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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 2563 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 2563 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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เมื่อเดอืนสงิหำคม 2563 บรษิทัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำตกลงกระท ำกำรกบัทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์สทิธกิำรเช่ำ 
เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท (“AIMIRT”) เพื่อขำยทีด่นิพรอ้มอำคำรโรงงำนในรำคำ 460 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 มีเป้ำหมำยที่จะเปิดตัวโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่ อที่อยู่อำศัยอย่ำงต่อเนื่ 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
ประโยชน์สงูสุดของพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงกำรทัง้หมด ในปี 2560 บรษิทัไดร้บั 3 รำงวลั ในงำน “Property Guru Thailand 
Property Awards 2017” ครัง้ที ่12 ไดแ้ก่รำงวลั Best High-Rise High End Condo Development (Bangkok) HIGHLY 
COMMENDED: โครงกำร ชวีำทยั เรสซเิดนซ์ บำงโพ, Best High-Rise Affordable Condo Development (Bangkok) 
HIGHLY COMMENDED: โครงกำรชีว ำทัย  เพชร เกษม 27, Best Housing Development (Bangkok) HIGHLY 
COMMENDED: โครงกำรชีวำรมย์ รังสิต ดอนเมือง นับเป็นอีกก้ำวส ำเร็จของชีวำทัยในกำรพัฒนำโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัยท์ีต่อบโจทยผ์ูบ้รโิภคยุคใหม่ไดอ้ย่ำงดเียีย่มดว้ยกำรออกแบบโดยค ำนึงถงึควำมสะดวก สบำย และกำร
ใช้ประโยชน์ภำยในพื้นที่ได้สูงสุดของผู้อยู่อำศยั  โดยในปี 2563 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 รวมทัง้โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ในท 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
ลงทุนในโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยท์ีผู่ป้ระกอบกำรอื่นเป็นผูพ้ฒันำหรอือยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำ 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 เพื่อเป็นเงนิทุนในกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

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 เพื่อเป็นเงนิทุนในกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

• บรษิทัฯ ด ำเนินกำรจดัตัง้บรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั โดยเป็นกำรร่วม
ทุนกบับรษิทั ยูไนเตด็มอเตอร์เวกิส ์(สยำม) จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิทัทีไ่ม่มี
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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 2563  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 2563  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 2563  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 ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยสัง่รบัหุน้เพิม่ทุน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตัง้แต่วนัที ่16 ธนัวำคม 2562 

ปี 2563  

มกรำคม • บริษัทออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จ ำนวน 
379,200 หุน้ อำยุ 2 ปี อตัรำดอกเบี้ยคงที ่6.75% ครบก ำหนดวนัที ่15 มกรำคม 
2565 

กรกฎำคม • ออกหุน้กู ้จ ำนวน 2 ชุด  
o ชุดที่ 1 หุ้นกู้ประเภทไม่มหีลกัประกันแลไม่ด้อยสิทธ ิจ ำนวน 

250,000,000 หุน้ อำยุ 1 ปี อตัรำดอกเบี้ยคงที ่7.50% ต่อปี ครบก ำหนดวนัที ่16 
กรกฎำคม 2564 

o ชุดที่ 2 หุ้นกู้ประเภทมีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จ ำนวน 
667,500,000 หุน้ อำยุ 2 ปี อตัรำดอกเบีย้คงที ่7% ครบก ำหนดวนัที ่16 กรกฎำคม 2565 
• บรษิัทเปิดตวัโครงกำร ชวีำโฮม รงัสติ-ปทุม ทำวน์โฮม 2 ชัน้ บ้ำนแฝด 
และอำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 385 ยนูิต 

สงิหำคม • บรษิัท ได้รบัใบรบัรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001: 2015 ส ำหรบั
กำรขำยคอนโดมิเนียมบ้ำนและบริกำรอสังหำริมทรัพย์กำรเช่ำโรงงำนและสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรผลติ 
• บริษัทได้เข้ำท ำสัญญำตกลงกระท ำกำรกับทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสงัหำรมิทรพัย์สทิธกิำรเช่ำ เอไอเอ็ม อินดสัเทรยีล โกรท (“AIMIRT”) เพื่อขำย
ทีด่นิพรอ้มอำคำรโรงงำนในรำคำ 460 ลำ้นบำท 

กนัยำยน • บริษัทได้รบัใบรบัรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 4001:2015 ส ำหรบั
กำรขำยคอนโดมเินียม 
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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
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

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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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 

 

บรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั 

บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอร์เชนจ์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดเ้ขำ้ซื้อกจิกำรจำกบรษิทั ไทยคอร์ป แคปปิตอล จ ำกดั เมื่อ
วนัที่ 16 พฤษภำคม 2562 เนื่องจำกด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ประเภท โฮมออฟฟิศ และได้จดทะเบยีน
เปลีย่นชื่อจำกเดมิเป็น บรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั เมื่อวนัที ่5 มถิุนำยน 2562 ปัจจุบนัมทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 
135 ล้ำนบำท ตัง้อยู่เลขที ่1168/80 อำคำรลุมพนิีทำวเวอร์ ชัน้ 27 ยูนิตด ีถนนพระรำม4 แขวงทุ่งมหำเมฆ 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 มูลค่ำทีต่รำ
ไว้หุ้นละ 100 บำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนทุนจดทะเบยีนของ ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ โดยอยู่ภำยใต้กำร
บรหิำรงำนของบรษิทั 
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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 Luxury 

  

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% 
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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 98% 
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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 94% 
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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 100% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 43% 
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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 93% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 57% 
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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 100% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 36% 
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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 เฟส 1 78% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย เฟส 1 59% 
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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 1% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 34% 
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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 4,408 ลำ้นบำท 
จ ำนวนยนูติ อยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำ 
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1.2 พฒันาโครงการลกัษณะแนวราบหรือบ้านพกัอาศยั 
บรษิัทได้พฒันำโครงกำรแนวรำบเพื่อจ ำหน่ำยหลำกหลำยรูปแบบ อำทิ บ้ำนเดี่ยว  (Single House) 

บ้ำนแฝด  (Semi Detached House) และทำวน์โฮม (Townhome) บนท ำเลศักยภำพที่รำยล้อมด้วย
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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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 100% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 11% 
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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 8 หลงั 
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง 85% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 0% 
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ชื่อโครงการ ชีวาวลัย ์ป่ินเกลา้-สาทร 
ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 
ที่ตัง้โครงการ ถนนพทุธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
พืน้ท่ีโครงการ 26 – 3 – 20 ไร ่
พืน้ท่ีขาย 26,000 ตร.ม 
ชนิดของโครงการ บา้นเดี่ยว 
มลูค่าโครงการโดยประมาณ 1,200 ลา้นบาท 
จ านวนยนูิต 52 หลงั 
ความคืบหนา้ของการก่อสรา้ง 72% 
ความคืบหนา้การขาย 27%  
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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 60% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 30% 



                แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2563  บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 
   

ส่วนที ่1.2 หน้ำ 37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

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 79% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 28% 
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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 3 96% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 17%  
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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 70% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 43%  
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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 เฟส 1 96% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 48% ของเฟส 1 
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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 เฟส 1 95% 
ควำมคบืหน้ำกำรขำย 56% ของเฟส 1 
 

การตลาดและการแข่งขนั 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

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

 กลยุทธก์ารตลาด 

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

 กลยุทธด์ำ้นผลติภณัฑ์ 

   บรษิัทมแีนวควำมคิดในกำรออกแบบโครงกำรที่แตกต่ำงกันไป โดยพิจำรณำจำกปัจจยัหลำย
ประกำรให้สอดคล้องกับทุกๆขบวนกำร เริ่มตัง้แต่ท ำเลที่ตัง้ ข้อมูลอ้ำงอิงจำกกำรขำยและกำรตลำด 
โดยเฉพำะลกัษณะโครงกำร จ ำนวนยนูิต เพื่อก ำหนดใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย
ของโครงกำรนัน้ๆ ทัง้นี้บรษิทั ยงัน ำเทคโนโลยทีีม่ฟัีงก์ชัน่กำรใชง้ำนทีห่ลำกหลำยเขำ้มำมีส่วนช่วยอ 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
สนิคำ้และบรกิำร ซึง่อยู่ภำยใตก้ำรใหบ้รกิำรแบบ Service mind เพื่อลดขอ้รอ้งเรยีนจำกลูกคำ้
ใหไ้ดม้ำกทีสุ่ด 

- บรษิทัมชี่องทำงใหลู้กคำ้แจง้ถงึขอ้เสนอแนะ ปัญหำ และขอ้รอ้งเรยีน เกีย่วกบัสนิคำ้หรอืกำร
ให้บริกำรที่ไม่เหมำะสม เพื่อที่บรษิัทจะได้ปรบัปรุงหรอืแก้ไขปัญหำให้กับลูกค้ำได้อย่ำง
รวดเรว็ และยงัน ำขอ้เสนอแนะไปพฒันำสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรต่อไปในอนำคต 
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- บรษิัทมกีำรจดัตัง้ ฝ่ำยชวีำแคร์ เพื่อให้บรกิำรลูกค้ำหลงักำรขำย โดยมีช่องทำงในกำรแจ้ง
ซ่อม ปรึกษำงำนซ่อม และติดตำมงำนซ่อม ให้กับลูกบ้ำนชีวำทัย เพื่ออ 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 ทำวน์เฮำ้ส ์31.8% 
บำ้นเดี่่ยว 17.1% ที่่เหลอืเป็น บำ้นแฝด และอำคำรพำณิชย ์

จำกปัจจยัดงักล่ำวท ำใหผู้ป้ระกอบกำรเกดิกำรงดักลยุทธส์งครำมรำคำ เพื่อกระตุน้ก ำลงัซื้อ เพื่อชงิส่วนแบ่ง
ทำงกำรตลำดที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ทัง้นี้  ปี2562 ถือเป็นปีที่มีกำรแข่งขันสูงเกินกว่ำตลำดช่วงปกติ  เนื่ องจำก
ผูป้ระกอบกำรอสงัหำรมิทรพัย์ส่วนใหญ่มสีต๊อกตดิมอืจ ำนวนมำก ประกอบกบัในตลำดรวมก็มสีต๊อกทีอ่ยู่อำศยัเพิม่
มำกขึน้ ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรเร่งระบำยสนิคำ้คงเหลอืโดยใชก้ลยุทธ์กำรแขง่ขนัทำงดำ้นรำคำออกมำใชป้ระมำณ 3-5% 
ทีจ่ะท ำใหผู้ป้ระกอบกำรลดเพิม่ลูกคำ้ได ้
 ทัง้นี้ ตลำดอสงัหำรมิทรพัยแ์ละบรษิทักเ็ผชญิกบัควำมทำ้ทำยเป็นอย่ำงมำกจำกสถำนกำรณ์เดยีวกนั จงึท ำ
ใหบ้รษิทัตัง้เป้ำกำรขยำยตวักำรเปิดขำยโครงกำรอย่ำงระมดัระวงัและอำจปรบัแผนกำรกลยุทธ์ในเชงิรบัมำกยิง่ขึน้ให้
สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ในตลำดทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหบ้รษิทัไดพ้ฒันำและเตบิโตไปอย่ำงชำ้ๆและมัน่คงในระยะ
ยำว ทัง้นี้บรษิทัยงัมุ่งเน้นในกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยท์ัง้คอนโดและและบำ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยทีต่ัง้เป้ำกำรลงทุนทัง้
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มสีดัส่วนทีส่มดุลกนั รวมถงึกำรขยำยพืน้ทีก่ำรเปิดโครงกำรใหม่ เพื่อรองรบัควำมต้องกำรของตลำดในทุกระดบั และ
คุม้ค่ำต่อกำรลงทุน พรอ้มทัง้ยงัพจิำรณำทีจ่ะขยำยกำรลงทนุไปยงัหวัเมอืงใหญ่ๆ ของประเทศไทยอกีดว้ยในระยะยำว 
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สถำนะกำรก่อสรำ้ง กำรขำย และกำรโอนกรรมสทิธิข์องโครงกำรของบรษิทั และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 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 1,694 297 1,620 18 74 
พฤศจกิายน 

291 1,588 6 32 
ปี 2558 ปี 2560 ปี 2560 

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

100 652 1,564 627 1,494 11 41 
สงิหาคม  

626 1,492 1 3 
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 

ช่ือโครงการ บริษทัผู้พฒันา พื้นท่ี พื้นท่ีขาย การก่อสร้าง การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 
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โครงการ โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

(ตร.ม.) 

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 มกราคม 

93 130 1,000 74 560 56 440 
มกราคม 

- - 74 560 
ปี 2561 ปี 2564 ปี 2564 

ชีวาโฮม วงแวน-ล าลูกกา บรษิทั 32-0-67 34,717 
มนีาคม ธนัวาคม 60 

274 700 82 243 192 457 
มกราคม 

80 238 2 5 
ปี 2561 ปี 2561  ปี 2562 

ชีวาวลัย ์ป่ินเกล้า-สาทร บรษิทั 26-3-20 26,000 
เมษายน พฤษภาคม 72 

52 1,200 14 322 38 872 
มถิุนายน 

10 222 4 100 
ปี 2560 ปี 2562  ปี 2562 

ชีวาทยั ฮอลลม์ารค์ จรญัฯ 
13 

บรษิทั 1-1-76 5,201 
มกราคม กุมภาพนัธ์ 

100 184 430 76 179 108 251 
กุมภาพนัธ์ 

74 175 2 5 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 

ชีวาโฮม สุขสวสัด์ิ-ประชา
อุทิศ 

บรษิทั 31-2-87 38,852 
กุมภาพนัธ์ เมษายน 79 

359 890 102 279 257 611 
เมษายน 

100 273 2 6 
ปี 2561 ปี 2562 

ของเฟส 
2 

ปี 2562 

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

100 654 1,700 232 660 417 1,040 
ตุลาคม 

147 412 85 248 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 

ชีวาทยั ฮอลม์าร์ค 
ลาดพร้าว - โชคชยั 4 เฟส 1 

บรษิทั 4-1-15.6 13,892 
มนีาคม มนีาคม 

78 435 1,100 256 613 174 487 
มนีาคม 

 - -  256 613 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 

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

1 593 1,587 197 567 391 1,020 
มนีาคม 

- - 197 567 
ปี 2563 ปี 2565 ปี 2565 

ชีวารมย ์นครอินทร ์ บรษิทั 40-3-43 37,714 
มนีาคม ตุลาคม 17 

139 1,593 23 268 116 1,325 
พฤศจกิายน 

23 268 - - 
ปี 2562 ปี 2562  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 70 
120 765 24 138 96 627 

พฤษภาคม 
19 113 5 25 

ปี 2562 ปี 2562  ปี 2562 

ชีวาโฮม กรงุเทพ - ปทุม บรษิทั 32-1-19 30,123 
มถิุนายน มนีาคม 96 

333 903 38 98 295 805 
มนีาคม 

36 93 2 5 
ปี 2562 ปี 2563 

ของเฟส 
1  

ปี 2563 

ชีวาโฮม รงัสิต - ปทุม บรษิทั 40-3-59 36,775 
มกราคม มถิุนายน 95 

ของเฟส 
1  

385 1,093 21 61 364 1,032 
กรกฏาคม 

18 52 3 8 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 

ชีวา ฮารท์ สุขมุวิท 62/1 
ชวีา 

0-2-9.38 1,750 
ธนัวาคม มนีาคม 

100 9 160 1 16 8 144 
มนีาคม 

1 16 - - 
ฮารท์ จ ากดั ปี 2561  ปี 2563  ปี 2563 

ชีวา ฮารท์ สุขมุวิท 36 
ชวีา 

0-3-70 2,777 
มนีาคม พฤศจกิายน 

85 8 270 - - 8 270 
มนีาคม 

- - - - 
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 ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิัท 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 ้

ในไตรมำส 3 ปี 2563 บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำตกลงกระท ำกำรกบัทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยส์ทิธิ

กำรเช่ำ เอไอเอ็ม อินดสัเทรยีล โกรท (“AIMIRT”) เพื่อขำยที่ดนิพร้อมอำคำรโรงงำน (ซึ่งเป็นทรพัย์สนิหลกั

ของส่วนงำนธุรกจิใหเ้ช่ำพืน้ที)่ ใหแ้ก่ AIMIRT ในรำคำ 460 ลำ้นบำท โดยบรษิทัฯรบัรูร้ำยกำรดงักล่ำวในส่วน

ของก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบัปีปัจจุบนั  

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 
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การตลาดและการแข่งขนั 

ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยส ำหรบัธุรกจิโรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำ คอื ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมเบำทีผ่ลติสนิคำ้เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจอุตสำหกรรมหนัก ที่ตัง้โรงงำนอยู่ในบรเิวณใกล้เคยีง ทัง้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่มขีนำดเล็ก
และขนำดกลำง ทีย่งัไม่พรอ้มหรอืยงัไม่มคีวำมต้องกำรทีจ่ะลงทุนในระยะยำว เพื่อก่อสรำ้งโรงงำน เน่ืองจำกตอ้งใช้
ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงและใช้ เงินลงทุนค่อนข้ำงสูง บริษัทจึงเล็งเห็นช่องทำงในกำรสนับสนุนธุรกิจของ
ผู้ประกอบกำร ท ำให้ผู้ประกอบกำรมีทำงเลือกในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยกำรเช่ำโรงงำนส ำเร็จรูปเพื่อลดภำระ
ค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรลงทุนและตน้ทุนในกำรด ำเนินกำร เพื่อจะไดน้ ำเงนิทุนดงักล่ำวไปใชต้่อยอดทำงธุรกจิในดำ้นอื่นๆ  

นอกจำกนี้ กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยทีส่ ำคญัอกีกลุ่มหนึ่งของบรษิทั คอื กลุ่มผูป้ระกอบกำรต่ำงชำตทิี่เขำ้มำลงทนุ
หรอืร่วมลงทุนในประเทศไทยทัง้ชัว่ครำวและถำวร ซึ่งจะเลอืกกำรเช่ำโรงงำนส ำเร็จรูปแทนกำรลงทุนก่อสร้ำง
โรงงำนแบบถำวร เนื่องจำกลดควำมเสี่ยงจำกกำรจดัหำผู้รบัเหมำ และขอ้จ ำกดัดำ้นกฎหมำยกำรถือครองที่ดนิ
ของชำวต่ำงชำต ิรวมถงึควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมอืงของประเทศที่อำจส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรคำ้
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 

ค่ำเช่ำเฉลีย่ต่อตำรำงเมตร 220 บำท 
ชนิดของโครงกำร โรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ เฟส 2 

• 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 เปิดบรกิำรให้เช่ำ ปี 2563 และ เมื่อเดอืนสงิหำคม 2563 

บรษิทัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำตกลงกระท ำกำรกบัทรสัต์เพื่อกำร
ลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์สทิธกิำรเช่ำ เอไอเอม็ อนิดสัเทรี
ยล โกรท (“AIMIRT”) เพื่อขำยที่ดนิพร้อมอำคำรโรงงำน
ในรำคำ 460 ลำ้นบำท 
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(BOI) และกำรส่งเสรมิกำรลงทุนกำรขบัเคลื่อนเศรษกจิจำกกำรพฒันำเขตพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวนัออก 
(EEC) อกีดว้ย 

 

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 

สรปุภาวะธรุกิจอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทย ใน 2563 

ภำพรวมตลำดที่อยู่อำศยัทัง้ปี 2563 ตลำดที่อยู่อำศยัโดยรวม 2 ไตรมำสแรกของปี 2563 มีกำรหดตวัเป็น

อย่ำงมำก ทัง้จำกกำรชะลอตวัลงของ ควำมตอ้งกำรซื้อทีอ่ยู่อำศยั (Demand) ซึ่งไดร้บัผลกระทบจำกวกิฤต COVID-

19 และภำวะเศรษฐกจิทีห่ดตวั รวมถงึผลของมำตรกำรปิดเมอืงเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีเ่ขม้งวด

ทัง้ในและต่ำงประเทศ ส่งผลให ้กจิกรรมทำงเศรษฐกจิหลำยภำคส่วนตอ้งหยุดด ำเนินกำรชัว่ครำว   โดย GDP ในไตร

มำส 2 ติดลบถึง -12.2% ท ำให้ครึ่งแรกของปี 2563 GDP ติดลบ -6.9% ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรล็อกดำวน์ประเทศ 

ตัง้แต่ปลำยเดอืนมนีำคม 2563 แมว้่ำจะไดม้กีำรผ่อนคลำยภำยในไตรมำสในเดอืนเมษำยน โดยเริม่ครัง้แรกในวนัที่ 3 

พฤษภำคม 2563 และทยอยผ่อนคลำยในทุก 14 วนั ในระยะที ่2 - 5 ซึง่มผีลในวนัที ่1 กรกฎำคม 2563 แต่ตลำด ที ่

อยู่อำศยักย็งัไดร้บัผลกระทบในช่วงแรกหลงักำรลอ็กดำวน์ 

อย่ำงไรกต็ำมตัง้แต่เดอืนมถิุนำยน 2563 เป็นต้นมำ ภำวะเศรษฐกิจของประเทศเริม่มทีศิทำงปรบัตวัดขีึ้น

จำกกำรทยอยผ่อนคลำยมำตรกำรปิดเมอืง ส่งผลใหก้จิกรรม ทำงเศรษฐกจิทยอยกลบัมำด ำเนินกำรไดม้ำกขึน้ ช่วยให้

