั กมลา ซีเนียร ์
ลิฟว่ิง จ ากดั 

บริษทั ชีวา โฮม 
ออฟฟิศ จ ากดั 

1. นำยชำตชิำย พำนิชชวีะ / / /  / 
2. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ /, D /, D /, D / / 
3. นำงสมหะทยั พำนชิชวีะ /     
4. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี      
5. นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร      
6. พลต ำรวจโทวสินุ ปรำสำททองโอสถ       
7. นำยพนิิจ หำญพำณชิย ์      
8. นำงสำวสุนันทรำ มหำประสทิธิช์ยั      
9. นำงสำวจริำพชัร ์ฉตัรเพช็ร ์      
10. นำยณฏัฐนันท ์รตันำพรรณ      
11. นำยยุทธนำ บุญสทิธวิรำภรณ์      
12. นำงสำวชนิสรำ ยิง่นอก      

หมายเหตุ 

C = ประธำนกรรมกำร            / = กรรมกำร      // = กรรมกำรอสิระ /// = กรรมกำรตรวจสอบ    

X = ประธำนกรรมกำรบรหิำร   E = กรรมกำรบรหิำร D = กรรมกำรผูจ้ดักำร M = ผูบ้รหิำร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
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 ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง/วนัท่ี

ได้รบัแต่งตัง้ 

อำยุ

(ปี) 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/

ประเภทธรุกิจ 

1. นำงสำวกรกช วนสวสัดิ ์ 
บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั 

 

40 คณุวฒิุกำรศึกษำ 

• ปรญิญำตร ีคณะวทิยำศำสตรป์ระยุกต์ สำขำวทิยำกำร
คอมพวิเตอร ์สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 

• ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ สำขำบญัช ีมหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง 

Certificate 

• ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในของประเทศไทย (CPIAT) 
ประวติักำรอบรม 

• หลกัสตูร COSO 2013 ภำคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
• อบรมหลกัสตูร IT Audit ของสภำวชิำชพีบญัช ี
• อมรมประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยใน CPIAT  
• โครงกำรด ำรงและปรบัปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในของ

หน่วยงำน 
• แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ 
• 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 
• Introduction to COBIT 2019 
• CAE Forum 2019 

2559 – ปัจจบุนั 

2559 - 3/6/2559 

2555 - 2558 

2553 - 2554 

2551 - 2552 

 

2550 - 2546 

• รองประธานกรรมการ 

• ผูจ้ดัการอาวโุส 

• ผูจ้ดัการ 

• ผูช้่วยผูจ้ดัการ 

• ผูต้รวจสอบภายใน
อาวโุส 

• ผูต้รวจสอบภายใน 

• บจก.ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิ
/ใหบ้รกิำรตรวจสอบภำยใน 

• แผนกตรวจสอบภำยใน/บจก.
สอบบญัชธีรรมนติ/ิใหบ้รกิำร
ตรวจสอบบญัชแีละตรวจสอบ
ภำยใน 
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ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง/วนัท่ีได้รบั

แต่งตัง้ 

อำยุ

(ปี) 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภท

ธรุกิจ 

2. นำงสำวสุภำรตัน์ งำมทรพัยท์วคีณู 

บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

34 คณุวฒิุกำรศึกษำ 

• ปรญิญำโท - MBA สำขำ : กำรบรหิำรจดักำร  
มหำวทิยำลยันำนำชำตแิสตมฟอรด์ 

• ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิบณัทติ (กำรสอบบญัช)ี 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลกรุงเทพ 

Certificate 

• ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในของประเทศไทย 
(CPIAT) 

ประวติักำรอบรม 

• Warning Signs of Fraud – PwC Thailand  

• ควำมยัง่ยนืของธุรกจิยุคดจิทิลั รูใ้หไ้ว-ใชใ้หเ้ป็น - บรษิทั 

ส ำนักงำน อวีำย 

• ปำฐกถำและเสวนำ COSO ERM 2017 - สมำคมบรษิทัจด

ทะเบยีนไทย  

• ชุดหลกัสตูรกลยุทธด์ำ้นควำมยัง่ยนืของธุรกจิ (Corporate 

Sustainability Strategy) - ตลำดหลกัทรพัย ์ 

• หลกัสตูรพืน้ฐำนดำ้นควำมยัง่ยนืของธุรกจิ (Preliminary to 

Corporate Sustainability) - ตลาดหลกัทรัพย ์ 
• ระบบกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม ISO14001:2015 – GCS 

International Registra Co.,Ltd. 

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 ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทธุรกจิ: พฒันำ

อสงัหำรมิทรพัย ์

บริษทั เคเทค คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั 

(มหำชน) 

ประเภทธุรกจิ: พฒันำ

อสงัหำรมิทรพัย ์

บริษทั เอม็ทีเอส โกลด ์ฟิวเจอร ์

จ ำกดั  
ประเภทธุรกจิ: Derivatives - ตลำด

สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  

บริษทั เอม็ทีเอส โกลด ์จ ำกดั  
ประเภทธุรกจิ: ทองค ำและอญัมณี  
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• กำรเสรมิสรำ้งภำวะผูน้ ำและกำรพฒันำทมีงำน – ศูนยพ์ฒันำกล

ยุทธท์ำงธุรกจิ Strategic 

• Leadership Morality (ผูน้ ำในฝัน ส ำคญัทีคุ่ณธรรม) – Wisdom 

Pro Co.,ltd 

• CG Code workshop – ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

• Credential Professional Internal Auditor of Thailand – 

สมำคมผูต้รวจสอบภำยใน CPIAT #29 

• กำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนกำรประกอบธุรกจิกำรเป็น

นำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย ์และตวัแทนซื้อขำยสญัญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำ - สมำคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

• ควำมรูเ้กีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำน – สมำคมบรษิทั

หลกัทรพัยไ์ทย 

• กำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนกำรประกอบธุรกจิกำรเป็น

นำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย ์และตวัแทนซื้อขำยสญัญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำส ำหรบัผูก้ ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนดำ้นหลกัทรพัย ์– 

สมำคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

• ควำมรูพ้ ืน้ฐำนและเทคนคิกำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนส ำหรบัผู้

ก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนดำ้นธุรกจิหลกัทรพัย ์ระดบัพืน้ฐำน – 

สมำคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

• มำตรฐำนวชิำชพีส ำหรบัก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนดำ้นธุรกจิ

หลกัทรพัย ์ระดบักลำง – สมำคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2562  บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

 ส่วนที ่4.4 หน้ำ 208 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 -ไม่มี- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 5 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ จ ำนวน 3 ท่ำน  ซึง่เป็น
ผูท้รงคุณวุฒ ิและมปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรเงนิ กำรบญัช ีกฎหมำย กำรบรหิำรธุรกจิ และ กำรบรหิำรงำนองค์กร โดยมี
นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ีเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร และ นำยพนิิจ หำญพำณิชย ์
เป็นกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนไม่มส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำนและไม่ได้เป็นลูกจำ้งของบรษิทั ซึ่งทุก
ท่ำนมคีุณสมบตัเิหมำะสมในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั และ ตำมหลกัเกณฑท์ี่
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก ำหนดไว้
อย่ำงครบถว้น 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเป็นอสิระ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดย
ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดัใหม้กีำรประชุม รวม 4 ครัง้ และ มกีำรจดัวำระพเิศษส ำหรบักำรประชุมกบั
ผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตโดยไม่มผีูบ้รหิำร เพื่อหำรอื และ สอบถำมผูส้อบบญัชถีงึควำมร่วมมอืของ
ฝ่ำยปฏิบตัิงำน และ ควำมเป็นอิสระจำกกำรชี้น ำของฝ่ำยบรหิำร ซึ่งผู้สอบบญัชชีี้แจงว่ำได้รบัควำมร่วมมือจำก ฝ่ำย
บรหิำรในกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงครบถ้วนเพยีงพอ และ ไดด้ ำเนินงำนอย่ำงเป็นอิสระในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิของ
บรษิทัฯ และ บรษิทัฯในเครอื  พรอ้มทัง้ร่วมหำรอืและแลกเปลี่ยนขอ้คดิเหน็ในเรื่องต่ำงๆ สำมำรถสรุปสำระส ำคญัของ
งำนได ้ดงันี้ 