ตลำดทีอ่ยู่อำศยัค่อยๆ กลบัมำฟ้ืนตวัได ้ในช่วง ไตรมำส 3 และไตรมำส 4 แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมกำร แพร่ระบำดของ 

COVID-19 รอบใหม่จะส่งผลต่อกำรขำยและกำรโอนช่วงปลำยปี 2563 และ ช่วงตน้ปี 2564 

สถานการณ์ด้านอปุทานตลาดท่ีอยู่อาศยัในกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

ในไตรมำส 2 ปี 2563 ผูป้ระกอบกำรไดเ้ปิดขำยโครงกำรทีอ่ยู่อำศยั ใหม่จ ำนวน 49 โครงกำร ลดลงรอ้ยละ -

53.3 มหีน่วยในผงัรวม 9,231 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -58.9 และมมีลูค่ำโครงกำรรวม 154,427 ล้ำนบำท ลดลงรอ้ยละ -

50.9 เมื่อเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2562 ซึ่งมีกำรเปิดขำยโครงกำรใหม่ 107 โครงกำร 22,468 หน่วย มูลค่ำรวม 
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119,982 ล้ำนบำท (ดูตำรำงที ่1) บ้ำนจดัสรรทีเ่ปิดขำยใหม่ ในไตรมำส 2 ปี 2563 มจี ำนวน 44 โครงกำร ลดลงรอ้ย

ละ -41.3 มหีน่วยในผงัรวม 6,338 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -33.6 มูลค่ำ 37,042 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -25.1 เมื่อเทยีบกบั

ไตรมำส 2 ปี 2562 ซึง่มจี ำนวน 75 โครงกำร 9,539 หน่วย มลูค่ำ 49,480 ลำ้นบำท ซึง่จ ำนวนหน่วยส่วนใหญ่ รอ้ยละ 

54.0 เป็นทำวน์เฮำ้ส ์และเปิดขำยมำกทีสุ่ดในระดบัรำคำ 2.01 - 3.00 ลำ้นบำท รองลงมำรอ้ยละ 36.1 เป็นบ้ำนเดีย่ว 

เปิดขำยในระดบัรำคำมำกกว่ำ 10.00 ลำ้นบำทมำกทีสุ่ด ส ำหรบั บ้ำนแฝดเปิดขำยรอ้ยละ 9.2 และขำยในระดบัรำคำ 

3.01 - 5.00 ลำ้นบำทมำกทีสุ่ด ส่วนอำคำรพำณิชยพ์กัอำศยัเปิดขำยใหม่เพยีง รอ้ยละ 0.7 โดยเปิดขำยในระดบัรำคำ

มำกกว่ำ 10.00 ลำ้นบำท มำกทีสุ่ด 

อำคำรชุดที่เปิดขำยใหม่ในไตรมำส 2 ปี 2563 มจี ำนวนเพยีง 5 โครงกำร ลดลงรอ้ยละ -83.3 มหีน่วยในผงั

เพยีง 2,893 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -77.6 มูลค่ำ 21,915 ล้ำนบำท ลดลงรอ้ยละ -68.9 เมื่อเทยีบกบัไตรมำส 2 ปี 2562 

ซึ่งมจี ำนวน 30 โครงกำร 12,929 หน่วย มูลค่ำ 70,502 ล้ำนบำท จ ำนวนหน่วยที่เปิดขำยส่วนใหญ่ รอ้ยละ 68.7 จะ

เป็นหอ้งชุดแบบ 1 หอ้งนอน และเปิดขำยในระดบั รำคำ 2.01 – 3.00 ล้ำนบำทมำกทีสุ่ด รองลงมำรอ้ยละ 18.2 เป็น

หอ้งชุดแบบสตูดโิอ ขำยในระดบัรำคำ 1.01 – 2.00 ล้ำนบำท มำกที่สุด ส่วนห้องชุดประเภท 2 ห้องนอน มสีดัส่วน

รอ้ยละ 12.5 และขำยในระดบัรำคำ 3.01 – 5.00 ล้ำนบำทมำกทีสุ่ด ส ำหรบั หอ้งชุดแบบ 3 หอ้งนอนขึน้ไป มสีดัส่วน

เพยีงรอ้ยละ 0.6 และขำย ในระดบัรำคำมำกกว่ำ 10 ลำ้นบำทขึน้ไปมำกทีสุ่ด  

ในช่วงครึ่งแรกปี 2563 (เดอืนมกรำคม - มถิุนำยน) มกีำรเปิดขำย โครงกำรที่อยู่อำศยัใหม่จ ำนวนรวม 126 

โครงกำร ลดลงรอ้ยละ -40.3 มหีน่วยในผงัรวม 26,301 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -37.1 และมมีลูค่ำโครงกำรรวม 159,470 

ล้ำนบำท ลดลงรอ้ยละ -23.2 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2562 ที่มจี ำนวน 211 โครงกำร 41,837 หน่วย และมี

มลูค่ำ 207,560 ลำ้นบำท  

โครงกำรบำ้นจดัสรรเปิดขำยใหม่ในช่วงครึง่แรกของปี 2563 มจี ำนวนรวม 97 โครงกำร ลดลงรอ้ยละ -34.5 มหีน่วย

ในผงัรวม 16,218 หน่วย ลดลงร้อยละ -6.1 มูลค่ำรวม 88,645 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ -4.4 เมื่อเทยีบกับช่วงครึ่งแรกปี 

2562 ส่วนโครงกำร อำคำรชุด มจี ำนวนรวม 29 โครงกำร ลดลงรอ้ยละ -54.0 มหีน่วย ในผงัรวม 10,083 หน่วย ลดลงรอ้ย

ละ -59.0 มูลค่ำรวม 70,825 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ -38.3 เมื่อเทียบกบัช่วงครึง่แรกปี 2562 ทัง้นี้ กำรเปิดขำยโครงกำร

อำคำรชุดทีล่ดลงมำกกว่ำโครงกำร บำ้นจดัสรร มผีลต่อเนื่องมำตัง้แต่ปี 2562 หลงักำรประกำศ มำตรกำร Macroprudential 

ของธนำคำรแห่งประเทศไทย จนถงึ กำรลอ็กดำวน์ทำงเศรษฐกจิและกำรระงบักำรเดนิทำงเขำ้-ออก ประเทศเนื่องจำกกำร

แพร่ระบำดของเชือ้ COVID-19 ส่งผล ต่อก ำลงัซื้ออำคำรชุดของชำวต่ำงชำตลิดลง โดยเฉพำะชำวจนี  

การโอนกรรมสิทธ์ิ  

  ส ำหรบัภำพรวมของตลำดอสงัหำรมิทรพัย ์พบว่ำ หน่วยกำรโอนกรรมสทิธิใ์นภำพรวมประเทศในไตรมำส 2 

ปี 2563 ลดลงจำกปีก่อนประมำณ -6.1% แต่มลูค่ำกำรโอนกรรมสทิธิจ์ะลดลงกลบัเพิม่สงูกว่ำปีก่อน 5.1% ขณะทีผ่ล

กำร ส ำรวจตลำดทีอ่ยู่อำศยัในพืน้ที ่26 จงัหวดั ในครึง่ปีแรกปี 2563 มหีน่วยเปิดขำยใหม่ 42,780 หน่วย และมมีลูค่ำ 

188,995 ลำ้นบำท ยอดขำยไดใ้หมต่ ่ำกว่ำช่วงเดยีวกนัของปีก่อน -19.3% โดยมยีอดกำรขำย 53,845 หน่วย มมีลูค่ำ 

ประมำณ 227,095 ลำ้นบำท โดยมอีตัรำกำรดดูซบัในครึง่แรกของปี 2563 ลดลงจำกเดมิรอ้ยละ 3.3 ต่อเดอืน เป็น
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รอ้ยละ 2.6 ต่อเดอืน ท ำใหม้ปีรมิำณทีอ่ยู่อำศยัทีเ่หลอืขำยมปีรมิำณ 293,331 หน่วย มมีลูค่ำ 1.3 ลำ้นลำ้นบำท ซึง่สงู

กว่ำหน่วยและมลูค่ำขำยในครึง่แรกของปี 2562 ประมำณรอ้ยละ 8.2 และ 5.8 ตำมล ำดบั 

นอกจำกนี้กำรด ำเนินงำนในครึ่งปีหลงั ธนำคำรฯ ยงัคงเดนิหน้ำปล่อยสนิเชื่ออย่ำงต่อเน่ือง ด้วยกำรจดัท ำ

ผลติภณัฑ์สนิเชื่อ อตัรำดอกเบีย้ต ่ำ เพื่อสรำ้งโอกำสใหป้ระชำชนไดม้ทีีอ่ยู่อำศยัเป็นของตนเอง และกำรดแูลลูกคำ้หลงั

สิน้สุดระยะเวลำ มำตรกำรช่วยเหลอืตำมโครงกำร “ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสรำ้งชำต”ิ โดยเฉพำะในกลุ่มลูกคำ้ทีพ่กัช ำระ

เงินต้น และพักช ำระดอกเบี้ย ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรฯ จะทยอยติดต่อลูกค้ำเพื่อน ำข้ อมูลมำใช้ในกำรประเมิน

ควำมสำมำรถ ในกำรช ำระหนี้ในอนำคตและหำแนวทำงช่วยเหลอืใหลู้กคำ้กลบัมำมสีถำนะบญัชปีกตใิหม้ำกทีสุ่ดต่อไป 

สถานการณ์ด้านราคาท่ีดินและราคา 

ในช่วงไตรมำส 2 ปี 2563 รำคำทีด่นิเปล่ำก่อนกำรพฒันำ และรำคำทีอ่ยู่อำศยัมกีำรปรบัเพิม่ขึน้ทุกประเภท

เมื่อเทยีบกบั ช่วงเวลำเดยีวกนัของปี 2563  

ดชันีราคาท่ีดินเปลา่ก่อนการพฒันาในพื้นท่ีกรงุเทพฯ - ปริมณฑล  

ในไตรมำส 2 ปี 2563 มคี่ำดชันีเท่ำกบั 308.6 จุด เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 30.3 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปี

ก่อนซึ่งมคี่ำดชันี เท่ำกบั 236.9 จุด และปรบัเพิม่ขึน้จำกไตรมำส 1 ปี 2563 รอ้ยละ 5.2 รำคำทีด่นิทีป่รบัขึน้ส่วนใหญ่

เป็นท ำเลทีด่นิบรเิวณ ปลำยสำยรถไฟฟ้ำทีเ่ป็นส่วนต่อขยำยและมแีผนจะก่อสรำ้งซึ่งยงั มฐีำนรำคำต ่ำ จงึท ำใหอ้ตัรำ

กำรขยำยตวัของรำคำทีด่นิเพิม่ขึน้มำก โดยภำพรวมทัง้ปี 2563 มกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ 5-15 %  ต่อปี 

ดชันีราคาห้องชุดใหมท่ี่อยู่ระหว่างการขาย 

พืน้ทีก่รุงเทพฯ - ปรมิณฑล 2 จงัหวดั (นนทบุรแีละสมุทรปรำกำร) ในไตรมำส 2 ปี 2563 มคี่ำดชันีเท่ำกบั 

153.2 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบ กบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อนซึ่งมคี่ำดชันีเท่ำกบั 150.5 จุด แต่ปรบัตัว

ลดลงจำกไตรมำส 1 ปี 2563 รอ้ยละ -0.1 เป็นกำร ปรบัตวัลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำเป็นไตรมำสทีส่อง ซึ่งเป็น ผล

จำกกำรแข่งขนัจดัรำยกำรส่งเสรมิกำรขำยโดยเฉพำะกำรให้ ส่วนลดเงนิสด เพื่อเร่งระบำยหน่วยสรำ้งเสรจ็เหลอืขำย

ของ ผูป้ระกอบกำร ดชันีรำคำบำ้นจดัสรรใหม่ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรขำยในพืน้ที่ กรุงเทพฯ - ปรมิณฑล 3 จงัหวดั (นนทบุร ี

ปทุมธำนี และ สมุทรปรำกำร) ในไตรมำส 2 ปี 2563 มีค่ำดชันีเท่ำกับ 128.3 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อนซึง่ม ีค่ำดชันีเท่ำกบั 125.9 จุด แต่ปรบัตวัลดลงจำกไตรมำส 1 ปี 2563 รอ้ยละ -0.1 ลดลง

เป็นไตรมำสแรก นับตัง้ปี 2555 ซึ่งไดม้กีำรเริม่ จดัท ำดชันีรำคำบ้ำนจดัสรร โดยเป็นผลมำจำกกำรแพร่ระบำด ของ 

COVID-19 และมำตรกำรลอ็กดำวน์ประเทศเพื่อควบคุม กำรแพร่ระบำดของโรค ท ำใหม้กีำรปิดกจิกำรและลดกำรจำ้ง 

แรงงำนในหลำยธุรกจิ ส่งผลต่อก ำลงัซื้อทีอ่ยู่อำศยัเป็นอย่ำงมำก ซึ่งรำคำทัง้บ้ำนเดีย่วและ รำคำทำวน์เฮำ้ส ์ของไตร

มำส 2 มกีำรปรบัตวัลดลง รอ้ยละ 0.1 จำกไตรมำส 1  

โดยรวมสถำนกำรณ์ตลำดที่อยู่อำศยัทัง้ปี 2563 ยอดโอนกรรมสทิธิท์ี่อยู่อำศยั(ทัง้ประเทศ) คำดว่ำจะมี

จ ำนวนหน่วยลดลง จำกตวัเลขครึง่ปีแรกซึ่งทศิทำงของตลำดอสงัหำรมิทรพัยปี์ 2563 ทีเ่ป็นปีทีเ่หนื่อยส ำหรบัทุกฝ่ำย 

โดยเห็นกำรปรบักลยุทธ์ของผู้ประกอบกำรพฒันำที่อยู่อำศยัมำกขึ้น โดยเฉพำะบรษิัทขนำดใหญ่ที่ได้ปรบัตัวกับ

สถำนกำรณ์ได้อย่ำงด ีเช่น กำรขำยผ่ำนตลำดออนไลน์อย่ำงจรงิจงั โดยน ำสนิค้ำที่เหลอืขำยจำกโครงกำรเดมิหรอื

สนิค้ำที่หยุดทิ้งดำวน์ มำจดัโปรโมชนัทัง้ลดรำคำ หรอืกำรผ่อนให้ฟรใีนปีแรก หรอืกำรจ่ำยค่ำส่วนกลำงให้ฟร ีเพื่อ
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 

ปัจจยัควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของ
บรษิทัอย่ำงมนีัยส ำคญั และแนวทำงในกำรป้องกนัควำมเสีย่งสำมำรถสรุปได ้ดงันี้ 

ความเส่ียงจากกลยุทธด์้านราคาของคู่แข่ง 

ปี2563 เป็นปีที่มีกำรแข่งขนัด้ำนรำคำขำยค่อนข้ำงสุง เนื่ องจำกสถำนกำรณ์โควิทและภำวะเศรษฐกิจ ที่

กระทบทัว่โลก ท ำใหก้ระทบถงึธุรกจิดำ้นอสงัหำรมิทรพัยส์รำ้งผลกระทบใหย้อดขำยและโอยกรรมสทิธิล์ดลง ทัง้คอนโด

และบำ้น มกีำรแขง่ขนัดำ้นรำคำค่อนขำ้งสงู อกีทัง้ควำมสำมำรถในกำรซื้อทีอ่ยู่อำศยัของผูบ้รโิภค มแีนวโน้มลดลงตำม

ภำวะเศรษฐกจิ ส่งผลใหผู้ป้ระกอบกำรตอ้งปรบัลดรำคำลงและเน้นพฒันำทีอ่ยู่อำศยัในรำคำทีถู่กลงเพื่อใหผู้ซ้ื้อสำมำรถ

เขำ้ถงึไดม้ำกขึน้ กำรทีผู่ป้ระกอบกำรส่วนใหญ่หนัมำเน้นเจำะตลำดแนวรำบมำกขึน้ส่งผลใหภ้ำวะกำรแขง่ขนัในตลำด

แนวรำบมแีนวโน้มรุนแรงมำกขึน้โดยเฉพำะในตลำดระดบัรำคำปำนกลำง อย่ำงเช่น ทำวน์เฮำส ์อกีทัง้ผูป้ระกอบกำรยงั 

มกีำรแข่งขนัดำ้นโปรโมชัน่อย่ำงต่อเนื่องเพื่อระบำยสนิคำ้ ท ำใหต้ลำด อสงัหำ ปี 2563 มกีำรลดรำคำสนิคำ้ และเจำะ

กลุ่มดมีำนด์ ซึ่งบรษิัทได้มกีำรวเิครำะห์และกำรจดักำรด้ำนรำคำจำกคณะกรรมกำรเพื่อให้สอดคล้องกบัสนิค้ำแล ะ

สภำพเศรษฐกจิ  

ความเส่ียงจากสถานการณ์โควิด  

 ตลำดทีอ่ยู่อำศยัในยุคโควดิ-19 ในปี 2563 เป็นปีทีต่ลำดอสงัหำฯ ทัง้ผูป้ระกอบกำร และเริม่ชะลอตวัตำมสภำพ
เศรษฐกิจ ภำวะหนี้ครวัเรือนที่ยงัคงอยู่ในระดบัสูง รวมทัง้มำตรกำรควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศยั หรือ  LTV ของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ส่งผลต่อกำรซื้อขำยในตลำดอย่ำงมำก และเมื่อเจอกบัวกิฤติโควดิ -19 ยิง่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจทัง้ระบบ รวมถึงท ำให้ตลำดอสงัหำริมทรพัย์ชะลอตัวอย่ำงมำกในช่วงครึ่งปีแรกค่อนข้ำงมำก
เน่ืองจำกตลำดไดช้ลอกำรซื้อลง และถงึแมว้่ำสถำนกำรณ์จะเริม่ดขีึน้ หลงักำรลอ็กดำวน์ แต่สถำนกำรณ์กำรระบำดของ
โควดิ-19 ในประเทศรอบใหม่ กเ็ป็นสิง่ทีห่ลำยฝ่ำยยงักงัวล ซึง่ มผีลกระทบต่อตลำดอสงัหำฯ และเศรษฐกจิโดยรวมของ
ประเทศ เพรำะจะท ำให้ผู้บรโิภคชลอกำรซื้อลงเนื่องจำกยงัไม่มัน่ใจว่ำวคัซีนจะน ำมำใชไ้ด้เมื่อไหร่ เพรำะหำกยงัไม่
สำมำรถระบุไดช้ดัเจนว่ำวคัซนัจะใชไ้ดจ้รงิกจ็ะท ำใหธุ้รกจิมคีวำมเสีย่งจำกสภำวะเศรษฐกจิถดถอยและผูบ้รโิภคชลอ
กำรซื้อเนื่องจำกไม่มัน่ใจในภำวะเศรษฐกจิ 

ความเส่ียงจากยอดกู้ซื้ออสงัหาริมทรพัยไ์ม่ผ่าน  

ตลำดอสงัหำรมิทรพัยใ์นปัจจุบนั มกีำรชลอตวัลงและทำงธนำคำรต่ำงๆไดอ้อกมำตรกำรสนิเชื่อเพื่อช่วยเหลอื

และมอีตัรำดอกเบีย้ค่อนขำ้งต ่ำแลว้กต็ำมแต่ควำมเสีย่งของกำรปฐอเสธสนิเชื่อกเ็ป้นปัจจยัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิ  

 จำกสถิตปีิ 2563 มอีตัรำกำรปฏเิสธสนิเชื่ออยู่ที ่50-60% ส ำหรบักลุ่มทีอ่ยู่อำศยั รำคำ 2-3 ล้ำนบำท, กลุ่มรำคำ 5-7  

ลำ้นบำทกูไ้ม่ผ่ำน 30-40% ขณะทีก่ลุ่มทีอ่ยู่อำศยัตลำดบน รำคำ 10 ลำ้นบำทขึน้ไป มยีอดปฏเิสธสนิเชื่อน้อยทีสุ่ดเพยีง 

10-15% 
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นอกจำกนี้ ยงัมคีวำมเสีย่งจำกกำรเลกิจำ้งพนักงำนทีเ่พิม่ขึน้จำกอตัรำกำรว่ำงงำนเฉลีย่ที ่1.9% หรอื 7.4 แสนคน ในปี 
2563 คำดว่ำจะแตะระดับ 2-3% หรือ 2 ล้ำนคน ในปี 2564 ตำมกำรคำดกำรณ์ของสภำพัฒน์ ซึ่งเป็นผลมำจำก
มำตรกำรหยุดพกัช ำระหนี้ (debt holiday) ที่สถำบนักำรเงินผ่อนปรนให้กับผู้ประกอบกำรที่หมดอำยุไปเมื่อเดือน
ตุลำคม 2563 ทีผ่่ำนมำ ซึง่มำตรกำรของธนำคำรค่อนขำ้งเขม้งวดจงึท ำใหก้ำรปล่อยกูซ้ื้ออสงัหำท ำไดค้่อนขำ้งยำกซึ่งมี
ผลกระทบกบัยดิขำยในธุรกจิมำกพอสมควร   

ความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการ  

เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิดและภำวะเศรษฐกิจของโลกและภำยในประเทศ ท ำให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมกำรซื้อทีอ่ยู่อำศยัจำก คอนโดมเินียมมำเป็นกำรซื้อทีอ่ยู่อำศยัในแนวรำบมำกขึน้ ท ำให ้กำรแข่งขนัในกำร

จดัซื้อทีด่นิและรำคำทีด่นิทีป่รบัสงูขึน้มำกส่งผลใหต้น้ทุนค่ำทีด่นิกลำยเป็นตน้ทุนทีม่คีวำมส ำคญัใน กำรพฒันำโครงกำร

ของผูป้ระกอบกำรธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์ท ำใหม้กีำรแขง่กนัซื้อทีด่นิของผูป้ระกอบกำรค่อนขำ้งมำก โดยเฉพำะทีด่นิทีม่ ี

ศกัยภำพ เช่น ตำมแนวรถไฟฟ้ำ ตำมแหล่งชุมชนหรอื ส่วนขยำยของเมอืงใหม่นัน้ ส่งผลใหร้ำคำทีด่นิยงัคงปรบัรำคำ

ขึน้สูงถงึแมใ้นภำวะโควดิกต็ำมท ำใหร้ำคำขำยอสงัหำกป็รบัขึน้สูงขึน้ตำมไปดว้ย ส่งผลให ้กำรพฒันำโครงกำรจะต้อง

ค ำนึงถงึต้นทุนและวเิครำะห์ สนิคำ้ใหล้ะเอยีดและตรงกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิง่ขึน้เพื่อใหเ้หมำะสมกบัรำคำขำยและเป็นที่

ตอ้งกำรของผูบ้รโิภค  บรษิทัมนีโยบำยสรำ้งกำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง จงึใหค้วำมส ำคญัอย่ำงมำกกบักำรจดัหำทีด่นิเพื่อ

กำรพัฒนำ โครงกำรโดยจะมีกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อที่ดินล่วงหน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำโครงกำรใน

ระยะเวลำ 1-3 ปี ซึ่งบรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบกำรลงทะเบยีนส ำหรบัผูท้ีต่้องกำรขำยทีด่นิซึ่งสำมำรถส่งรำยละเอยีดทีด่นิ

ผ่ำนระบบออนไลน์ของบรษิทัไดแ้ละ ทำงบรษิทัมกีำรด ำเนินกำรวจิยัทำงกำรตลำด ศกัยภำพทีด่นิ และสภำพแวดลอ้ม 

โดยมกีำรวำงแผนเพื่อศกึษำควำมเป็นไดใ้นกำรพฒันำโครงกำรอย่ำงละเอยีดรอบคอบและเหมำะสมครอบคลุมเพื่อให้

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคและเจำะกลุ่มลูกค้ำที่เป็นเรียลดีมำนด์ตำมพื้นที่ๆบริษัทจะเข้ำไปพัฒนำ

โครงกำร โดยจดัซื้อทีด่นิตำมแผนกลยุทธท์ีว่ำงไว ้ท ำใหโ้ครงกำรต่ำงๆทีบ่รษิทัไดจ้ดัหำทีด่นิและพฒันำโครงกำรนัน้ มี

กำรตอบรบัจำกผูบ้รโิภคทีด่ ีซึง่ปัจจุบนัไดจ้ดังบตน้ทุนกำรซื้อดนิใหส้อดคลอ้งกบัแผนงบประมำณรำยไดแ้ละทำงบรษิทั

ไดจ้ดัหำทีด่นิทีม่ศีกัยภำพตำมพืน้ทีต่่ำงๆทัง้ในกรุงเทพและปรมิลฑลทีเ่ป้นส่วนขยำยตวัของเมอืงซึ่งไดผ้ลตอบรบัทีด่ ี 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา (Covid-19)  

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจเป็นอย่ำงมำก บริษัทจึงมมีำตรกำรรวมถึงแนวทำงกำรจดักำร

ผลกระทบและกำรดแูลผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทั ใหส้ำมำรถกลบัมำด ำเนินกำรไดต้ำมปกตเิท่ำทีจ่ะเป็นไปได ้

• เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ภำวะวกิฤตขึน้ บรษิทัเร่งออกมำตรกำรหรอืประกำศทีส่อดคล้องตำมทีศู่นย์บรหิำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (Covid-19) (“ศูนย์ฯ”) ประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลทัง้แก่
ภำครฐัและภำคเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงเกำะติดสถำนกำรณ์โดยเฉพำะค ำสัง่ ประกำศ ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ แห่ง 
พรก. กำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

• จำกกำรติดตำมสื่อประชำสมัพนัธ์และกำรเผยแพร่ขอ้มูล กำรด ำเนินกำรป้องกนั ให้ควำมช่วยเหลอื และ แก้ไข
ปัญหำของศูนย์ฯ บริษัทได้ประเมินสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น โดยออกมำตรกำรหรือนโยบำยในกำรรับมือและ
ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ฉบัพลนั ไดแ้ก่ 
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o ดำ้นธุรกจิ บรษิทัเร่งบรหิำร Stock เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรขำยชำ้ลง ก ำลงัซื้ออสงัหำรมิทรพัยช์ะลอตวั
โดยเฉพำะคอนโดมเินียมรำคำสงู รวมถงึกำรชะลอกำรขยำยธุรกจิ 

o ดำ้นกำรผลติ สถำนกำรณ์ไม่ไดก้ระทบจนท ำใหเ้กดิกำรหยุดชะงกัของกระบวนกำรผลติของบรษิทั เพรำะไม่ใช่
ช่วงทีบ่รษิทัตอ้งใชแ้รงงำนในกำรผลติเพิม่ขึน้จำกทีม่อียู่และไม่ใช่ช่วงทีข่ ึน้โครงกำรใหม่ 

o ดำ้น Supply Chain บรษิทัไดร้่วมหำรอืกบั Supplier เพื่อจดัเตรยีมวสัดุก่อสรำ้งเพื่อรองรบักำรจดัซื้อจดัจำ้งไว ้
จงึไม่กระทบกระบวนกำร Input เขำ้สู่ข ัน้ตอนกำรผลติมำกนัก 

o ด้ำน Financial บรษิัทเน้นกำรบรหิำร Cash flow ส ำหรบัใช้จ่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจให้เดนิหน้ำตำมปกติให้
นำนทีสุ่ดในช่วงวกิฤต ยอดขำยชะลอตวัในขณะทีม่ตีน้ทุนกำรผลติหรอืค่ำใชจ้่ำยคงทีต่่ำงๆ รออยู่ 

o ด้ำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เช่น กำรจดักำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2563 เพื่อรกัษำมำตรฐำนกำรจดั
ประชุมและส่งเสรมิสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในกำรเขำ้ร่วมประชุม 

• กำรบริหำรจดักำรภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID -19  ฝ่ำยจดักำรได้มอบหมำยให้หน่วยงำน
รบัผดิชอบโดยตรงในแต่ละกระบวนกำรเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกระบวนกำรต่ำงๆ ด ำเนินไปไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ประกอบดว้ย 
o ฝ่ำยทุนมนุษย์ ผู้รบัผิดชอบหลกั โดยประสำนงำนผ่ำนหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนให้มนีโยบำยในกำร

ปฏิบตัิที่สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ Covid-19 ประกำศมำตรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดจำกสถำนกำรณ์ Covid-19 จ ำนวน 8 ฉบบั เพื่อก ำหนดแนวปฏิบตัทิีส่อดคล้องกบัมำตรกำรของกรม
ควบคุมโรค เพื่อดแูลพนักงำนตัง้แต่ช่วงแรกของกำรระบำด โดยมสีำระส ำคญัดงันี้ 
▪ หำ้มกำรเดนิทำงออกนอกรำชอำณำจกัรไทย 
▪ กำรคดักรอง กำรปฏบิตัติวัตำมแบบ New normal รวมถงึกำรเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัต่ำงๆ เช่น กำรสวม

หน้ำกำกอนำมัย , กำรล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ , กำรล้ำงมือให้สะอำดตำมหลักกำร , กำรเว้น
ระยะห่ำงทำงสงัคม , กำรท ำควำมสะอำดสถำนทีท่ ำงำนและกำรพ่นฆำ่เชือ้โรค เป็นตน้ 

▪ กำรใหค้วำมรู ้และ กำรควบคุมกำรเผยแพร่กำรส่งต่อขอ้มลูขำ่วสำรต่ำงๆ  
▪ กำรปรบัเปลีย่นสถำนทีท่ ำงำน 
▪ ข้อปฏิบัติเมื่อพบว่ำมีพนักงำนติดเชื้อ Covid-19 หรือ พบว่ำมีผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่ส ำนักงำน หรือ 

โครงกำรต่ำงๆ ของบรษิทั 
▪ กรรมกำรผูจ้ดักำรมนีโยบำยใหส้วสัดกิำรประกนัภยั Covid-19 ใหก้บัพนักงำนเพื่อคุม้ครองควำมสูญเสยี

ทีอ่ำจเกดิขึน้ 
อนึ่ง มำตรกำรดงักล่ำวได้ครอบคลุมไปถึงแนวปฏิบตัิที่พนักงำนปฏิบตัิต่อบุคคลภำยนอกที่มำติดต่อกบั

บรษิทั รวมไปถงึกำรปฏบิตัติ่อลูกคำ้ ลูกบำ้นของบรษิทัดว้ยเช่นกนั 

o ฝ่ำยเทคโนโลยแีละสำรสนเทศ มกีำรจดัเตรยีมทรพัยำกรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏบิตังิำน  Work 
from Home แบบ New normal เช่น กำรประชุมผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ที่กฎหมำยรองรบั
ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรอื ETDA กระทรวงดจิทิลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคมแนะน ำ 

o ฝ่ำยกำรตลำดและขำย เพิ่มช่องทำงในกำรขำยและให้บริกำรผ่ำน Online booking เพรำะกำรใช้ชวีติแบบ 
New normal ตำมมำตรกำร Social Distance ในกำรกกัตวัอยู่ทีบ่ำ้น ส่งผลใหลู้กคำ้ทีม่กี ำลงัซื้อบำงรำยอำจไม่
สะดวกเข้ำชมห้องตัวอย่ำงด้วยตัวเอง บริษัทจึงจดัให้มกีำรปรึกษำกับพนักงำนขำย Online และ ชมห้อง
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ตวัอย่ำงแบบ 360 องศำบนเวบ็ไซต์บรษิทัของทุกโครงกำร เมื่อตดัสนิใจซื้อไดแ้ล้วจงึเขำ้มำท ำสญัญำจะช่วย
ใหค้วำมสะดวกในช่วงวกิฤต Covid-19 ไดเ้ป็นอย่ำงด ี

o ฝ่ำยบญัชกีำรเงนิ ไดม้กีำรบรหิำรสภำพคล่องทำงกำรเงนิ โดยเน้นกำรเกบ็เงนิสดรกัษำสภำพคล่องของบรษิทั
ใหน้ำนทีสุ่ด , ปรบัแผนกำรตลำดเพื่อลดค่ำใชจ้่ำย , ลดค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่จ ำเป็นหรอืยดืระยะเวลำกำรจ่ำยออกไป 
, ปรกึษำหำรอืร่วมกบั Supplier เพื่อขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี้ เป็นตน้ 

o ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ ์ใชเ้วทกีจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธ ์เช่น กจิกรรม Opportunity Day (บรษิทัจดทะเบยีนพบ
ผู้ลงทุน) เพื่อประชำสมัพนัธ์ใหน้ักลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำที่สนใจ รบัทรำบช่องทำงกำรขำย Online รบัทรำบ
มำตรกำรในกำรปรบัตวัของบรษิทัในกำรด ำเนินธุรกจิในช่วงวกิฤต  

• บรษิัทดูแลพนักงำนโดยมแีนวปฏิบตัิที่เป็นไปตำมมำตรฐำน อีกทัง้ยงัดูแลไปจนถึงครอบครัวของพนักงำน โดย
บรษิทัมนีโยบำย Chewa Market ซึ่งเป็นช่องทำงใหพ้นักงำนรวมถงึครอบครวัใหส้ำมำรถขำยสนิคำ้ Online ใหก้บั
พนักงำนในบรษิทั ทัง้ทีเ่ป็นสนิคำ้อุปโภคบรโิภคต่ำงๆ เพื่อช่วยในกำรเพิม่รำยไดใ้นช่วงวกิฤต และ สนับสนุนกำรใช้
ชวีติแบบ New normal ในกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม 

• บริษัทดูแลลูกค้ำกรณีที่มปัีญหำจำกผลกระทบ Covid-19 ไม่สำมำรถผ่อนช ำระได้ตำมสญัญำ ซึ่งลูกค้ำสำมำรถ
ปรกึษำโดยตรงกบับรษิทัได ้

• บรษิทัดูแลผูถ้อืหุน้ในกำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 โดยมมีำตรกำรป้องกนัควบคุมโรคไวรสั COVID-
19 ส ำหรบักำรจดักำรประชุมใหส้อดคล้องกบัค ำแนะน ำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครดั 
และ กำรสนับสนุนในกำรมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระแทนกำรเขำ้ประชุมดว้ยตนเอง  

• กำรจดัประชุมในรูปแบบ Online ทัง้กำรประชุมภำยในของพนักงำน ผูบ้รหิำร กรรมกำรบรษิทั รวมถงึกำรประชุม
ร่วมกบับุคคลภำยนอก เช่น Supplier , ผูร้บัเหมำ เป็นตน้ 

• บรษิทัมส่ีวนร่วมในกำรช่วยเหลอืชุมชน สงัคม เช่น กำรฉีดพ่นฆ่ำเชื้อ Covid-19 ใหแ้ก่ลูกบ้ำนทุกโครงกำร , กำร
ร่วมมอืกบัคู่คำ้เพื่อแกไ้ขปัญหำกำรขำดแคลนหน้ำกำกอนำมยัใหก้บัโรงพยำบำลโดยกำรมอบ Face Shield ป้องกนั 
Covid-19 ใหก้บับุคลำกรทำงกำรแพทยเ์พื่อร่วมสรำ้งควำมปลอดภยัในกำรปฏบิตังิำนประจ ำวนั , ร่วมมอืกบัคู่คำ้ใน
กำรท ำควำมสะอำดพ่นฆ่ำเชื้อโรคในรถยนต์ให้กบัลูกคำ้และลูกบ้ำนเพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรใชช้วีติประจ ำวนั 
เป็นตน้ 

• บรษิทัพฒันำผลติภณัฑใ์หต้อบโจทย์กำรใชช้วีติวถิใีหม่ ออกแบบโดยใหม้คีวำมยดืหยุ่นในกำรปรบัเปลีย่นพืน้ทีก่ำร
ใชง้ำนเพื่อรองรบั New normal , Work from home รวมถงึ Co-Living กำร share ทีพ่กัร่วมกนัแต่มกีำรแบง่สดัส่วน
พืน้ทีส่่วนตวั ควำมสำมำรถควบคุมค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภคไดต้ำมสดัส่วน 

• บรษิทัเพิม่ช่องทำงในกำรขำยและใหบ้รกิำร Online booking เพื่อตอบสนองกำรใชช้วีติวถิใีหม่ 
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4.     ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 สินทรพัยห์ลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 สนิทรพัย์หลกัทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประกอบดว้ยทีด่นิ
และตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน และ ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ มรีำยละเอยีด
ดงันี้ 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระผูกพัน 

ที่ดินและตน้ทนุการพฒันา
อสงัหาริมทรพัย ์

6,066.22 เป็นเจา้ของ จดจ านองเป็นหลกัประกนัจ านวน  14 
โครงการ 

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 78.48 เป็นเจา้ของ จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัสถาบนั
การเงิน  

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 36.66 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 11.93 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 6,193.29    

 

4.1.1 ท่ีดินและต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

ทีด่นิและต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ไดแ้ก่ ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งเพื่อขำยในโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ ทัง้นี้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ดินและตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์ีมลูค่าสทุธิตามบญัชีในงบการเงินรวมจ านวน 
6,066.22 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงันี ้
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ช่ือโครงการ 
ประเภท
สินทรพัย ์

วนัท่ี
ประเมิน 

ราคา
ประเมิน 

(ล้านบาท) 

มูลค่าปรบั
เพ่ิม/ลด 

(ล้านบาท) 

ราคา
ประเมินท่ี
ปรบัปรงุ ณ 
วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 
2563 (ลา้น

บาท) 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 
2563 

(ล้านบาท) 

เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

โครงกำรชวีำทยั เพชรเกษม 271 อำคำรชุด
พกัอำศยั 

n/a n/a - - 29.10 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัหุน้กู ้

โครงกำรชวีำทยั เรสซเิดนซ์ 
อโศก1 

อำคำรชุด
พกัอำศยั 

14 ม.ค.63 317.94 (97.29) 220.65 103.91 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัหุน้กู ้

โครงกำรชวีำวลัย ์ป่ินเกลำ้-สำทร4 บำ้นเดีย่ว 13 ม.ค. 64 672.46 - 672.46 599.47 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถำบนั
กำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 507.00 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำโฮม   วงแหวน-ล ำ
ลูกกำ3 

ทำวน์โฮม 19 ธ.ค.61 262.50 5.09 267.59 256.82 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถำบนั
กำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 315 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำทยั เรสซเิดนท ์
ทองหล่อ 2 

อำคำรชุด
พกัอำศยั 

21 ธ.ค.61 345.80 
(เฉพำะ
ทีด่นิ) 

349.41 695.21 697.66 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถำบนั
กำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 457 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำโฮม สุขสวสัดิ-์
ประชำอุทศิ 3 

ทำวน์โฮม 19 ธ.ค.61 290.10 45.69 335.79 288.69 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถำบนั
กำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 387 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำทยั เกษตรนวมิ
นทร1์ 

อำคำรชุด
พกัอำศยั 

n/a n/a - - 993.52 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถำบนั
กำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 814 ลำ้นบำท 



 แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2563       บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1.4 หน้ำ 60 
 

ช่ือโครงการ 
ประเภท
สินทรพัย ์

วนัท่ี
ประเมิน 

ราคา
ประเมิน 

(ล้านบาท) 

มูลค่าปรบั
เพ่ิม/ลด 

(ล้านบาท) 

ราคา
ประเมินท่ี
ปรบัปรงุ ณ 
วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 
2563 (ลา้น

บาท) 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 
2563 

(ล้านบาท) 

เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

โครงกำรชวีำทยั ฮอลลม์ำรค์ 
จรญั 135 

อำคำรชุด
พกัอำศยั 

21 ม.ค. 64 225.03 - 175.25 

 

175.25 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถำบนั
กำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 197 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำทยั ฮอลลม์ำรค์ 
โชคชยั 4 

อำคำรชุด
พกัอำศยั 

n/a n/a n/a - 742.31 
 

บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถำบนั
กำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 885 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำทยั ป่ินเกลำ้ อำคำรชุด
พกัอำศยั 

n/a n/a n/a - 493.96 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถำบนั
กำรเงนิวงเงนิ 300 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำรมย ์นครอนิทร ์ บำ้นเดีย่ว n/a n/a n/a - 683.46 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถำบนั
กำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 702 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำ บซิ โฮม เอกชยั - 
บำงบอน5 

โฮมออฟ
ฟิศ 

25 ม.ค. 64 378.10 - 378.10 362.32 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถำบนั
กำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 265 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำโฮม กรุงเทพ - 
ปทุม 

ทำวน์โฮม n/a n/a n/a - 269.16 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถำบนั
กำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 419 ลำ้นบำท 

โครงกำรชวีำโฮม รงัสติ - ปทมุ ทำวน์โฮม n/a n/a n/a - 370.59 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบัสถำบนั
กำรเงนิในวงเงนิจ ำนวน 418 ลำ้นบำท 

รวม 
 

 2,584.7 378.32 2,603.22 6,066.22  
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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.  

4.   มลูค่ำสนิทรพัยป์ระเมนิโดยวธิมีลูค่ำคงเหลอื (Residual Method) ประเมนิโดยบรษิทั เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัประเมนิมลูค่ำทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั 
ควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 
5.   มลูค่ำสนิทรพัยป์ระเมนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูตลำด (Comparison Approach) ประเมนิโดยบรษิทั เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัประเมนิ
มลูค่ำทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั ควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 
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4.1.2 อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ทีด่นิและโรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ชำ่ ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำมคม 
2563 อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนมมีลูค่ำสุทธติำมบญัชใีนงบกำรเงนิรวมจ ำนวน 78.48  ลำ้นบำท มรีำยละเอยีด
ดงันี้ 

รายการ 
พื้นท่ี 

(ตร.ม.) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน 
(ล้านบาท) เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

ทีด่นิเปล่ำ โครงกำร2 1   21,312.00 38.70 48.48 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนั
กบัสถำบนักำรเงนิ 

หอ้งชุดใหเ้ช่ำ 2 768.81 39.78 59.97 บรษิทัฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนั
กบัสถำบนักำรเงนิ 

รวม  78.48     
 
หมำยเหตุ   
1. มลูค่ำทรพัยส์นิประเมนิโดยวธิคีดิตน้ทุน (Cost Approach) และวธิเีปรยีบเทยีบตำมรำคำตลำด (Market Approach) 

ซึง่ประเมนิเมื่อวนัที ่13 พฤษภำคม 2563 โดยบรษิทั เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทั
ประเมนิมลูค่ำทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.  

2. มลูค่ำทรพัยส์นิประเมนิโดยวธิวีเิครำะหจ์ำกรำยได ้(Income Approach) และวธิเีปรยีบเทยีบตำมรำคำตลำด (Market 
Approach) ซึง่ประเมนิเมื่อวนัที ่20 มกรำคม 2564 โดยบรษิทั เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกดั ซึง่เป็น
บรษิทัประเมนิมลูค่ำทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.  

 

4.1.3 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ประกอบดว้ย อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า เครื่องจกัร เครื่องตกแต่งและอปุกรณ์
ส านกังาน และส านกังานขายและหอ้งตวัอย่าง ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณม์ีมลูค่าสทุธิ
ตามบญัชีในงบการเงินรวมจ านวน  36.66 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงันี ้

รายการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำ 5.40 เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี
เครื่องจกัร เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์ส ำนักงำน 

9.95 เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

ส ำนักงำนขำยและหอ้งตวัอย่ำง 21.31 เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี
รวม 36.66     
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4.1.4 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนไดแ้ก่คอมพวิเตอรซ์อฟทแ์วร ์ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมีมลูคา่
สทุธิตามบญัชีในงบการเงินรวมจ านวน 11.93 ลา้นบาท โดยบริษัทเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในคอมพิวเตอรซ์อฟทแ์วรซ์ึ่ง
ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ 

 

4.1.5 การลงทุนซื้อท่ีดินเพือ่พฒันาโครงการใหม ่

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัไมม่ทีีด่นิทีซ่ื้อมำเพื่อพฒันำโครงกำรใหม่ 
บริษัทมีนโยบายเพื่อลดความเส่ียงจากขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยก่อนที่บริษัทจะซือ้ที่ดิน บริษัทมี

หน่วยงาน และกระบวนการในการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการ ทัง้ทางดา้นการตลาด การก่อสรา้ง การ
ออกแบบ ขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งทางดา้นการเงิน โดยเมื่อพิจารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสมและมี
ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการตามแนวทางและกลยทุธข์องบรษิัท บรษิัทจึงจะด าเนินการซือ้ที่ดิน ทัง้นี ้บรษิัทมี
นโยบายไม่สะสมที่ดิน เพื่อโอกาสในการพฒันาในระยะยาว โดยที่ดินทกุแปลงที่บริษัทจดัซือ้มีความเหมาะสมตามกล
ยทุธข์องบรษิัททัง้ขนาด ราคาและท าเลที่ตัง้ (Strategic Location) 

 
4.1.6  การประเมินทรพัยสิ์น 

การประเมินทรพัยสิ์นของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบดว้ยทรพัยสิ์นเพื่อการลงทุน ทรพัยสิ์นส านกังาน 
ทรพัยสิ์นเพื่อขายและทรพัยสิ์นเพื่อการพัฒนา ในปี 2563 บริษัทไดม้อบหมายใหบ้ริษัทประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นใน
ตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยใ์หค้วาม เห็นชอบ คือ 
บรษิัท เอเจนซี่ ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ากดั  

 

           4.1.7   เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทมีบรษิัทย่อยจ านวน 2 บรษิัท คือ บรษิัท ชีวาทยั อินเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั และบรษิัท 
ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จ ากัด บริษัทร่วมคา้จ านวน 2 บริษัท คือ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ ากัด และ บริษัท ชีวา ฮารท์ 
จ ากดั และบรษิัทรว่มจ านวน 1 บรษิัท คือ บรษิัท กมลา ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ากดั 

ทั้งนี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทบันทึกมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมคา้ดังกล่าวตามงบ
การเงินเฉพาะของบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยวิธีราคาทนุ รวมทัง้สิน้ 135.59 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงันี ้
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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 
 
 

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

▪ ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำ 2 เท่ำของค่ำใช้จ่ำย
ดงักล่ำวเป็นระยะเวลำ 10 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรนัน้ 

▪ ไดร้บัอนุญำตใหห้กัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสรำ้งสิง่อ ำนวยควำมสะดวก
รอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเสื่อมรำคำปกต ิ

▪ ไดร้บัอนุญำตใหน้ ำหรอืส่งเงนิออกนอกรำชอำณำจกัรเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศได ้
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 

▪ 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 
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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 นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำร
นัน้ 

▪ ไดร้บัอนุญำตใหห้กัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสรำ้งสิง่อ ำนวยควำมสะดวก
รอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเสื่อมรำคำปกต ิ

▪ ไดร้บัอนุญำตใหน้ ำหรอืส่งเงนิออกนอกรำชอำณำจกัรเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ
ได ้

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 
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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 ้

ในไตรมำส 3 ปี 2563 บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำตกลงกระท ำกำรกบัทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยส์ทิธิ
กำรเช่ำ เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท (“AIMIRT”) เพื่อขำยทีด่นิพรอ้มอำคำรโรงงำน (ซึง่เป็นทรพัยส์นิหลกัของ
ส่วนงำนธุรกจิใหเ้ช่ำพืน้ที)่ ใหแ้ก่ AIMIRT ในรำคำ 460 ลำ้นบำท โดยบรษิทัฯรบัรูร้ำยกำรดงักลำ่วในส่วนของ
ก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบัปีปัจจุบนั 

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 ำหนดนโยบำยกำรลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วมของบริษัทฯ โดยมนีโยบำยทีจ่ะ
ลงทุนในกิจกำรที่สอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ที่มศีกัยภำพในกำรเจรญิเติบโต 
และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมำะสม 

▪ บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักล่ำว 
จ ำนวนตวัแทนทีส่่งเขำ้เป็นกรรมกำร จะเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ หรอืหำกไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำร
ถอืหุน้ จะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรโดยมเีหตุผลอนัสมควร 

▪ กำรลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมจะตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุน เรื่องหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มนีัยส ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ 
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
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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 2563 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 163 
       อเีมลล ์companysecretary@chewathai.com 
นักลงทุนสมัพนัธ ์    : นำงสำวจติรำภรณ์  ยะแกว้ 

: Call Center 1260 กด 3 
     : 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
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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 
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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 วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัมจี ำนวนหุน้กูท้ีย่งัไม่ไดอ้อกตำมกำรอนุมตัดิงักล่ำวขำ้งตน้จ ำนวนรวม 2,707 

ลำ้นบำท ยอดคงเหลอืของหุน้กู ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มดีงันี้ 

ครัง้ที ่ อตัรำดอกเบีย้ต่อปี อำย ุ คนืเงนิต้น ครบก ำหนด จ ำนวน  
(หุน้) 

จ ำนวนเงนิ  
(พนับำท) 

1/2562 คงที ่5.90% 2 ปี เมื่อครบก ำหนด 21 มนีำคม 2564 486,000 486,000 
2/2563 คงที ่7.50% 1 ปี เมื่อครบก ำหนด 16 กรกฎำคม 2564 250,000 250,000 
1/2563 คงที ่6.75% 2 ปี เมื่อครบก ำหนด 15 มกรำคม 2565 379,200 379,200 
2/2563 คงที ่7.00% 2 ปี เมื่อครบก ำหนด 16 กรกฎำคม 2565 677,500 677,500 
รวม     1,792,700  

 

7.3 ตัว๋แลกเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ ไม่มยีอดคงเหลอืของตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange)  

7.4 ผู้ถือหุ้น 

บรษิทัไดร้วบรวมรำยชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) โดยวธิกีำรปิดสมุดทะเบยีน
ในวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 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 นำย พสินัติ ์ ศริศิุขสกุลชยั 14,925,392 1.17% 
4 นำย ณชัชชัพงศ์ พรีะเดชำพนัธ์ 13,500,007 1.06% 
5 นำงสำว นรศิำ พนิิจกุศลจติ 13,500,000 1.06% 
6 นำย ณรงคศ์กัดิ ์ ไมตรพีจน์ 10,350,000 0.81% 
7 น.ส. วนิดำ วงษำลำภ 9,925,646 0.78% 
8 นำย ณรงค ์ หวงัเจรญิวงศ์ 9,244,861 0.73% 
9 นำย สุขกมล ทรพัย์ดมีงคล 6,421,076 0.50% 
10 นำย ประพนธ์ บูรณประพฤกษ์ 6,380,000 0.50% 

  รวม   1,019,501,481 79.96% 
 ผูถ้อืหุน้รำยย่อย  255,526,402 20.04% 
  รวมทัง้หมด   1,275,027,883 100.00% 
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ข้อจ ากดัการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว 

บรษิทัมขีอ้จ ำกดั ในกำรถอืหุน้ของบุคคลต่ำงดำ้ว (Foreign Limit) รอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของ
บรษิทั ซึง่เป็นไปตำมขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 11 โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ซึง่เป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
มบีุคคลต่ำงดำ้วถอืหุน้ของบรษิทัจ ำนวน 1 รำย ถอืเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของบรษิทั 

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 

บรษิทัย่อยมนีโยบำยจ่ำยเงินปันผลจำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในอตัรำไม่ต ่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 2558 2559 2560 2561 2562 
อตัรำก ำไรสุทธติ่อหุน้  (บำท) 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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นโยบายดา้นภาษี 

บริษัทมีควำมมุ่งมัน่ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจดักำรภำษีอำกร เพื่อให้รฐับำลใช้เป็น

เครื่องมอืในกำรพฒันำประเทศและดูแลคนในสงัคมใหเ้กดิควำมยัง่ยนื โดยบรษิทับรหิำรจดักำรดำ้นภำษีอำกรภำยใต้

หลกัควำมซื่อสตัย ์โปร่งใส ไม่หลกีเลีย่งภำษ ีและปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 

แนวปฏบิตัใินกำรท ำหน้ำทีใ่นกำรเสยีภำษอีำกร 

• ยื่นแบบและเสยีภำษอีำกรทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้งและครบถว้นอยำ่งเคร่งครดั จดทะเบยีนภำษแีละจดัท ำเอกสำร
หลกัฐำนใดๆ ตำมทีก่ฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด รวมถงึใหค้วำมร่วมมอืกบัเจำ้พนักงำนเมื่อไดร้บักำรรอ้งขอ 

• ฝ่ำยบญัชกีำรเงนิมหีน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกำรดำ้นภำษอีำกรต่ำงๆ รวมถงึตดิตำมกฎหมำยภำษอีำกรออกใหม ่
ศกึษำหลกัเกณฑเ์พื่อใหบ้รษิทัสำมำรถปฏบิตัติำมไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 

• ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษอีย่ำงถูกตอ้ง เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำย รวมถงึใช้
โครงสรำ้งภำษใีนแนวทำงทีถู่กตอ้งซึง่ไม่ก่อใหเ้กดิกำรหลกีเลีย่งภำษี 

• เปิดเผยขอ้มลูดำ้นภำษอีำกรดว้ยควำมโปร่งใส เพื่อใหส้อดคลอ้งตำมหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 
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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 2563 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 ำรวจเอก วสินุ ปรำสำททองโอสถ กรรมกำรอสิระ  
7. นำยพนิิจ หำญพำณชิย ์ กรรมกำรอสิระ  
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กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 
กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทัเปรยีบเทยีบส ำหรบัปี 2562 และ ปี 2563 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 
หมำยเหตุ  
(1) ไม่นับรวมขอ้มลูกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 
(2) พล.ต.อ. วสินุฯ ขอลำประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1,2,4 เมื่อวนัที ่22 ม.ค., 14 ก.พ. และ 1 เม.ย. 

2563 ตำมล ำดบั และ ขอลำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่
14 ก.พ. 2564 เน่ืองจำกตดิภำรกจิรำชกำร 

 
8.2 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร : นำงสำวชนิสรำ ยิง่นอก  
 

  

รายชื่อ ต าแหน่ง วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้
ครัง้แรก 

การเข้าร่วมประชมุ/
การประชมุทัง้หมด 

(ครัง้) 

2562 2563 
1 นำยชำตชิำย พำนิชชวีะ ประธำนกรรมกำร 23 เม.ย. 2558 6/6 7/7 
2 นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำรผูจ้ดักำร 23 เม.ย. 2558 6/6 7/7 
3 นำงสมหะทยั พำนชิชวีะ กรรมกำร 23 เม.ย. 2558 6/6 7/7 
4 นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี กรรมกำรอสิระ 23 เม.ย. 2558 6/6 7/7 
5 นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร กรรมกำรอสิระ 23 เม.ย. 2558 6/6 7/7 
6 พลต ำรวจเอก วสินุ ปรำสำททองโอสถ (1) กรรมกำรอสิระ 12 ก.ย. 2561 4/6 4/7 
7 นำยพนิิจ หำญพำณชิย ์ กรรมกำรอสิระ 12 ก.ย. 2561 6/6 7/7 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. นำยชำตชิำย พำนิชชวีะ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร 
3. นำงสมหะทยั พำนชิชวีะ กรรมกำร  
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กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร 
กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำรเปรยีบเทยีบส ำหรบัปี 2562 และ ปี 2563 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

หมำยเหตุ: นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ 

 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ : นำงสำวชนิสรำ ยิง่นอก 

กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบเปรยีบเทยีบส ำหรบัปี 2562 และ ปี 2563 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 

  

 

รายชื่อ ต าแหน่ง วนัท่ีได้รบั
แต่งตัง้ครัง้แรก 

การเข้าร่วมประชมุ/
การประชมุทัง้หมด 

(ครัง้) 

2562 2563 
1 นำยชำตชิำย  พำนิชชวีะ ประธำน

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

2 นำงสมหะทยั  พำนิชชวีะ  กรรมกำรบรหิำร 31 ม.ค. 2561 12/12 12/12 
3 นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำรบรหิำร 25 เม.ย. 2558 12/12 12/12 

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) 

2562 2563 
1 นำงสุภำภรณ์  บุรพกุศลศร ี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 25 เม.ย. 2558 4/4 4/4 
2 นำยชยัยุทธ  เตชะทศันสุนทร กรรมกำรตรวจสอบ 25 เม.ย. 2558 4/4 4/4 
3 นำยพนิิจ  หำญพำณิชย ์ กรรมกำรตรวจสอบ 12 ก.ย. 2561 4/4 4/4 
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8.4    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

เลขำนุกำรกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน :  นำงสำวชนิสรำยิง่นอก 

กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเปรียบเทยีบส ำหรบัปี 2562 และ ปี 2563 มี
รำยละเอยีดดงันี้ 

หมำยเหตุ :  พล.ต.อ. วสินุฯ ขอลำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่
14 ก.พ. 2564 เน่ืองจำกตดิภำรกจิรำชกำร 

 

8.5 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

  

เลขำนุกำรกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร :  นำงสำวชนิสรำ ยิง่นอก 

กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

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

รายชื่อ ต าแหน่ง วนัท่ีได้รบั
แต่งตัง้ครัง้

แรก 

การเข้าร่วมประชมุ/
การประชมุทัง้หมด 

(ครัง้) 

2562 2563 
1 พล.ต.อ. วสินุ ปรำสำททองโอสถ ประธำนกรรมกำรสรรหำ

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

2 นำงสุภำภรณ์  บุรพกุศลศร ี กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

25 เม.ย. 2558 2/2 2/2 

3 นำยชยัยุทธ  เตชะทศันสุนทร กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

25 เม.ย. 2558 2/2 2/2 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  
2. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
3. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
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 กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรเปรยีบเทยีบส ำหรบัปี 2562 และ ปี 2563 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 

8.6 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

เลขำนุกำรกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร :  นำงสำวสุภำรตัน์ งำมทรพัยท์วคีณู 

 
กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเปรยีบเทยีบส ำหรบัปี 2562 และ ปี 2563 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง วนัท่ีได้รบั
แต่งตัง้ครัง้

แรก 

การเข้าร่วมประชมุ/
การประชมุทัง้หมด 

(ครัง้) 

2562 2563 
1. นำยชยัยุทธ  เตชะทศัน

สุนทร 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูล
กจิกำร 

11 พ.ย. 
2559 

3/3 4/4 

2. นำงสุภำภรณ์  บุรพกุศลศร ี กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 11 พ.ย. 
2559 

3/3 4/4 

3. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 11 พ.ย. 
2559 

3/3 4/4 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
2. นำยชยัยทุธ เตชะทศันสุนทร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
3. นำยบญุ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

รายชื่อ ต าแหน่ง วนัท่ีได้รบั
แต่งตัง้ครัง้

แรก 

การเข้าร่วม
ประชมุ/การประชุม

ทัง้หมด (ครัง้) 

2562 2563 
1 นำงสุภำภรณ์  บุรพกุศลศร ี ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำม

เสีย่ง 
22 ก.พ. 
2560 

3/3 4/4 

2 นำยชัยยุ ทธ   เ ตช ะทัศน
สุนทร 

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 22 ก.พ. 
2560 

3/3 4/4 

3 นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 22 ก.พ. 
2560 

3/3 4/4 
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8.7 ผู้บริหาร  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ มจี ำนวน 5 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  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนปฏบิตักิำร 
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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 และตัดสนิใจในกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผิดชอบ 
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. กำรดูแลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนทีร่ ับผดิชอบต่อหน่วยงำนทีก่ 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 2563 บรษิทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิใหแ้ก่กรรมกำร มรีำยละเอยีดดงันี้  

รายชื่อกรรมการ 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

1. นำยชำตชิำย พำนิชชวีะ 2,290,500 1,515,250 
2. นำงสมหะทยั พำนชิชวีะ 1,200,755 926,250 
3. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ 256,500 261,250 
4. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี 635,505 434,625 
5. นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร 559,505 368,125 
6. พลต ำรวจเอก วสินุ ปรำสำททองโอสถ 440,755 204,250 

 7.  นำยพนิจิ หำญพำณชิย ์ 478,755 280,250 
รวม 5,862,275 3,990,000 

       
2. ค่าตอบแทนอ่ืน 

ไม่ม ีและบรษิทัยงัไมม่นีโยบำยใดๆ เกีย่วกบั ESOP และ EJIP 

 
8.9.2 กรรมการบริหาร  

1.   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิใหแ้ก่ผูบ้รหิำรระดบัสงู ไดแ้ก่ เงนิเดอืน 
และเงนิตอบแทนกำรปฏบิตัิงำนประจ ำปี (โบนัส) ขึ้นอยู่กบัผลประกอบกำร และฐำนะทำงกำรเงนิ
ของบรษิทัฯ เงนิสะสม และสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี และเงนิสะสม และสมทบประกนัสงัคม และ
เงนิไดอ้ื่นๆ เป็นจ ำนวน  1,596,000 บำท 

ล ำดบั รำยชื่อกรรมกำร ค่ำตอบแทนรวม  
ปี 2562(1) 

ค่ำตอบแทนรวม  
ปี 2563(1) 

2. นำยชำตชิำย  พำนิชชวีะ 1,054,500 997,500 
3. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ - - 
4. นำงสมหะทยั  พำนิชชวีะ 684,000 598,500 

รวม 1,738,500 บาท  1,596,000 
หมำยเหตุ    

 (1) ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรหิำร เป็นกำรจ่ำยในรปูแบบเบีย้ประชุมเท่ำนัน้ 
ค่ำตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือค่ำสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี และบริษัทยงัไม่มนีโยบำยใดๆ 
เกีย่วกบั ESOP และ EJIP 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษทั 
 กำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของพนักงำน บรษิทัพจิำรณำจำกขอ้มูลเงนิเฟ้อ ( Inflation) ตลอด

ถึงข้อมูลอ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรส ำรวจในกลุ่มธุรกิจอสงัหำริมทรพัย์และก่อสร้ำงซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ
เดยีวกบับรษิทัรวมตลอดถงึผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
แก่พนักงำนในรูปแบบของเงนิเดอืน โดยค่ำตอบแทนโดยรวมจะต้องสอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำน
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ของบรษิทัในระยะสัน้คอืจำกผลก ำไรของบรษิทัในแต่ละปี ซึง่เป็นควำมสำมำรถท ำก ำไรของบรษิทัและ
ควำมร่วมมอืร่วมใจของพนักงำนทุกคนในองค์กร กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของพนักงำนโดยภำพรวม
จะใชว้ธิกีำรประเมนิจำกผลกำรปฏบิตังิำน โดยบรษิทัพฒันำแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรจำกหลกักำร
ของกำรบรหิำรผลกำรปฏิบตัิงำน (PMS Performance Management System) ได้น ำแนวคดิ ดชันีชี้
วดัผลงำนหรอืควำมส ำเรจ็ของงำน (Key Performance Indicator, KPIs) และ สมรรถนะในกำรท ำงำน 
(Competency Model)  มำเป็นปัจจยัวดัผลงำน ซึ่งวดัผลในรูปแบบผสมผสำน (Mixed Model) จะเหน็
ว่ำ KPIs เป็นกำรวัดเชิงตัวเลข ท ำให้เห็นผลงำนที่ชัดเจน แต่ Competency เป็นกำรประเมินที่
พฤติกรรม โดยก ำหนด Corporate KPIs เพื่อเป็นกลไกในกำรชี้วดักำรปฏิบตังิำน และก ำหนด KPIs 
ของแต่ละสำยงำน เพื่อเป็นกำรติดตำมกำรปฎิบตัิงำนให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจ และจะมกีำรประชุม
สรุปผลงำนของแต่ละสำยงำนเพื่อจะทบทวนแผนงำนได้ทนัต่อสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ นอกจำกนี้
พนักงำนแต่ละคนจะถูกก ำหนดตวัชีว้ดัรำยบุคคล (Individual KPIs) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อวดัผลงำน
ของพนักงำนรำยบุคคลตำมขอบเขตหน้ำที่ที่ร ับผิดชอบ โดยหัวหน้ำงำนและพนักงำนจะร่วมกัน
ประเมินผลงำนเพื่อน ำไปใช้ในกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนและกำรเลื่อนขัน้ ทัง้นี้ กำรติดตำมผลกำร
ปฏบิตังิำนและกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน มุ่งเน้นควำมสอดคล้องของผลกำรปฏบิตังิำนของบุคคล
ให้เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนักบัเป้ำหมำยรวมขององค์กร และจะจดัใหม้ปีีละ 1 ครัง้ ทัง้นี้ ขอ้มูลทีไ่ด้
จำกกำรประเมนิผลงำน บรษิทัจะน ำขอ้มลูเหล่ำนัน้มำใชใ้นกำรบรหิำรงำนทรพัยำกรมนุษยใ์นดำ้นอืน่ๆ 
เช่น กำรพิจำรณำโบนัส กำรพิจำรณำเลื่อนขัน้เลื่อนต ำแหน่ง กำรปรบัอตัรำค่ำตอบแทน และกำร
พฒันำพนักงำน เพื่อใหพ้นักงำนมขีวญัก ำลงัใจในกำรท ำงำน และจะท ำใหบ้รษิทัมพีนักงำนทีพ่รอ้มที่
จะกำ้วขึน้มำอยู่ในต ำแหน่งผูบ้รหิำรของบรษิทัทีจ่ะขบัเคลื่อนใหบ้รษิทักำ้วไปขำ้งหน้ำ ส ำหรบันโยบำย
ค่ำตอบแทนพนักงำนในระยะยำว ได้แก่ เงินสะสมกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และ โครงกำรสะสมหุ้น
ส ำหรบัพนักงำน ( Employee Joint Investment Program : EJIP ) 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่ำตอบแทนทีม่ใิช่ตวัเงนิ จะอยู่ในรปูของกำรประกนัสุขภำพ และกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี เงนิสมทบประกนัสงัคม 

 
8.9.3 ผู้บริหาร  

1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ในปี 2563 บรษิทัจ่ำยค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำร ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
• ในปี 2563 บรษิทัมผีูบ้รหิำรลำออก จ ำนวน 1 รำย ไดแ้ก่ นำยสมนึก  ประพฤทธทิวชียั ซึ่ง

ด ำรงต ำแหน่งผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยปฏบิตักิำร ระดบั 1 ไดล้ำออกจำกกำรท ำงำนกบั
บรษิทั เมื่อวนัที ่26 สงิหำคม 2563 

• ในปี 2563 บรษิัทมผีู้บรหิำรทีไ่ด้รบักำรเลื่อนต ำแหน่ง จ ำนวน 1 รำย ได้แก่ นำงสำวอรทยั 
อำรยะญำณ เลื่อนต ำแหน่งเป็นผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยจดัซื้อ ระดบั  1 มผีลตัง้แต่วนัที ่
26 มกรำคม 2563 

       ดงันัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัมผีูบ้รหิำรจ ำนวนทัง้สิน้ 12 รำย 
• ค่ำตอบแทนผู้บรหิำรส ำหรบัปี 2563 ได้รวมค่ำตอบแทนของผู้บรหิำรทุกท่ำน ทัง้ผู้บรหิำร

ท่ำนทีไ่ดล้ำออกแลว้ในระหว่ำงปี 2563 และผูบ้รหิำรทีย่งัด ำรงต ำแหน่งอยู่ในปัจจุบนั 
• ค่ำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 

และโครงกำรสะสมหุน้ส ำหรบัพนักงำน ( Employee Joint Investment Program : EJIP ) 
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ค่ำตอบแทน 

ผูบ้รหิำร 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ ำนวน ค่ำตอบแทน 

(บำท) 
จ ำนวน ค่ำตอบแทน 

(บำท) 
จ ำนวน ค่ำตอบแทน 

(บำท) (รำย) (รำย) (รำย) 
เงนิเดอืนและ
โบนัส 

 
101 

20,251,172.00 
121 

28,879,783.00 
121 

22,573,193.00 

อื่นๆ   1,509,122.00 2,768,284.00 2,555,029.00 
รวม 10 21,760,294.00 12 31,648,067.00 12 25,128,222.00 
      

หมำยเหตุ : 1. ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรไม่นับรวมผูบ้รหิำรสงูสุดจ ำนวน 1 รำย 
2. ค่ำตอบแทนอื่นๆ ทีม่ใิช่ตวัเงนิหรอืค่ำสทิธปิระโยชน์อื่นๆ ค่ำตอบแทนทีม่ใิช่
ตวัเงนิจะอยู่ในรปูของประกนัสุขภำพ ประกนัอุบตัเิหตุ และรถประจ ำต ำแหน่ง  

 

2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่ำตอบแทนอื่นๆ ทีม่ใิชต่วัเงนิหรอืค่ำสทิธปิระโยชน์อื่นๆ ค่ำตอบแทนทีม่ใิช่ตวัเงนิ จะอยู่
ในรปูของประกนัสุขภำพ ประกนัอุบตัเิหตุ และรถประจ ำต ำแหน่ง 

 

8.10 บุคลากร 

 8.10.1  จ านวนพนักงานทัง้หมด  

ในปี 2563 บรษิทัมจี ำนวนบุคลำกร (ไม่รวมผูบ้รหิำร) จ ำนวนทัง้สิน้ 192 คน ตำมล ำดบั 
โดยแบ่งตำมสำยงำน มรีำยละเอยีดดงันี้ 

สำยงำน 
จ ำนวนพนักงำน (คน) 

ชำย หญงิ รวม 
1. สำยงำนคอนโดและบำ้น  29   47   76  
2. สำยงำนก่อสรำ้งและสนับสนุน  37   25   62  
3. สำยงำนพฒันำธุรกจิ  4   10   14  
4. สำยงำนกำรเงนิและบญัช ี  8   5   13  
5. สำยงำนบรหิำรองคก์ร  12   12   24  
6. พนักงำนชัว่ครำว  2   1   3  

รวม  92   100   192  

หมำยเหตุ : 1.ในปี 2563 มพีนักงำนลำออก รวมทัง้สิน้  57 คน แบ่งเป็นพนักงำนชำย 33 คน 
พนักงำนหญงิ 24 คน 

  2. จ ำนวนพนักงำนทัง้หมด หมำยถงึ จ ำนวนพนักงำนต้นงวด 2563 รวมจ ำนวน
พนักงำนเขำ้ใหม่และจ ำนวนพนักงำนลำออกระหว่ำงปี ณ  31 ธนัวำคม 2563 
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8.10.2  ค่าตอบแทนพนักงาน  

ในปี 2563 บริษัทจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำน (ไม่รวมผู้บริหำร) ในลกัษณะต่ำงๆ 
ไดแ้ก่ เงนิเดอืน เงนิโบนัส เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี เงนิสมทบประกนัสงัคม เงนิสมทบหุน้
ส ำหรบัพนักงำน และเงนิไดอ้ื่นๆ มรีำยละเอยีด ดงัตำรำงดงัต่อไปนี้  

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท) 
จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 

เงนิเดอืน 95,912,549.00 70,644,661.00 

เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 2,864,620.00 3,404,665.00 

เงนิสมทบประกนัสงัคม 1,429,543.00 882,970.00 

เงนิสมทบกองทุนสะสมหุน้พนักงำน  1,120,806.00 355,658.00 

เงนิไดอ้ื่นๆ 10,808,934.00 7,842,059.00 

รวม 112,136,452.00 83,130,013.00 
 

 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-ี 

 

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 
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▪ พนักงำนต้องขวนขวำยที่จะพฒันำและปรบัปรุงตนเองตำมแผนพฒันำให้ทนักบัภำรกิจที่
เปลีย่นแปลง 

3. กำรฝึกอบรมและพฒันำพนักงำนประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื กำรฝึกอบรมเกีย่วกบังำนในหน้ำที ่และ
กำรฝึกอบรมเกี่ยวกบักำรบรหิำรจดักำรและพฤตกิรรมองค์กรอื่นๆ โดยใหก้ 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 2563 บรษิทัไดส้นับสนุนกำรพฒันำทกัษะควำมสำมำรถในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มี
กำรฝึกอบรมทุกระดบัชัน้ รวมถึงส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่
ผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทั เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำร หรอื
เลขำนุกำรบรษิทั เป็นตน้  

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

 

หลกัสตูร วตัถุประสงค ์

Connecting with Customer through Google My 
Business 

พนักงำนสำมำรถใชง้ำน Google My Business ไดถู้ก
วธิ,ี เขำ้ถงึลูกคำ้บน Google มำกขึน้ท ำใหไ้ดลู้กคำ้
เพิม่ขึน้งำ่ยๆดว้ยกำรสรำ้งโปรไฟลธ์ุรกจิทีด่ ี และให้
ลูกคำ้เขำ้ถงึไดห้ลำกหลำยช่องทำง 

Easy Chewa Procurement ( รุ่นที1่, 2) 
พนักงำนสำมำรถใชง้ำนระบบปฏบิตักิำรของบรษิทัได้
อย่ำงถูกตอ้งแม่นย ำและสะดวกสบำยมำกขึน้  

Excel มอือำชพี รุ่นที1่, 2 

พนักงำนเขำ้ใจหน้ำทีข่อง MS Excel ไดม้ำกขึน้และ
สำมำรถสรำ้งหรอืแกไ้ขตำรำงเอกสำร, สรำ้งตำรำงกำร
ค ำนวณโดยใชฟั้งกช์นัต่ำงๆ, สรำ้งกรำฟขอ้มลู 
วเิครำะหแ์ละสรุปผลขอ้มลูได ้เป็นตน้ 

กำรพจิำรณำสนิเชื่อบำ้นและคอนโด (รุ่น 1, 2, 3) 

พนักงำนสำมำรถตอบค ำถำมลูกคำ้เกีย่วกบัสนิเชื่อ
เบือ้งตน้ได,้ วเิครำะหค์วำมสำมำรถของลูกคำ้ก่อนส่งให้
ธนำคำรอนุมตัสินิเชื่อได ้ และเป็นทีป่รกึษำใหก้บัลูกคำ้
ไดด้ ี
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MICRO INFLUENCER (รุ่น 1,2,3,4) 

เพื่อใหพ้นักงำนเรยีนรู ้ และฝึกปฏบิตักิำรเป็น Micro 
Influencer เบือ้งตน้ ส ำหรบักำรสรำ้ง content ทำงดำ้น
กำรตลำดไปยงัสื่อ social media ต่ำงๆ และรูจ้กับรหิำร
งบประมำณทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

ขอ้คดิและกำรเขยีนคอนเทนตบ์น Facebook ใหโ้ดนใจ 1 
พนักงำนรูแ้ละเขำ้ใจเทคนิคกำรเขยีนคอนเทนตบ์น 
Facebook ใหโ้ดนใจผูบ้รโิภคมำกทีสุ่ด 

คนท ำอสงัหำฯ ตอ้งรูก้ฏหมำย (แนวรำบ) 

เพื่อใหพ้นักงำนรูแ้ละเขำ้ใจขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ (พรบ. จดัสรรทีด่นิ, พรบ.
ควบคุมอำคำร , พรบ. อำคำรชุด เป็นตน้) รวมถงึกำร
วเิครำะหแ์ละคดัเลอืกทีด่นิ (ผงัเมอืง, ขอ้ก ำหนดและขอ้
หำ้ม, กำรระบำยน ้ำ เป็นตน้) 

คนท ำอสงัหำฯ ตอ้งรูก้ฏหมำย (แนวสงู) 

เพื่อใหพ้นักงำนรูแ้ละเขำ้ใจขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ (พรบ. จดัสรรทีด่นิ, พรบ.
ควบคุมอำคำร , พรบ. อำคำรชุด เป็นตน้) รวมถงึกำร
วเิครำะหแ์ละคดัเลอืกทีด่นิ (ผงัเมอืง, ขอ้ก ำหนดและขอ้
หำ้ม, กำรระบำยน ้ำ เป็นตน้) 

แบไต๋ Facebook & Google  ฉบบัเรยีนรู ้
เพื่อใหพ้นักงำนรูแ้ละเขำ้ใจกำรท ำงำนของ Facebook & 
Google  และสำมำรถน ำมำประยุกตใ์นกำรท ำงำนได ้

How to ใช ้Canva ออกแบบสื่อยงัไงใหปั้ง รุ่นที ่1,2 

พนักงำนสำมำรถออกแบบสื่อพมิพอ์อนไลน์ต่ำง ๆ ได้
อย่ำงงำ่ยดำย โดยประยกุตใ์ชร้ปูแบบมำตรฐำนที่
หลำกหลำยของ Canva ผูใ้ชไ้มจ่ ำเป็นตอ้งมคีวำมรู้
พืน้ฐำนดำ้น Graphic Designer  

พระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มและรบัมอืกบัพระรำชบญัญตั ิ
ดงักล่ำว, กำรเผยแพร่ขอ้มลู, วธิกีำรจดัเกบ็ขอ้มลูส่วน
บุคคลทีถู่กตอ้ง และผลกระทบทีเ่กดิขึน้จำกกำรเผยแพร่
ขอ้มลูส่วนบุคล 

สรำ้งมำตรฐำนโครงกำรแนวรำบอย่ำงไร? ใหโ้ดนใจลูกบำ้น 
(รุ่นที1่, 2) 

เพื่อใหพ้นักงำนตอบค ำถำมใหแ้ก่ลูกคำ้เกีย่วกบั
มำตรฐำนกำรก่อสรำ้งของบรษิทัไดด้ว้ยควำมมัน่ใจ 

เสรมิสรำ้งจรรยำบรรณและจรยิธรรมเพื่อต่อตำ้นกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ในองคก์ร 

เพื่อให้พนักงำนรับทรำบและเข้ำใจเรื่องกำรต่อต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกระดับโดยมุ่งเน้นให้พนักงำน
ตระหนักต่อนโยบำยและมำตรกำร โดยน ำไปปฏิบตัิ
ต่อไปอย่ำงเป็นรปูธรรม  

จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ 
กำรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจของพนักงำน ด้ำน
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 

 
นอกจำกนี้  บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบักำรส่งบุคลำกรไปอบรมภำยนอกโดยสถำบนัอบรมทีม่คีุณภำพ

หรอืทีม่ชีื่อเสยีง อำท ิ
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ล ำดบั หลกัสตูร 
1 ทศิทำงตลำดทีอ่ยู่อำศยั VS เศรษฐกจิ ตน้ปี 63 
2 รำยงำนกำรประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
3 PDPA (Personal Data Protection Act) พระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
4 สรำ้งรำยได ้ยอดขำยกำรจ่ำย ผำ่น Tik Tok 
5 ทศิทำงตลำดทีอ่ยู่อำศยั VS เศรษฐกจิ กลำงปี 63 
6 กำรระงบัขอ้พพิำททำงเลอืกธุรกจิก่อสรำ้ง 
7 Leadership Skills for Auditors 
8 CFO Refresher Course 
9 TFRS ปี 64 
10 e-Withholding Tax ทำงเลอืกในกำรหกัภำษ ีณ ทีจ่่ำย และ National e-Payment 
11 VAT ประเดน็ทีม่กัผดิและเทคนคิกำรแกไ้ข 

12 
 TFRS ใหม่ กระทบงบกำรเงนิอย่ำงไร และผลกระทบของมำตรกำรผ่อนปรนทำงบญัชจีำก COVID-19 
(มุมมองของกำรวเิครำะห)์ 

13 Digital Transformation – Planning & Budgeting and Expense Management 

14 นโยบำยกำรลดก๊ำซเรอืนกระจก : โอกำส ควำมทำ้ทำย และวธิกีำรประเมนิ 

15 พืน้ฐำนดำ้นควำมยัง่ยนืของธุรกจิ 

16 กลยุทธบ์รหิำรกำรเงนิเพื่อพลกิฟ้ืนองคก์รและสรำ้งกำรเตบิโตในยุค New Normal 

17 กำรเปิดเผยขอ้มลูเพื่อวเิครำะหก์ำรด ำเนินงำนของบรษิทั (MD&A) 

18 กลยุทธด์ำ้นควำมยัง่ยนืของธุรกจิ 

19 Sustainable Supply Chain Management รุ่นที ่2 

20 New Normal of Communication in Digital & Crisis Turbulence 

21 สรำ้งควำมพรอ้ม ท ำควำมเขำ้ใจ กำรประเมนิควำมยัง่ยนื ปี 2563 

22 
ร่วมสรำ้งควำมพรอ้มใหก้บัผูป้ระกอบธุรกจิในตลำดทุน เพื่อรองรบัพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 

23 กำรปฏบิตังิำนของเลขำนุกำรบรษิทั เพื่อรองรบักำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

24 กำรเตรยีมควำมพรอ้มกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูในเรื่อง Personal Data Protection 

25 MAI Sustainability Strategy Program 2020 

26 Independent Director Forum “Inside CEO Succession: Essential Guide for Board" 

27 Director's Briefing 7 "Building A Consumer Centric Boardroom from Insights to Delight" 

28 
Board War Room EP.7 "Personalized Marketing vs. Data Privacy: Engaging You Customers while 
Protecting their Identities" 
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29 
Director Briefing “The Roles of Directors during COVID-19: Financial Reporting, Leadership and 
Beyond” 

30 Board War Room Series # 6 "People Readiness after COVID-19” 

31 Board War Room Series 5: "Cybersecurity Enters the Boardroom” 

32 Director Briefing COVID-19: "Business implications and the new normal" 

33 Board War Room Series 3: "Key Business and Legal Issues to Consider in Light of COVID-19" 

34 Board War Room Series 2: "Leading Your Business Through Pandemic Time" 

35 Board War Room Series 1: "Financial Immunity in Pandemic Time" 

 
เพื่อเพิม่ศกัยภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนในกำรพฒันำองค์กรใหด้ขีึน้ และเพื่อน ำไปสู่

ควำมส ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนืในปี 2563 บรษิทัไดฝึ้กอบรมพนักงำนคดิเป็นรอ้ยละ 98.25  ของพนักงำนทัง้หมด 
โดยคดิเป็นจ ำนวนชัว่โมงเฉลี่ย 8 ชัว่โมง/คน/ปี  ซึ่งเกนิกว่ำตำมทีม่ำตรฐำนกรมพฒันำฝีมอืแรงงำนก ำหนด
ไวท้ี ่8 ชัว่โมง/คน/ปี    

 
8.10.6  การปฐมนิเทศพนักงานใหม ่

บรษิทัก ำหนดใหเ้ป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นหลงักระบวนกำรสรรหำว่ำจำ้ง เพื่อใหพ้นักงำนใหม่เกิดกำร
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
อนุมตัิกำรลำหรอืกำรขออนุนัตคิ่ำล่วงเวลำของผู้ใต้บงัคับบญัชำผ่ำนมอืถือไดทุ้กสถำนที่ โดยจะมรีะบบแจง้
เตอืนไปยงัระบบ application ในมอืถอืของผูบ้งัคบับญัชำ ซึง่นวตักรรมดงักล่ำวเริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่8 
มกรำคม 2562 ทีผ่่ำนมำ 
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  8.10.8 จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

บรษิทัยดึหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดเีพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัมกีำรด ำเนินงำนอย่ำงมปีระสทิธิภำพ 
โปร่งใส ยุติธรรม ด้วยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจนมุ่งมัน่พฒันำธุรกจิใหเ้ติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง และสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท 
(“นโยบำย”) โดยมุ่งหวงัใหค้ณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำนทุกระดบั ไดศ้กึษำและท ำควำมเขำ้ใจนโยบำย และ 
ยดึมัน่เป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดัจนกลำยเป็นวฒันธรรมขององค์กร เพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจแก่ผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ว่ำบรษิทัจะสำมำรถด ำเนินธุรกิจเพื่อสรำ้งคุณค่ำทัง้ทำงดำ้นเศรษฐกจิ ทำงดำ้นสงัคม และ
ทำงดำ้นสิง่แวดลอ้มภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ไีปพรอ้มกนั 

ในช่วงไตรมำสที่ 3/2563 บริษัทได้จัดให้มีโครงกำรฝึกอบรมเพิ่มทักษะเฉพำะด้ำน (Specific 
Training) เกี่ยวกับ จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) เพื่อให้มีกระบวนกำรในกำรสื่อสำร
นโยบำยแก่ผู้บริหำร และ พนักงำนทุกระดบั ให้รบัทรำบและเกิดควำมเขำ้ใจในแนวทำงกำรปฏิบตัิอย่ำง
ชดัเจน โดยกำรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self Development Job Training) ผ่ำนระบบ E-Learning อกีทัง้เพื่อใหม้ี
กระบวนกำรตดิตำมผลเพื่อใหม้กีำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ กำรรบัขอ้รอ้งเรยีน ตลอดจนกำรตดิตำมจดักำร
ขอ้ร้องเรยีนต่ำงๆ สอดคล้องกบันโยบำยกำรแจง้เบำะแส (Whistle Blowing) และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำร
รบัทรำบ 

 
 8.10.9  นโยบายในการให้ความรู้เก่ียวกบัการทุจริตคอรปัชัน่ 

   บรษิทัมนีโยบำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมำตรกำรต่อตำ้นทุจรติคอร์รปัชนั โดยก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนของบรษิทัปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั โดยบรษิทัยงัไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยเกีย่วกบักำรใหแ้ละรบั
ของก ำนัล กำรหำ้มเรียกรบัหรอืยนิยอมจะรบัเงนิ สิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใดจำกผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทำงธุรกจิ โดย
บรรจุไวใ้นจรรยำบรรณทำงธุรกจิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคู่มอืพนักงำนซึ่งถอืว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฐมนิเทศ
พนักงำนใหม่ทุกครัง้ ในปี 2563 บรษิัทได้ด ำเนินกำรให้ควำมรู้แก่พนักงำนที่เกี่ยวกบักำรทุจรติคอร์รปัชนั 
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 

  
8.10.10  นโยบายการดแูลเร่ืองความปลอดภยั และสุขอนามยั กิจกรรม 5 ส 

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

ดำ้นควำมปลอดภยั 
1)  บรษิทัจดัใหก้ำรเขำ้ส ำนักงำนมรีะบบสแกนน้ิวมอืเขำ้-ออกเฉพำะผูม้สีทิธิเ์ท่ำนัน้ 
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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 

อนึ่ง กำรดูแลสุขภำวะและควำมปลอดภยัในสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนของพนักงำน บรษิทัไดจ้ดัให้
มีโครงกำรส่งเสริมควำมรู้แก่พนักงำนเพื่อรบัมอืกับควำมเสี่ยงจำกสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน โดยเฉพำะ
โครงกำรซ้อมหนีไฟซึง่จดัขึน้เป็นประจ ำทุกปี เพื่อใหเ้กดิควำมปลอดภยัสูงสุดเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินจำกอคัคภียั 
(Fire Emergency Model) ซึ่งเป็นหนึ่งในมำตรกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงด้ำนสุขอนำมัยและควำม
ปลอดภยัของพนักงำน 

     
ดำ้นสุขอนำมยั 
1) พนักงำนจะไดร้บับตัรประกนัสุขภำพจำกบรษิทัประกนัสุขภำพทีบ่รษิทัก ำหนด และสำมำรถเขำ้รบั

กำรรกัษำได้ตำมโรงพยำบำลในโครงกำรที่ก ำหนด โดยมวีงเงนิค่ำรกัษำพยำบำลตำมระดบัของ
พนักงำน 

2) จดัใหพ้นักงำนไดร้บักำรตรวจสุขภำพประจ ำปีเป็นประจ ำทุกปี โดยเขำ้รบักำรตรวจ ณ โรงพยำบำล
ทีม่คีุณภำพและเชื่อถอืไดต้ำมทีบ่รษิทัไดก้ ำหนดไว ้

3)   จดัใหม้กีำรก ำจดัแมลงเป็นประจ ำทีส่ ำนักงำน เพื่อสุขอนำมยั และควำมสะอำดในพื้นทีท่ีป่ฏบิตังิำน   
ของพนักงำน 

4)  ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค COVID-19 ไดม้มีำตรกำรเกี่ยวกบักำรจดักำรภำยในให้
พนักงำนมจีติส ำนึกและปฏบิตัตินอย่ำงเคร่งครดัตำมประกำศของบรษิทัเป็นระยะอย่ำงชดัเจน และ
เพิ่มกระบวนกำรภำยใน อำทิ กำรฉีดพ่นฆ่ำเชื้อฯ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจในสถำนที่ท ำงำนและ
โครงกำร, กำรท ำควำมสะอำดพื้นที่จุดสัมผัสอย่ำงสม ่ำเสมอ, กำรจ ำกัดผู้เข้ำร่วมประชุมตำม
สถำนกำรณ์, กำรลงทะเบยีนเขำ้ออกของลูกค้ำที่เข้ำมำติดต่องำน, กำรจดักำรลดควำมแออดัใน
สถำนทีป่ฏบิตังิำน เป็นตน้   

 
สรปุสถิติการเกิดอบุติัเหตุ อตัราการหยุดงาน หรืออตัราการเจบ็ป่วย จากการท างาน และขาดงาน  
ประจ าปี 2563 

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2563 

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 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร ครัง้ที ่3/2563 เมื่อวนัที ่7 สงิหำคม 2563 ก ำหนดใหผู้ถ้อืหุน้มส่ีวน

ร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องส ำคญัของบริษัท โดยกำรให้สิทธแิก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม

ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุน้ โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในกำรบรรจุเรื่องทีผู่้ถอืหุน้เสนอเป็น

วำระกำรประชุม และใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้พจิำรณำในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร รวมถงึเปิด

โอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม ส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2564 ที่จดัขึน้ในวนัที ่1 

เมษำยน 2564 โดยคณะกรรมกำรได้ดูแลให้มีกำรเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่ำวให้ผู้ถือหุ้นทรำบในระหว่ำงวันที่ 11 

พฤศจกิำยน 2563 ถงึวนัที ่11 มกรำคม 2564 

 

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. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้จะพจิำรณำและลงคะแนนเสยีงตำมวำระทีก่ 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 

บรษิัทตระหนักและรบัรู้ถึงสทิธขิองผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภำยใน 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 โดยมกีำรพฒันำอย่ ำงสม ่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 ำคญักบัชุมชนและสงัคมโดยรอบด้วยตะหนักดวี่ำเรำเปรยีบเสมอืนส่วนหนึ่ งของสงัคมทีจ่ะ

ร่วมกำ้วเดนิไปสู่กำรพฒันำสงัคมและสิง่แวดลอ้มเพื่อควำมยัง่ยนืสบืไป บรษิทัจงึไดด้ ำเนินกจิกรรมเพื่อชุมชนและสงัคม
อย่ำงต่อเนื่องควบคู่ไปกบักำรด ำเนินธุรกจิ ภำยใตค้วำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม ดงันี้ 

▪ มนีโยบำยในกำรประกอบธุรกจิโดยค ำนึงถึงสภำพสิ่งแวดล้อมเป็นส 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 ำหรับผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 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 ำรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่ขี้อมลูถูกต้อง 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 2563 บริษัทได้ด ำเนินกำรเพื่อให้บริกำรข้อมูลและข่ำวสำรของบริษัทผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ และผ่ำน
สื่อมวลชนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุน นักวเิครำะห ์ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่น และบุคคลทัว่ไปรบัทรำบขอ้มลูอย่ำง
ทัว่ถงึ ดงันี้ 

1) ผู้บรหิำรบรษิัทได้ใหข้อ้มูลในภำพรวมของกำรด ำเนินงำน และตอบขอ้ซกัถำมแก่นักวเิครำะห์และนักลงทุน 
อำท ิกำรพบปะนักวเิครำะห์และนักลงทุน (Company Visit) กำรประชุมทำงโทรศพัท์ (Conference Call) รวมถึงกำร
ประชุมนักวเิครำะห ์(Analyst meeting) เพื่อใหข้อ้มลูกบันักวเิครำะหแ์ละนักลงทุน และเปิดโอกำสใหไ้ดส้อบถำมขอ้มลู
และขอ้สงสยัต่ำงๆ จำกผูบ้รหิำรโดยตรง อกีทัง้สำมำรถสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหเ้กิดขึน้ในสำยตำของนักวเิครำะห์ได้เป็น
อย่ำงด ีทัง้นี้ กำรจดั Analyst meeting ประจ ำปี 2563 มจี ำนวนทัง้สิน้ 2 ครัง้ ในช่วงเดอืนกุมภำพนัธ ์2563 หอ้งประชมุ 
โรงแรมเอทสั ลุมพนิี และเดอืนสงิหำคม 2563 ณ โรงแรมแมนดำรนิ 

กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมบรษิัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจ ำปี 2563 ณ ตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ทีจ่ดัขึน้เป็นประจ ำทุกไตรมำสเพื่อพบปะกบันักลงทุนและนักวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์ใหข้อ้มลูทีเ่น้นไปในกำร
ชี้แจงเกี่ยวกับผลประกอบกำรในแต่ละไตรมำส จ ำนวนทัง้สิ้น 4 ครัง้ คือ (1) วนัที่ 19 มีนำคม 2563 (2) วนัที่  1 
มถิุนำยน 2563 (3) วนัที ่3 กนัยำยน 2563 และ (4) วนัที ่30 พฤศจกิำยน 2563 

กำรเดนิทำงไปพบนักลงทุน (Roadshow) เพื่อน ำเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบักำรประกอบธุรกจิ ผลประกอบกำร ควำม
คบืหน้ำในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงภำวะอุตสำหกรรม สถำนะและแนวโน้มในกำรด ำเนินในช่วงเวลำนัน้ๆ ซึ่ง Roadshow 

http://www.chewathai.com/
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ประจ ำปี 2563 บรษิทัเขำ้ร่วมกจิกรรมทีจ่ดัขึน้โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ 3 แห่งในช่วงเดอืนมถิุนำยน 2563 คอื (1) บรษิทั
หลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั (2) บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบีเีอสท ีจ ำกดั (มหำชน) และ(3) บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ำกดั 

กำรเยีย่มชมกจิกำร (Site Visit) เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เขำ้เยีย่มชมกจิกำรและควำมคบืหน้ำของโครงกำร ประจ ำปี 2563 
โครงกำรชวีำทยั เกษตร-นวมนิทร ์ เมื่อวนัที ่17 กนัยำยน 2563 

2) กำรใหข้่ำวประชำสมัพนัธ์ต่อสื่อมวลชนไม่ว่ำจะเป็นหนังสอืพมิพ์ นิตยสำร วำรสำรต่ำงๆ เกี่ยวกบัธุรกจิของ
บริษัท และทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต รวมตลอดถึงกำรให้สมัภำษณ์ของผู้บริหำรบริษัท กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรผู้จดักำร โดยบรษิัทได้จดักิจกรรมงำนแถลงแผนกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ ประจ ำปี 2563 ขึ้นเมื่อวนัที่ 18 
กุมภำพนัธ ์2562 ณ โรงแรมเอทสั ลุมพนิี 

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

งานนักลงทุนสมัพนัธ ์ 

บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดักจิกรรมผูถ้อืหุน้เขำ้เยีย่มชมกำรโครงกำรชวีำทยั เกษตร-นวมนิทร์ น ำ

โดย คุณสุนันทรำ มหำประสทิธิช์ยั รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงนิและบญัช ีพรอ้มคณะผูบ้ริหำรใหก้ำรต้อนรบั

เป็นอย่ำงด ี วตัถุประสงค์ในกำรจดักจิกรรมครัง้นี้  บรษิัทเล็งเหน็ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิตำมหลกักำรก ำกบั

ดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยมุ่งสรำ้งควำมเชื่อมัน่และควำมพงึพอใจใหก้บัผูถ้อืหุน้ เพื่อใหบ้รษิทัเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืไดใ้นระยะยำว 

ซึ่งบรษิทัพรอ้มที่จะเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัทีถู่กต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้ยีย่มชม

กจิกำรของบรษิทัและดร้บัทรำบควำมกำ้วหน้ำของโครงกำรอกีดว้ย 

บรษิทัจดัใหม้ฝ่ีำยนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท ำหน้ำทีต่ดิต่อสื่อสำรใหข้อ้มูลกบักลุ่มเป้ำหมำย 

ทัง้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถำบนั นักลงทุนรำยบุคคล บรษิัทหลกัทรพัย์ ผู้สื่อข่ำวและประชำชนทัว่ไป อย่ำงเท่ำเทยีมกัน 

เพื่อใหท้รำบขอ้มูลของบรษิทัอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และทนัต่อเวลำ แสดงขอ้มูลถงึผลประกอบกำรและแผนกำรด ำเนิน

ธุรกจิในอนำคต เพื่อเป็นขอ้มูลช่วยในกำรประกอบกำรตดัสนิใจลงทุนและสรำ้งควำมน่ำเชื่อถอืใหแ้ก่บรษิทั โดยบรษิทัมี

กำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงสม ่ำเสมอและเป็นระบบ ผ่ำนช่องทำงทีห่ลำกหลำย ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ ำหนดจรรยำบรรณนักลงทุน

สมัพนัธ์ เพื่อใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบังำนนักลงทุนสมัพนัธ ์ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนเป็นไปอย่ำง

ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส โดยยดึถอืผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำยเป็นส ำคญั   

ส ำหรบัปี 2563 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธเ์พื่อเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัใหแ้ก่นักลงทุน สรุปไดด้งันี้ 

รปูแบบกิจกรรม จ านวนครัง้ 
จดัประชมุนักวเิครำะห ์(Analyst Meeting) 2 
กำรเขำ้ร่วม Opportunity Day ทีต่ลำดหลกัทรพัยฯ์ 4 
กำรพบปะนักวเิครำะหแ์ละนักลงทุน (Roadshow) 3 
แถลงแผนปีกบัสื่อมวลชน 1 
ผูถ้อืหุน้เยีย่มชมกจิกำร (Site Visit) 1 
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นอกจำกกิจกรรมดงักล่ำวแล้ว บรษิัทมชี่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มูลผ่ำนทำง กำรรำยงำนผ่ำนระบบข่ำวของ

ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  เว็บไซต์บริษัท www.chewathai.com โดยข้อมูลบนเว็บไซต์จะมีกำรอปัเดตให้

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 อำคำรลุมพนิีทำวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูติด ีถนนพระรำมสี ่แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร 

กรุงเทพฯ 10120 

เวบ็ไซต ์:  www.chewathai.com 

โทรศพัท ์:  (02) 679 8870 – 4 ต่อ 113 หรอื Call center : 1260 กด 3 

อเีมล ์:   ir@chewathai.com 

 

ทัง้นี้  กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและตอบข้อซักถำมที่เกี่ยวข้องกับผลกำรด ำเ นินงำนของบริษัทแก่
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

http://www.facebook.com/CHEWATHAI
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ต่ำงๆ กำรสื่อสำรผ่ำนกลุ่มของฝ่ำยต่ำงๆ ในรูปแบบ Chewathai Club Intranet และ Line ซึ่งจะมผีูบ้รหิำรระดบัสูงอยู่
ดว้ยโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นักงำนไดร้บัรูข้ำ่วสำรต่ำงๆ ของบรษิทั ดงันี้ 

- นโยบำย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของบรษิทั 
- ขำ่วสำรกจิกรรมต่ำงๆ ของบรษิทั 
- ขำ่วหรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสวสัดกิำรต่ำงๆ 
- ข่ำวเกี่ยวกบัพนักงำนในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรปรบัต ำแหน่ง พนักงำนเขำ้ใหม่ หรอื 

พนักงำนลำออกและอื่นๆ เป็นตน้  
- ขำ่วทีเ่ป็นควำมรูแ้ก่พนักงำน เช่น ขำ่วเกีย่วกบัภำษ ีขำ่วเกีย่วกบัประกนัสงัคม เป็นตน้ 

อนึ่ง คณะกรรมกำรบรษิทัยงัใหค้วำมส ำคญัและก ำหนดแนวทำงปฏบิตัติ่อขอ้มลูส่วนบุคคล อำท ิกำรรวบรวม 

กำรจดัเกบ็ กำรใชข้อ้มูล และ กำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถงึกำรจดักำรควำมเสีย่งทีอ่ำจมผีลกระทบต่อเสรภีำพ

ของบุคคล เพื่อเป็นมำตรกำรคุม้ครองขอ้มลูทีม่คีวำมเหมำะสม 

 

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 2563 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
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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 

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) 
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3) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมระเบยีบ และประกำศทีอ่อกตำมควำม
ของ กฎหมำย หรอืตำมขอ้บงัคบับรษิทั 

4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
5) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

8) กำรเสนอชื่อบุคคลใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนด
ออกตำมวำระคณะกรรมกำรสรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน จะเป็นผูส้รรหำเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัพจิำรณำก่อนเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำและเลอืก 

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  
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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  

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 
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11. ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท เข้ำร่วมหลักสูตรสมัมนำต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรและผูบ้รหิำรนัน้ 

12. ก ำกบัดแูลใหม้ัน่ใจว่ำแนวทำงปฏบิตัติ่อขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น กำรรวบรวม กำรจดัเกบ็ กำรใชข้อ้มลู และ 
กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรจดักำรควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อเสรีภำพของบุคคล 
สำมำรถใชเ้ป็นมำตรกำรคุม้ครองขอ้มลูทีม่คีวำมเหมำะสม อกีทัง้กำรจดักำรขอ้มลูส่วนบุคคลถูกควบคุม
ภำยใตม้ำตรกำรทีก่ ำหนด และ มกีำรตรวจสอบ ประเมนิควำมเสีย่งอย่ำงสม ่ำเสมอ 

13. ตรวจสอบผลกำรปฏบิตังิำนของตนเป็นประจ ำทุกปี 

14. ตรวจสอบและประเมนิควำมเพยีงพอของกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำร และเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
พจิำรณำแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎบตัรฉบบันี้ 

15. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมการชุดย่อย 
 โครงสร้ำงในส่วนคณะกรรมกำรบริษัท ชีวำทัย จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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  2563 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 
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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 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 

  (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) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
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
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คณะกรรมกำรบริษัท โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
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 ้
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 ำนำจช่วงใหผู้บ้รหิำร 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. รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบถงึกจิกำรทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรด 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 2563 คณะกรรมกำรประกอบดว้ย กรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 
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คนเพื่อใหเ้กดิกำรถ่วงดุล โดยมหีน้ำทีส่ ำคญัเพื่อแบ่งเบำภำระของคณะกรรมกำรบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 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
คุณสมบัติเหมำะสมเพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั 

2. พจิำรณำทบทวนนโยบำยและหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำร
บริษัท กรรมกำรผู้จ ัดกำร และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำย 
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที ่ขอบเขตและบทบำทควำมรบัผดิชอบ 

3. ก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่มีควำมหลำกหลำยทัง้ในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ 
ควำมสำมำรถและคุณลกัษณะเฉพำะดำ้น ตลอดจนเพศและอำยุทีจ่ ำเป็นต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำยหลกั โดยกำรจดัท ำตำรำงองค์ประกอบควำมรู้ควำมสำมำรถของกรรมกำร เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
คณะกรรมกำรมคีุณสมบตัเิหมำะสม สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  

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

5. ทบทวน สอบทำน ประเมนิควำมเพยีงพอ และควำมเหมำะสมของกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นประจ ำทุกปี 

6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 
 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

   ได้รบักำรแต่งตัง้ขึ้นโดยคณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวนทัง้หมด 3 คน โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2563  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 
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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 ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั 
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 
 

  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้โดยคณะกรรมกำรบรษิทัมจี ำนวนทัง้หมด 3 คน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
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
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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 

6.  คณะกรรมกำรบรษิัทสนับสนุนใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรเชญิผูบ้รหิำรระดบัสูงเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อใหส้ำรสนเทศรำยละเอยีดต่ำงๆ เพิม่เตมิในฐำนะทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิำนโดยตรง และเพื่อมโีอกำสท ำควำมรูจ้กั
ผูบ้รหิำรระดบัสงูส ำหรบัใชป้ระกอบกำรพจิำรณำแผนกำรสบืทอดงำน 

7.  ในกำรพจิำรณำระเบยีบวำระต่ำงๆ กรรมกำรซึ่งมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิำรณำจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงและ
ตอ้งไม่อยู่ในทีป่ระชุมในวำระดงักล่ำว 

8.  กำรประชุมทุกครัง้ ต้องมกีำรจดบนัทกึกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมที่
ผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบรษิทั พรอ้มใหค้ณะกรรมกำรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสำมำรถตรวจสอบได้ 

รายงานการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการส าหรบัคณะกรรมการชุดต่างๆ  
ในปี 2563 มกีำรประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
 

รายช่ือ 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

จ านวน
ครัง้ 

อตัรา
การ
เข้า
ร่วม 
(%) 

จ านวน
ครัง้ 

อตัรา
การ
เข้า
ร่วม 
(%) 

จ านวน
ครัง้ 

อตัรา
การ
เข้า
ร่วม 
(%) 

จ านวน
ครัง้ 

อตัรา
การ
เข้า
ร่วม 
(%) 

จ านวน
ครัง้ 

อตัรา
การ
เข้า
ร่วม 
(%) 

จ านวน
ครัง้ 

อตัรา
การ
เข้า
ร่วม 
(%) 

1. นำยชำตชิำย พำนิชชวีะ 7/7 100% - - 12/12 100% - - - - - - 

2. นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ 7/7 100% - - 12/12 100% - - - - - - 

3. นำยบุญ ชุน เกยีรติ 7/7 100% - - 12/12 100% - - 4/4 100% 4/4 100% 

4. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี 7/7 100% 4/4 100% - - 2/2 100% 4/4 100% 4/4 100% 
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5. นำยชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร 7/7 100% 4/4 100% - - 2/2 100% 4/4 100% 4/4 100% 

6. พล.ต.อ. วสินุ ปรำสำททองโอสถ 4/7* 57% - - - - 1/2 50% - - - - 

7. นำยพนิิจ หำญพำณิชย์ 7/7 100% 4/4 100% - - - - - - - - 

หมำยเหตุ: *พล.ต.อ. วสินุฯ ขอลำประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1,2,4 เมื่อวนัที ่22 ม.ค., 14 ก.พ. และ 1 เม.ย. 2563 
ตำมล ำดบั และ ขอลำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่14 ก.พ. 
2564 เน่ืองจำกตดิภำรกจิรำชกำร 

 

การประชมุระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

 คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรมโีอกำสไดป้ระชุมระหว่ำงกนัเองเพื่ออภปิรำย
ปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกบักำรจดักำรทีอ่ยู่ในควำมสนใจ เช่น คณะกรรมกำรอสิระมคีวำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยจดักำร, มคีวำม
เป็นอสิระในกำรแสดงควำมคดิเหน็และตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูง สุดของบรษิทัและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำย, สำมำรถให้
ควำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระโดยไม่อยู่ภำยใตอ้ทิธพิลใดๆ, จ ำนวนคณะกรรมกำรอสิระเป็นไปตำมสดัส่วนทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด, กระบวนกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงเหมำะสม โดยให้
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัประเดน็กำรพฒันำกรรมกำรทีค่วรมกีำรจดัอบรมอย่ำงสม ่ำเสมอ เป็นต้น โดยกำรประชุมไม่มฝ่ีำย
จดักำรร่วมดว้ย และแจง้ใหค้ณะกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรไดร้บัทรำบผลกำรประชุมดงักล่ำวดว้ย ทัง้นี้ ปี  2563 
ไดม้กีำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 1 ครัง้ เมื่อวนัที ่13 มนีำคม 2563 

 
การวางแผนกลยุทธข์องบริษทัและการน าไปปฏิบติั 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทุกปี คณะกรรมกำรจะร่วมกนัพจิำรณำทบทวน วสิยัทศัน์ ภำรกจิและกล
ยุทธ์ประจ ำปี รวมทัง้วำงแผนกลยุทธ์ล่วงหน้ำ และภำยหลังจำกนัน้คณะกรรมกำรจะติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร
ด ำเนินกำรสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั และแผนกลยุทธ์ รวมถึงด ำเนินธุรกิจอย่ำงมจีรยิธรรม มคีวำม
รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยฝ่ำยจดักำรจะรำยงำนแผนงำนดงักล่ำวให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
รบัทรำบเป็นประจ ำทุกไตรมำส โดยก ำหนดไวเ้ป็นวำระ เรื่อง รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำน รำยงำนควำมคบืหน้ำกำร
ด ำเนินธุรกจิ และยงัไดก้ ำหนดใหม้วีำระ เรื่องทบทวนแผนกลยุทธ ์เพื่อใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั จะไดร้บัทรำบ
ขอ้เทจ็จรงิและใหข้อ้เสนอแนะในเรื่องทีเ่หน็ว่ำฝ่ำยจดักำรควรปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

 การสรรหากรรมการอิสระ 
 บรษิัทได้ก ำหนดนิยำมของบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระโดยพจิำรณำจำกคุณสมบตั

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

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้ับรวมกำรถอืหุน้ของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 
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2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม 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 ผู้บรหิำร ผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของ บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำง
อสิระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผู้ทีม่คีวำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัที่ได้รบักำร
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ 

5.   ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีก่ระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิกำร กำร
เช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรพัย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรบัควำม
ช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ด้วยกำรรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้ำประกนั กำรให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
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 บรษิทัใหญ่ 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 
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ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นีัยกบั
กจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

10. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

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 
2.  ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ  บรษิทั

ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุ้นใหญ่ 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 นบัจำกวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระครัง้แรก  

 
การสรรหากรรมการบริษทั 
 กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำคุณสมบัติโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนจะร่วมกนัพจิำรณำน ำเสนอบุคคลทีเ่หมำะสมซึ่งส่วนหนึ่งไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคล
ทีม่คีุณสมบตั ิเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตัิ ซึ่ง
องคป์ระกอบกำรสรรหำและแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรษิทั มรีำยละเอยีดดงันี้ 

1) คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อยหำ้ (5) คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
(1/2) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัร 

2) คณะกรรมกำรบรษิทัต้องประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยสำม (3) คน และกรรมกำรไม่น้อย
กว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ 

อนึ่ง กำรสรรหำกรรมกำรบริษัทรวมถึงกรรมกำรผู้จดักำร คณะกรรมกำรยังให้ควำมส ำคัญในกำร
วเิครำะหท์กัษะทีม่อียู่ของคณะกรรมกำรชุดปัจจุบนัและทกัษะทีจ่ ำเป็นทีบ่รษิทัตอ้งกำร (Skill Matrix) เพื่อสรร
หำกรรมกำรบรษิทัทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม 

โครงสรำ้งของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย ทกัษะของกรรมกำรในแต่ละดำ้นทีม่คีวำมจ ำเป็นต่อกำรท ำ
หน้ำที ่เครื่องมอืทีน่ ำมำใช ้คอื กำรท ำ “Board skill matrix” ซึง่เป็น checklist ทีช่ีใ้หเ้หน็ว่ำ ณ ปัจจุบนั ทกัษะ
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ของกรรมกำรมคีรบถ้วนแล้วหรือยงั และถ้ำจะต้องสรรหำกรรมกำรหรือผู้น ำบริษัทเพิม่เติมหรือทดแทนก็
สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยได้ชดัเจนว่ำต้องกำรกรรมกำรในทกัษะใดทีย่งัขำดอยู่ อีกทัง้ ยงัสำมำรถน ำไปใช้
ก ำหนดเป็นแผนกำรอบรมและพฒันำของกรรมกำรไดอ้กีดว้ย 

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 

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 ำเนินงำนของบรษิัทฯ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำ
อนุมตัติ่อไป 
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การสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ ำงๆ 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 

อนึ่ง อ ำนำจอนุมตักิำรท ำรำยกำรทีส่ ำคญัต่ำงๆ คณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำทบทวนอ ำนำจอนุมตัใิน
กำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัที่ 8 สิงหำคม 2562 เพื่อให้บริษัทมีกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยอย่ำงมปีระสิทธภิำพ อ ำนำจอนุมตัิรำยกำรส ำคญัในประเด็นต่ำงๆ ประกอบด้วย (1) งำนบริหำร
องคก์ร (2) งำนงบประมำณ (3) งำนจดัซื้อจดัจำ้ง (4) งำนโครงกำรเพื่อขำย (5) งำนบุคคล (6) งำนธุรกำร (7) 
งำนดำ้นกำรตลำด (8) งำนบญัชแีละกำรเงนิ (9) งำนดำ้นกฎหมำย โดยแบ่งอ ำนำจอนุมตักิำรท ำรำยกำรตำม
สำยบงัคบับญัชำ อำท ิระดบัคณะกรรมกำร, ระดบัคณะกรรมกำรบรหิำร, ระดบัประธำนกรรมกำร, ระดบั
กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นตน้ 

7. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
  บรษิทัมนีโยบำยในกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของประธำนกรรมกำรบรษิทั และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร โดยจะต้องเป็นบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ มปีระสบกำรณ์และคุณสมบตัทิีเ่หมำะสม และต้องไม่
เป็นบุคคลเดยีวกนัเพื่อใหม้กีำรถ่วงดุลอ ำนำจโดยกำรแยกหน้ำทีก่ำรก ำกบัดแูลและบรหิำรงำนออกจำกกนั 
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ประธานกรรมการบริษทั 
  ไม่เป็นผูบ้รหิำร รวมทัง้ไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมกำรผูจ้ดักำร โดยประธำนกรรมกำรบรษิทัมคีวำม
เป็นอสิระจำกฝ่ำยบรหิำร มกีำรแบ่งแยกหน้ำทีใ่นกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลและกำรบรหิำรงำนประจ ำ
ออกจำกกนัอย่ำงชดัเจน ประธำนกรรมกำรบรษิทั มหีน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 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 ผูบ้รหิำรระดบัสงูจนถึงพนักงำน 

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 

กรรมการผู้จดัการ 
ไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัประธำนกรรมกำรบรหิำร แต่ถอืเป็นผูบ้รหิำรระดบัสงูในส่วนของฝ่ำยจดักำร 

โดยท ำหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกจิกำร และ/หรอืกำรบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทัตำมแนวทำงทีค่ณะกรรมกำร
บรษิทั คณะกรรมกำรบรหิำร ก ำหนด พจิำรณำธุรกรรมต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทั 
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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 มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ สำมำรถสรำ้งผลงำนทีด่เีลศิใหอ้งค์กร มทีศันคตแิละพฤตกิรรมทีเ่หมำะสมกบัวฒันธรรมองค์กร รวมทัง้มี
ควำมเหมำะสมด้ำนวยัวุฒิที่พร้อมจะด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำงลง รวมทัง้มีกำรจดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคล เพื่อเตรียม
บุคลำกรใหม้คีวำมส ำหรบัต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู 

 
9. การประเมินตนเองของกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

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



แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2563  บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2.9 หน้ำ 122 

 

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 2563 ผลประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย มดีงัต่อไปนี้ 

9.1)  การประเมินตนเองของกรรมการบริษทัโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ประเภทท่ี 1  แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำร แบ่งกำรประเมนิออกเป็น 4 หมวดโดยผลกำรประเมนิ
ประจ ำปี 2563 สรุปไดด้งันี้ 

1) โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรในเรื่องดงัต่อไปนี้มคีวำมเหมำะสม ท ำใหก้ำรท ำงำน
ของคณะกรรมกำรมปีระสทิธภิำพ 

2) กำรประชุมคณะกรรมกำรไดด้ ำเนินกำรในเรื่องดงัต่อไปนี้ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรปฏบิัตหิน้ำที่ใน
กำรประชุมไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

3) บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร ไดใ้หค้วำมส ำคญั ใชเ้วลำในกำรพจิำรณำ 
ทบทวนและปฏบิตัติำมในเรื่องต่อไปนี้อย่ำงเพยีงพอ 

4) เรื่องอื่นๆ เช่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร กำรพัฒนำตนเองของ
กรรมกำรและผูบ้รหิำร 

ระดบัคะแนนท่ีได้ร้อยละ 99.43 อยู่ในระดบัมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 

ประเภทท่ี 2  แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย แบ่งกำรประเมนิออกเป็น 3 หมวดโดยผลกำร
ประเมนิประจ ำปี 2563 สรุปไดด้งันี้ 

1) โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรในเรื่องดงัต่อไปนี้มคีวำมเหมำะสม ท ำใหก้ำรท ำงำน
ของคณะกรรมกำรมปีระสทิธภิำพ 

2) กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยได้ด ำเนินกำรในเรื่องดงัต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีใ่นกำรประชุมไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

3) บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย ไดใ้หค้วำมส ำคญั ใชเ้วลำในกำร
พจิำรณำ ทบทวนและปฏบิตัติำมในเรื่องต่อไปนี้อย่ำงเพยีงพอ 

ระดบัคะแนนท่ีได้ร้อยละ 99.68 อยู่ในระดบัมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 
ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยคณะประจ ำปี 2563 สรุปไดด้งันี้  

1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ระดบัคะแนนท่ีได้ร้อยละ 100 อยู่ในระดบัมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 
2) คณะกรรมกำรบรหิำร 
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ระดบัคะแนนท่ีได้ร้อยละ 100 อยู่ในระดบัมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 
3) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
ระดบัคะแนนท่ีได้ร้อยละ 97.92 อยู่ในระดบัมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 
4) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
ระดบัคะแนนท่ีได้ร้อยละ 97.50 อยู่ในระดบัมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 
5) กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  
ระดบัคะแนนท่ีได้ร้อยละ 99.17 อยู่ในระดบัมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 

ประเภทท่ี 3 แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล แบ่งกำรประเมนิ
ออกเป็น 3 หมวดโดยผลกำรประเมนิประจ ำปี 2563 สรุปไดด้งันี้ 

1) โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร 
2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
3) บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 
ระดบัคะแนนท่ีได้ร้อยละ 99.68 อยู่ในระดบัมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 
ทัง้นี้ ข ัน้ตอนกำรประเมนิเริม่ตัง้แตช่่วงเดอืนพฤศจกิำยน 2563 เลขำนุกำรบรษิทัท ำหน้ำทีจ่ดัส่งแบบ

ประเมนิใหก้รรมกำรแต่ละคนประเมนิตนเองโดยอสิระ โดยเลขำนุกำรบรษิทัท ำกำรรวบรวมแบบประเมนิผล 
เพื่อจดัท ำรำยงำนสรุป ประมวลผลกำรประเมนิ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ถดัไป อนึ่ง 
ผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทั ปี 2564 ไดน้ ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 
1/2564 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 

 
 

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 
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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 2563 คณะกรรมกำรบรษิทัไดเ้ขำ้ร่วมอบรมและสมัมนำในหลกัสตูรต่ำงๆ จำกสถำบนัทีม่มีำตรฐำน ไดร้บัควำม
เชื่อถือและควำมนิยมในระดบัสำกล อำท ิErnst & Young, PwC และ สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชูปถมัภ์ องค์กรที่
เสรมิสรำ้งและพฒันำผูป้ระกอบวชิำชพีบญัช ีรวมถงึสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย( IOD) องค์กรทีม่บีทบำท
ส ำคญัในกำรพฒันำกรรมกำร และส่งเสรมิใหเ้กดิกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ใีนระดบัประเทศ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ล ำดบั รำยชื่อ หลกัสตูร 

1. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร ี • สรุปเนื้อหำและกรณีศกึษำ TFRS 15 โดย สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชูปถมัภ์  
• สำรสนเทศทำงกำรบญัช ี1, 2 โดย กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 
• จรรยำบรรณและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิส ำหรบักจิกำรทีไ่ม่ได้มสี่วนได้เสยี

สำธำรณะ โดย กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 
• กำรวเิครำะหง์บกำรเงนิ โดย กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 
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• งบกระแสเงนิสด โดย กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 
• Director's Briefing 10 “Driving Organizational Culture from the Boardroom” โดย 

สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย วนัที่ 4 ธนัวำคม 2563 
• Independent Director Forum “Inside CEO Succession: Essential Guide for 

Board" โดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย วนัที ่29 ตุลำคม 2563 
• Chairman forum "Leading Boardroom Through Disruption What Directors 

Should Know?" โดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย วนัที่ 14 ตุลำคม 
2563 

• กำรอบรมมำตรฐำนกำรบญัชปีระจ ำปี 2563 โดย ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอร์ส เอบเีอ
เอส จ ำกดั วนัที ่24-25 กนัยำยน 2563  

• Director's Briefing 7 "Building A Consumer Centric Boardroom from Insights to 
Delight" โดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย วนัที ่28 สงิหำคม 2563  

• กำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนของบริษัท (MD&A) โดย สมำคม
บรษิทัจดทะเบยีนไทย วนัที ่30 กรกฎำคม 2563 

• Board War Room EP.7  "Personalized Marketing vs. Data Privacy: Engaging 
You Customers while Protecting Their Identities" โดย สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบรษิทัไทย วนัที ่10 กรกฎำคม 2563 

• Director Briefing “The Roles of Directors during COVID-19: Financial Reporting, 
Leadership and Beyond”  โดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย วนัที่ 
12  มถิุนำยน 2563 

• Board War Room Series # 6 "People Readiness after COVID-19” โดย สมำคม
ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย วนัที ่5 มถิุนำยน 2563  

• Board War Room Series 5: "Cybersecurity Enters the Boardroom” โดย สมำคม
ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย วนัที ่27 พฤษภำคม 2563 

• Director Briefing COVID-19: "Business implications and the new normal" โดย 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย วนัที ่12 พฤษภำคม 2563 

• Board War Room Series 3 :  "Key Business and Legal Issues to Consider in 
Light of COVID-19" โดย สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  วันที่ 28 
เมษำยน 2563 

• Board War Room Series 2: "Leading Your Business Through Pandemic Time"  
โดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย วนัที ่22 เมษำยน 2563  

• Board War Room Series 1: "Financial Immunity in Pandemic Time"  โดย สมำคม
ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย วนัที ่20 เมษำยน 2563 

2. นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ • mai Sustainability Strategy Program 2020 โดย ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
วนัที ่2, 17 กนัยำยน 2563 

 
หมำยเหตุ : รำยละเอียดกำรพฒันำผู้บรหิำรในฐำนะเป็นพนักงำนของบรษิัท รำยละเอียดจะปรำกฎอยู่ใน

หวัขอ้ “นโยบำยในกำรพฒันำบุคลำกร” 
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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 
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 2563 บรษิทัไม่มกีำรจดัปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่  

 
13. ประวติัการกระท าผิดกฎหมายของบริษทั กรรมการบริษทัและผู้บริหาร 

ในช่วงรอบปีทีผ่่ำนมำและในปี 2563 บรษิัทไม่มกีรณีของกำรกระท ำทีเ่ป็นกำรขดัต่อกฎ ระเบยีบ กฎหมำย
ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน หรอื
กฎหมำยต่ำงๆ อำท ิกำรทีบ่รษิทัไม่ส่งงบกำรเงนิตำมก ำหนด ไม่มรีำยกำรทีเ่ป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิแก่
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทไม่มีชื่อเสียงในทำงลบ อันเนื่องมำจำกควำมล้มเหลวในกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรชุดย่อย บรษิทัไม่มกีรณีทีก่รรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำรลำออกอนัเนื่องมำจำกประเดน็
เรื่องกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทั นอกจำกนี้ บรษิทัไม่มกีรณีทีม่กีำรกระท ำทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยดำ้นแรงงำน 
กำรจำ้งงำน กฎหมำยว่ำดว้ยกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ หรอืถูกด ำเนินกำรใดๆ อนัเนื่องมำจำกกำรทีบ่รษิทัไม่ไดป้ระกำศ
ขอ้มลูทีเ่ป็นเหตุกำรณ์ส ำคญัภำยในระยะเวลำทีห่น่วยงำนของรำชกำรก ำหนด 

อน่ึง กรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรของบรษิทัไมม่กีำรกระท ำทีเ่ป็นกำรขดัต่อกฎ ระเบยีบ กฎหมำยต่ำงๆ ไม่ว่ำ
จะเป็นกฎหมำยตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยพ์ระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน หรอืกฎหมำยต่ำงๆ 
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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 ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมทัง้หำ้มกำรซื้อ
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 ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรต้องรำยงำนใหบ้รษิทัทรำบถงึกำรมส่ีวนไดเ้สยีของตน 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 ิ 
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นโยบายทางด้านทรพัยสิ์นทางปัญญา 

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

 

นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัตระหนักและใหค้วำมเคำรพในศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษย์และควำมเท่ำเทยีมกนัของบุคคลโดยไม่เลอืก
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 และถอืเป็นหน้ำทีข่องบุคลำกรทุกระดบัทีจ่ะพจิำรณำแก้ไขปัญหำควำมขัดแยง้ทำงประโยชน์อย่ำงรอบคอบยดึ
หลกัควำมซื่อสตัย ์สุจรติ มเีหตุมผีลและเป็นอสิระภำยในกรอบจรยิธรรมทีด่ ีตลอดจนมกีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงครบถว้น
เพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัโดยรวมเป็นส ำคญั 

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

 บรษิทัมนีโยบำยป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในและก ำกบัดูแลกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน รวมถงึบุคคลทีม่ี
ควำมสมัพนัธ์กบัตนเอง ดงัต่อไปนี้ (1) คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสำมภีรยิำ (2) บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ (3) 
นิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตำม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนสิทธอิอกเสียงทัง้หมด ซึ่งได้
รบัทรำบขอ้มลูของบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1)   ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบั
ผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ เกี่ยวกบัหน้ำทีท่ีต่อ้งจดัท ำและส่งรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัย์ของตนเองและบุคคลทีม่ี
ควำมสมัพนัธ์กบัตนเอง ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ตำม
มำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 และ ประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ที ่สจ. 38/2561 เรื่อง กำรจดัท ำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอื
หลกัทรพัย์และสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำของกรรมกำร ผู้บรหิำร ผู้สอบบญัช ีผู้ท ำแผน และผู้บรหิำรแผน ลงวนัที่ 16 
กรกฎำคม พ.ศ. 256 

2)   ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบั
รองผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องตน ของคู่สมรส และของ
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บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะส่งผ่ำนมำยงัเลขำนุกำรของบรษิทั ก่อนน ำส่งส ำนักงำน ก.ล.ต. ทุกครัง้ โดยใหจ้ดัท ำและน ำส่ง
ภำยใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอื
ครองหลกัทรพัย์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีม่กีำรซื้อ ขำยโอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์นัน้ รวมถงึกำรจดัท ำบนัทกึ
กำรเปลี่ยนแปลงและสรุปจ ำนวนหลกัทรพัย์ ของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล เพื่อน ำเสนอใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิทั
ทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั อนึ่ง ในกรณีทีก่รรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสูงประสงคท์ีจ่ะซื้อ ขำย โอน หรอื
รบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทั บรษิทัไดก้ ำหนดใหบุ้คคลดงักล่ำวด ำเนินกำรแจง้ควำมประสงค์ว่ำจะด ำเนินกำรดงักล่ำว 
ต่อเลขำนุกำรบรษิทัอย่ำงน้อย 1 วนัก่อนด ำนินกำรดงักล่ำว 

3)   ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บรหิำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิที่เป็นระดบั
ผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ และผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มูลภำยในทีเ่ป็นสำระส ำคญั ซึ่งมผีลต่อ
กำรเปลีย่นแปลงรำคำหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบักำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วงเวลำก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบกำรเงนิ
หรอืเผยแพร่เกี่ยวกบัฐำนะกำรเงนิและสถำนะของบรษิัท จนกว่ำบรษิัทจะได้เปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชนแล้ว โดย
บรษิัทจะแจ้งให้กรรมกำรและผู้บรหิำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิที่เป็นระดบั
ผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ งดกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 
วนัล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชน และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมงภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่
สำธำรณชนแลว้ รวมทัง้หำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสำระส ำคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

4) ก ำหนดบทลงโทษทำงวนิัยหำกมกีำรฝ่ำฝืนน ำขอ้มลูภำยในไปใชห้ำประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริม่ตัง้แต่กำรตกัเตอืน
เป็นหนังสอื ตดัค่ำจำ้ง พกังำนชัว่ครำวโดยไม่ไดร้บัค่ำจำ้ง หรอืใหอ้อกจำกงำน ซึ่งกำรลงโทษจะพจิำรณำจำกเจตนำ
ของกำรกระท ำและควำมรำ้ยแรงของควำมผดินัน้ ๆ 
 ปี 2563 เลขำนุกำรบริษัทจัดท ำประกำศ เรื่อง กำรควบคุมกำรใช้ข้อมูลภำยใน และ กำรงดกำรซื้ อขำย
หลกัทรพัย์ของบรษิทั แจง้กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำน ทัง้นี้ คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำรไดม้กีำรปฏบิตัติำมหลกักำร
อย่ำงเคร่งครดั จงึไม่มกีำรฝ่ำฝืนเกณฑ์กำรซื้อขำยหลกัทรพัย์โดยใชข้อ้มูลภำยในแต่อย่ำงใด รวมถงึกำรรำยงำนกำร
เปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยเ์ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์ช่นกนั 
 อนึ่ง เลขำนุกำรบรษิทัไดจ้ดัท ำประกำศ เรื่อง กำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เพื่อให้
กรรมกำรและผูบ้รหิำรปฏบิตัติำมแนวทำงทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด ตำม
มำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ทัง้นี้ ผู้รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
หลักทรัพย์จะจัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขำนุกำรบริษัท เพื่อรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบรษิทัทรำบในกำรประชุมครัง้ถดัไป  

 กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรำยงำน กรณีกำรได้หุ้นจำกโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง 
(Employee Joint Investment Program : EJIP) ซึ่งเป็นโครงกำรส ำหรบักรรมกำรหรอืพนักงำนบรษิัท ในลกัษณะให้
ผลตอบแทนแก่บุคคลดงักล่ำวเพื่อสรำ้งแรงจงูใจในกำรปฏบิตังิำน 
 
การรกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิในกำรรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในกำรบริหำรจดักำร เก็บ
รวบรวม กำรใช้และงำนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัยของข้อมูลลูกค้ำ ( Customer) คู่ค้ำ ( 
Supplier) พนักงำน ( Employee ) และผูเ้กีย่วขอ้ง ( Visitor or All concerned ) กบัธุรกจิของบรษิทั รวมถงึผูใ้ชบ้รกิำร
ที่เข้ำถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท ให้ได้รับกำรจดักำรข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นควำมลับ และใช้งำนข้อมูลตำม
วตัถุประสงค์ทีเ่จำ้ของขอ้มลูยนิยอม ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตำม
รำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1) บรษิทัใหค้วำมเคำรพสทิธส่ิวนบุคคลของลูกคำ้ คู่คำ้ ของพนักงำนและของผูเ้กีย่วขอ้งอย่ำงสงูสุด 
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2) บรษิทัจะขอขอ้มลูส่วนบุคคลเฉพำะเท่ำทีจ่ ำเป็นในกำรบรหิำรงำน หรอื ตำมทีก่ฏหมำยก ำหนด และจะขอจำก
เจำ้ของขอ้มลูโดยตรง 

3) บรษิทัจะแจง้วตัถุประสงคก์ำรเกบ็ กำรใชข้อ้มลูและแจง้สทิธใิหเ้จำ้ของขอ้มลูทรำบและยนิยอมแต่แรก 
4) บรษิทัจดัใหม้รีะบบกำรเกบ็ กำรใช ้กำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลอย่ำงรดักุม ปกปิดเป็นควำมลบั 
5) บริษัทจัดให้มีผู้ประมวลผล เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูล เพื่อให้มัน่ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลมีกำรใช้ตรงตำม

วตัถุประสงค ์ไม่น ำไปใชเ้กนิกว่ำกำรยนิยอม หรอืไม่ท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยใดๆ กบัเจำ้ของขอ้มลู 
6) ขอ้มลูทีม่กีำรควบคุมเฉพำะ เช่น ขอ้มลูดำ้นชำตพินัธ ์ควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืง ควำมเชื่อในลทัธศิำสนำ กำร

เจบ็ป่วย ประวตัอิำชญำกรรม หำกจ ำเป็นต้องใช ้บรษิทัจะขอควำมยนิยอมจำกเจำ้ของข้อมลูโดยชดัแจง้และ
ใชอ้ย่ำงระมดัระวงัเป็นควำมลบั 

7) เจำ้ของขอ้มลู มสีทิธใินกำรเขำ้ถงึ ตรวจสอบ ถอนควำมยนิยอมขอ้มลูนัน้ไดง้ำ่ยตลอดเวลำทีม่กีำรเกบ็รกัษำ 
8) เจำ้ของขอ้มลูทีเ่ป็นชำวต่ำงชำต ิต่ำงดำ้ว จะเกบ็และใชข้อ้มลูเช่นเดยีวกบัขอ้มลูคนไทย 
9) กำรส่งขอ้มลูส่วนบุคคลไปหน่วยงำนภำยนอก หรอื ต่ำงประเทศ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติำมกฎหมำยก ำหนดอย่ำง

เคร่งครดั 
10) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีบ่รษิทัเกบ็และใชง้ำน บรษิทัจะรกัษำเสมอืนหนึ่งเป็นทรพัย์สนิของบรษิทัเอง หำ้มมใิหผู้ใ้ด

ละเมดิ เปิดเผย เขำ้ถงึ น ำไปหำประโยชน์ส่วนตวั หรอืท ำลำยขอ้มูลนี้โดยไม่ไดร้บัอนุมตัิจำกผูค้วบคุมขอ้มลู 
ผูฝ่้ำฝืนจะถูกพจิำรณำลงโทษในอตัรำสูงสุด จะด ำเนินคดถีงึทีสุ่ด รวมถงึตอ้งชดใชค้วำมเสยีหำยทีเ่กดิขึ้นเตม็
จ ำนวนตำมอตัรำทีก่ฎหมำยก ำหนด  

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ส ำหรับงวดบัญชีปี 2563 ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท 
ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั มรีำยละเอยีดดงันี้ 

ค่ำตอบแทนกำรสอบบญัช ี 2560 2561 2562 2563 

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

บรษิทัฯ ไม่มกีำรจ่ำยค่ำบรกิำรอื่น (non-audit fee) ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชใีนปี 2563 

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 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

 
ค่าบริการอ่ืน (Non – Audit Fee) 

- ไม่ม ี– 
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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 

ปี 2563 บรษิทัโดยนำยบุญ ชุน เกยีรต ิกรรมกำรผูจ้ดักำร ไดร้บัมอบประกำศนียบตัรผ่ำนกำรรบัรองเป็น “แนว

ร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ” ประจ ำไตรมำส 3 และ 4 ปี 2561 โดยมอีุดมกำรณ์ในกำรด ำเนิน

ธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรม ยดึมัน่ในควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มตำมหลกับรรษทัภิบำลที่ดี และ ใน

วนัที ่24 พฤศจกิำยน 2563 บรษิทัจดัฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรำ้งจรรยำบรรณและจรยิธรรมเพื่อต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนั

ในองค์กร และย ้ำให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคญั อีกทัง้เขำ้ใจในขอ้ปฏิบตัสิ ำคญัที่สอดคล้องกบันโยบำยดงักล่ำว   

แนวทำงปฏบิตัเิพื่อป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั มดีงันี้ 

1. กำรใหข้องขวญั กำรรบัของขวญั  และกำรเลีย้งรบัรอง 
• ไม่เรยีกรอ้ง หรอืรบัของขวญั หรอืผลประโยชน์อื่นใดจำกผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
• กำรรบัของขวญัตอ้งไม่กระทบต่อกำรตดัสนิใจในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ 
• ตอ้งหลกีเลีย่งกำรรบัของขวญั ของก ำนัล ทีม่มีลูค่ำ เกนิกว่ำ 5,000 บำท หำกจ ำเป็นตอ้งรำยงำนบรษิทัทรำบ 
• กำรให้ของขวญั ของก ำนัล และอื่นๆ ต้องมคีวำมเหมำะสม ไม่เกินกว่ำ 5,000 บำท/ครัง้ และต้องใหใ้น

นำมบรษิทัเท่ำนัน้ 
2. กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล  

• กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และกำรสนับสนุนเพื่อวตัถุประสงค์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมต้อง เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย ไม่ขดัต่อศลีธรรมและไม่ถูกน ำไปใช้
เพื่อเป็นขอ้อำ้งในกำรตดิสนิบน 

3. กำรใหเ้งนิสนับสนุน 
• ตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พื่อธุรกจิ ภำพลกัษณ์ ชื่อเสยีงทีด่ขีองบรษิทั 
• ตอ้งเป็นกำรใหใ้นนำมของบรษิทัเท่ำนัน้ 
• หลกีเลีย่งกำรใหเ้งนิสนับสนุนทีม่คีวำมเสีย่งและถูกเชื่อมโยงไปเกีย่วขอ้งกบักำรใหส้นิบน 

4. กำรใหค้วำมชว่ยเหลอืทำงกำรเมอืง 
• ยดึมัน่ในควำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืง 
• ไม่มนีโยบำยสนับสนุนพรรคกำรเมอืง ไมว่่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม  
• หำ้มมใิหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดท ำกำรอนุมตัธิุรกรรมในกำรสนับสนุน 
• ผูม้อี ำนำจอนุมตัธิุรกรรมตำมระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัไม่สำมำรถ อนุมตัธิุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร

ช่วยเหลอืทำงกำรเมอืงได ้
5. ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

• ปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนดว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติ และท ำเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ 
• ตอ้งไม่ด ำเนินกำรใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
• ตอ้งเปิดเผยควำมสมัพนัธ ์หรอื สถำนกำรณ์ใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ทนัท ี

มาตรการการแจ้งเบาะแส และช่องทางการร้องเรียน 
  บรษิัทฯ ได้จดัให้มชี่องทำงกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส ซึ่งครอบคลุมตัง้แต่กำรรบัเรื่องร้องเรยีน กำร
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และกำรสรุปผล รวมถงึกำรคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรยีน จำกกำร
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ปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ เกี่ยวกบักำรกระท ำผดิกฎหมำย จรรยำบรรณ 
และพฤตกิรรมทีอ่ำจส่อถงึกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ โดยสำมำรถแจง้เรื่องรอ้งเรยีนไดโ้ดย 
 

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
ทีเ่ป็นผูแ้จง้ จะไดร้บักำรปกป้องและคุม้ครองสทิธติำมกฎหมำย  ซึ่งบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรเกบ็ขอ้มูลกำรแจ้ง
เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนเป็นควำมลบั และไดก้ ำหนดขัน้ตอนกำรรบัเรื่องและกำรสอบสวนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึ่ง
เรื่องร้องเรยีนดงักล่ำวจะรบัรู้เพยีงเฉพำะในกลุ่มบุคคลที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเท่ำนัน้ หำก
ขอ้มูลควำมลบัดงักล่ำวถูกเปิดเผย บรษิทัฯ จะตดิตำมสอบสวนหำบุคคลที่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวและมบีทลงโทษผู้ที่
กระท ำกำรดงักล่ำว 
 
4. นโยบายการดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิควบคู่ไปกบักำรควบคุมและจดักำรสิง่แวดล้อม

อย่ำงต่อเนื่อง  โดยบริษัทผ่ำนกำรพิจำรณำและได้รับกำรรบัรองระบบมำตรฐำนกำรจดักำรด้ำนสิ่งแวดล้ อม ISO 

14001:2015  ตัง้แต่วนัที ่12 ตุลำคม 2562 และด ำเนินกำรต่ออำยุใบรบัรองแล้วเมื่อวนัที ่14 กนัยำยน 2563 บรษิทัจงึ

มุ่งเน้นกำรปลูกฝังจติส ำนึกแก่พนักงำนในกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำน ISO 14001 : 2015 และกำรใชท้รพัยำกรใหเ้กดิ

ประสทิธภิำพสูงสุด รวมถึงกำรสื่อสำร ให้ควำมรู้ สนับสนุนและสร้ำงจติส ำนึกใหแ้ก่พนักงำน รวมถึงผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุก

ฝ่ำย ในกำรบรหิำรกำรใชท้รพัยำกรที่มอียู่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  ในอนัที่จะส่งผลต่อเนื่องในกำรสรำ้งนิสยั 

และน ำไปปรับใช้ที่บ้ำน รวมทัง้ยังคำดหวังผลพลอยได้ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพใน

ระดบัประเทศ ดว้ยควำมดนีี้ จะส่งผ่ำนไปสู่เยำวชนรุ่นหลงัใหเ้ป็นแบบอย่ำงสบืไป น ำไปสู่กำรคดิก่อนใช ้และกำรสรำ้ง

นิสยัแห่งควำมประหยดั 

ทัง้นี้  บริษัทฯ สื่อสำรกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรใช้ทรัพยำกร ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น 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   กำรประหยดัและอนุรกัษ์กำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำของบริษัทฯ มีกำรก ำหนดช่วงเวลำกำรเปิดปิดไฟให้

เหมำะสมกบัช่วงเวลำที่ใช้งำน และเลอืกใช้อุปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยดัพลงังำนที่ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน

mailto:auditcommittee@chewathai.com
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ผลติภณัฑ์อุตสำหกรรม รวมทัง้มกีำรรณรงค์ใหช้่วยกนัประหยดั เช่น กำรใชห้ลอด LED ทัง้ส ำนักงำน , กำรท ำควำม
สะอำดแผ่นกรองอำกำศอยู่เสมอ,  กำรตัง้อุณหภูมเิครื่องปรบัอำกำศให้เหมำะสม โดยมคีณะกรรมกำร 5ส ช่วยกนั
ประชำสมัพนัธ์ให้พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ส ำรวจ และตรวจตรำอุปกรณ์ไฟฟ้ำให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ เพื่อป้องกัน
อคัคภียั เนื่องจำกไฟฟ้ำลดัวงจร  

จำกที่บริษัทฯ ได้สื่อสำรให้ควำมรู้ สนับสนุนและสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่พนักงำน ส ำหรบันโยบำยประหยดั
พลงังำนไฟฟ้ำ นโยบำยกำรใชเ้ครื่องปรบัอำกำศ และนโยบำยกำรใชอุ้ปกรณ์ส ำนักงำนนัน้ บรษิทัฯ ไดต้ดิตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและประเมินผลนโยบำยดังกล่ำว พบว่ำบริษัทฯ สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับทรัพยำกรได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ  

4.3 บริษัทมีก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิในกำรควบคุมคุณภำพน ้ำทิ้ง โดยติดตัง้ระบบบ ำบดัในบ่อบ ำบดัก่อน
ปล่อยระบำยทิ้งสู่แหล่งน ้ำสำธำรณะ มีแนวทำงกำรจดักำรน ้ำทิ้งเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด มีกำรก ำหนดแผน
ด ำเนินกำรดำ้นกำรควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้ผ่ำนบ่อบ ำบดัน ้ำทิง้ทีต่ดิตัง้อยู่ภำยในโครงกำร มกีำรตรวจเชค็ระบบบ ำบดั
และก ำหนดใหม้กีำรเขำ้เกบ็ตวัอย่ำงน ้ำทิ้งในโครงกำรก่อสร้ำง เพื่อตรวจสอบคุณภำพน ้ำเป็นประจ ำทุกเดอืน มแีผน
บ ำรุงรกัษำ แผนกำรซ่อมแซมระบบ และคู่มอืกำรบ ำรุงรกัษำ โดยกำรควบคุมคุณภำพน ้ำทิง้จะมกีำรตรวจสอบคุณภำพ
น ้ำทิ้งก่อนและหลงัจำกเขำ้สู่ระบบบ ำบดัน ้ำเสยี ด ำเนินกำรโดยบรษิทัผูร้บัอนุญำตขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิำรวเิครำะห์
น ้ำเสยี มกีระบวนกำรตรวจวดั บนัทกึผล และจดัท ำรำยงำน ก่อนกำรปล่อยน ้ำเสยีลงสู่แหล่งน ้ำสำธำรณะ ในโครงกำรที่
มกีำรก่อสรำ้ง จนถงึกำรส่งมอบกำรบรหิำรใหค้ณะกรรมกำรนิตบิุคคลอำคำรชุด ซึง่มผีลกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิง้ผ่ำน
เกณฑต์ำมมำตรฐำนก ำหนด  

4.4 สนับสนุนใหพ้นักงำนคดัแยกขยะออกเป็นหมวดหมู่ทุกครัง้ก่อนน ำไปจดัทิ้งต่อไป  โดยมกีำรจดัวำงถงั
ขยะส ำหรบัแยกประเภทขยะไวต้ำมจุดทีเ่หมำะสมของส ำนักงำนกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำและมปีระสทิธภิำพ โดยน ำ
กลบัมำใชห้มุนเวยีนแทนกำรทิง้  มกีำรรณรงค์ใหใ้ชก้ระดำษทัง้สองหน้ำ และ ตรวจกำรแก้ไขเอกสำรบนคอมพวิเตอร์
หรอืโน๊ตบุ๊ค แทนกำรจดัพมิพเ์ป็นกระดำษ  และกำรประสำนงำนระหว่ำงแผนกโดยกำรสื่อสำรทำงอเีมล หรอื ช่องทำง 
Line แทนกำรส่งโดยเอกสำร 

4.5 กำรประหยดัพลงังำนในพืน้ทีส่ ำนักงำน โดยกำรใชไ้ฟฟ้ำและระบบปรบัอำกำศอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ปิด
ไฟฟ้ำก่อนพกัเที่ยง และ ก่อนเลิกงำน 30 นำที เพื่อเป็นกำรลดชัว่โมงกำรใช้ไฟฟ้ำลง รวมถึงปรบัตัง้อุณหภูมิให้
เหมำะสม เพรำะกำรปรบัอุณหภูมทิุก 1 องศำ จะส่งผลต่อกำรใชพ้ลงังำนและค่ำใชจ้่ำยของเครื่องปรบัอำกำศ 

4.6 ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนสิง่แวดล้อมอย่ำงเตม็ที ่โดยให้ควำมร่วมมอืกบัภำครฐั ภำคเอกชน 

และชุมชนใกล้เคยีง บรษิทัไดล้งพืน้ทีส่นับสนุนกำรลอกท่อระบำยน ้ำ และดูแลชุมชน เพื่อเป็นกำรช ำระล้ำงสิง่ปฏกิูลที่

สะสมอยู่ในท่อระบำยน ้ำ ส่งผลใหก้ำรระบำยน ้ำในท่อไหลคล่องตวั และสำมำรถรองรบัน ้ำฝนไดใ้นปรมิำณมำกขึน้ 

4.7 สรำ้งคุณภำพชวีติและสุขอนำมยัทีด่ใีหก้บัพนักงำน โดยทำงบรษิทัไดส้นับสนุนพนักงำนเขำ้ร่วมกจิกรรม

แขง่ขนัฟุตบอล TOA พรอ้มสนับสนุนค่ำสนำมฝึกซ้อม และชุดกฬีำส ำหรบักำรแขง่ขนัใหพ้นักงำน เพื่อส่งเสรมิกำรออก

ก ำลงักำย เพื่อสุขอนำมยัทีด่ ีและ กำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมงำน 
4.8 เลอืกใชว้สัดุทีผู่ผ้ลติมคีวำมใส่ใจสิง่แวดลอ้ม ใชท้รพัยำกรธรรมชำตอิย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยตรวจสอบตำมมำตรฐำนดำ้นสิง่แวดลอ้มของผูผ้ลติ 
4.9 จดัโครงกำรสนับสนุนใหพ้นักงำนชวีำทยัปลอดบุหรี ่เพื่อรณรงค์งดกำรสูบบุหรี ่ และใหพ้นักงำนทุกคน

ตระหนักถงึประโยชน์ของกำรไม่สบูบุหรี ่อนัจะท ำใหม้สุีขภำพทีด่ ีสุขภำพอนำมยัแขง็แรง อำยุยนืยำว อกีทัง้เป็นกำรลด
มลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 
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4.10 บริษัทได้มีกำรจัดอบรมกำรอบรมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน กฎหมำย และข้อก ำหนดที่เกียวกับ
สิง่แวดลอ้ม ตำมหลกัสตูร "ระบบกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม ISO14001:2015" 

 

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
บรษิัทที่ปรกึษำและกบัผู้อำศยัรอบโครงกำร รวมทัง้มกีำรท ำประชำพจิำรณ์เพื่อก ำหนดแนวทำงและมำตรกำร กำร
ป้องกนัทีไ่ดผ้ลดทีีสุ่ดต่อทัง้ผูอ้ยู่อำศยั ลูกคำ้ และสิง่แวดลอ้มรอบขำ้ง  

หลงัจำกรำยงำนกำรประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนวเิครำะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ในช่วงกำรก่อสร้ำงบรษิัทจะมกีำรติดตำมควำมคืบหน้ำและกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนด วิธีกำรและ
เงื่อนไขที่ระบุในรำยงำน โดยจะประชุมติดตำมผลกับผู้รบัเหมำและที่