1. สอบทานรายการทางการเงินในปี 2562 :  คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำสอบทำนงบกำรเงนิบรษิทั 
ประจ ำไตรมำสและงบกำรเงนิประจ ำปี 2562 ร่วมกบัผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัช ีมกีำรหำรอืเกี่ยวกบัควำมเป็น
อิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรแสดงควำมเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทัง้สอบถำมผู้สอบบญัชีในเรื่องควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของงบกำรเงนิ กำรปรบัปรุงรำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั ซึ่งมผีลกระทบต่องบกำรเงนิ  ควำมเพยีงพอเหมำะสมของ
วธิกีำรบนัทกึบญัช ีขอบเขตกำรตรวจสอบ กำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอและควำมมอีสิระของผูส้อบ
บญัช ีท ำใหม้ัน่ใจว่ำกำรจดัท ำงบกำรเงนิเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  และ
ผูส้อบบญัชไีม่ไดแ้สดงควำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิของบรษิทัมขีอ้สงัเกตทีเ่ป็นสำระส ำคญั   

ในกำรประชุมทุกไตรมำส มกีำรแลกเปลี่ยนควำมคดิเหน็ รบัทรำบขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะทีส่ ำคญัจำกผู้สอบ
บญัช ีรวมถึงสอบทำนประเด็นเกี่ยวกบันโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญั ที่มกีำรเปลี่ยนแปลงในรอบปีทีผ่่ำนมำ รวมทัง้กำร
เตรยีมควำมพรอ้มเพื่อรองรบัมำตรฐำนกำรบญัชทีีม่กีำรปรบัปรุงใหม่ อย่ำงทนัเวลำ เชื่อถอืได ้และครบถ้วน เพื่อท ำให้
งบกำรเงนิมคีวำมถูกตอ้ง   

2. การสอบทานรายการระหว่างกัน รายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ : คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรเปิดเผยรำยกำรทีเ่กีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนั รำยกำรเกีย่วโยง
กนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัไดด้ ำเนินกำรตำม
กฎเกณฑ์และขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ตำมเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) อย่ำงเคร่งครดั มคีวำมโปร่งใสและมกีำรท ำรำยกำรเกีย่วโยงหรอืรำยกำร
ที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงสมเหตุสมผลตำมเงื่อนไขที่ตลำดหลกัทรพัย์ฯ ก ำหนดไว้ โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ รำยกำรเกี่ยวโยงทีม่หีรอืเกดิขึน้ในระหว่ำงปี เป็น
รำยกำรทีเ่กดิขึน้ตำมปกตขิองธุรกจิและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั รวมถงึมกีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอ 

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน : คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พจิำรณำอนุมตัแิผนงำนกำร
ตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2562  โดยบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นำงสำววรรณทณีย์  วงษ์บุตรรอด แห่งบรษิทั ตรวจสอบภำยใน
ธรรมนิต ิจ ำกดั เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีผู่ต้รวจสอบภำยในของบรษิทั และท ำกำรตรวจสอบกำรปฏบิตังิำน ใหค้ ำแนะน ำ และ
ตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนตำมค ำแนะน ำ และเป็นผูร้ำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำร
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ตรวจสอบ ทัง้นี้ ผลกำรตรวจสอบภำยในยงัไม่พบจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องในระบบกำรควบคุมภำยใน ทีอ่ำจมผีลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่ำงเป็นสำระส ำคญั ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มรีะบบกำร
ควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแลควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิผลทำงธุรกิจ นอกจำกนี้ผู้สอบบญัชีได้
ประเมนิผลระบบควบคุมภำยใน และไม่พบจุดอ่อนทีเ่ป็นสำระส ำคญัซึง่อำจมผีลกระทบต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ 

4. การสอบทานการปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ : คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
สอบทำนมำตรกำรควบคุมภำยใน รวมถงึกำรก ำกบัดูแล กำรปฏบิตัติำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ และกำร
ก ำหนดแนวทำงเชิงป้องกนักำรทุจรติที่อำจขึ้นได้ โดยจดัให้มชี่องทำงกำรร้องเรยีนและแจ้งเบำะแสผ่ำนเว็บไซต์และ
อเีมลของบรษิทัฯ มกีำรจดัอบรม สื่อสำรมำตรกำรต่อต้ำนทุจรติคอร์รปัชัน่ ทัง้นี้ ผลกำรตรวจสอบภำยในไม่พบจุดอ่อน 
หรือข้อบกพร่องในระบบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ที่เป็นสำระส ำคัญ ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกบัดแูลควำมเสีย่งตำมมำตรกำร
ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ตำมแนวทำงโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอร์รปัชัน่
อย่ำงเพยีงพอเหมำะสม 

5. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง : 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีและจรรยำบรรณ
ของบรษิทั รวมทัง้กำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ และกฎหมำยต่ำงๆ แลว้พบว่ำ กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำนได้
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและเป็นไปตำมกฎระเบยีบ จรรยำบรรณ ของบรษิัท อีกทัง้บรษิัทยงัได้เปิดช่องทำงรำยงำนกำร
กระท ำผดิผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น e-mail และอื่นๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีนและแจง้เบำะแสกำร
กระท ำผดิและกำรทุจรติ รวมถึงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้ได้มกีำรเริม่ปฏิบตัิตำมหลกั CG 
Code 2017 และใหเ้ป็นไปตำมหลกั Sustainability 

6. การรายงานการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดัท ำรำยงำนผล
กำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบพรอ้มกบัผลกำรสอบทำนงบกำรเงนิเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัไตรมำสละ 1 
ครัง้ และจดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2562 ตำมหลกัเกณฑท์ี ่ตลท. ก ำหนด 
ทัง้นี้ ในรอบปีทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบว่ำมหีรอืสงสยัว่ำจะมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ใดทีเ่ป็นขอ้บ่งชี้
ว่ำเป็นรำยกำรหรอืกำรกระท ำซึง่อำจมผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ แต่
อย่ำงใด 

7. กฎบตัรและการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้บทวน
ก ฎ บั ต ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ เ ป็ น ป ร ะ จ ำ ทุ ก ปี  ร ว ม ทั ้ ง ไ ด้ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น  
ตนเอง (Self-Assessment) ตำมแนวทำงปฏบิตัทิีด่ขีองตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ไดป้ระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของตนเองทัง้คณะ และเป็นรำยบุคคล ผลกำรประเมนิสรุปไดว้่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ไดป้ฏบิตังิำนตำมหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบอย่ำงรอบคอบและเป็นอสิระ สอดคลอ้งตำมแนวทำงปฏบิตัทิีด่ ีและกฎบตัรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบคณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ ำทุก
ไตรมำส เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงพฒันำกำรปฏบิตังิำนต่อไป 

8. การคดัเลือกผู้สอบบญัชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี : คณะกรรมกำรตรวจสอบไดค้ดัเลอืก
ผู้สอบบญัช ี โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนในปีที่ผ่ำนมำ ควำมเป็นอิสระ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
รวมถงึอตัรำค่ำตอบแทน ในกำรสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื จงึขอเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตจำก
บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของบรษิทั ประจ ำปี 2562 รวมทัง้เสนอค่ำตอบแทนประจ ำปี 
2562 ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อน ำเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัใินกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำโดยสรุปว่ำ บริษัทยึดถือกำรบริหำรจดักำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดเีป็นส ำคญั มผีลให้ระบบกำรบรหิำรจดักำรและระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิัท ไม่มขีอ้บกพร่องที่เป็น
สำระส ำคญั และเป็นกำรปฏบิตัโิดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัเป็นหลกั ภำยใต้นโยบำยที่ได้รบัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
 
 
 

 
(นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร)ี 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 




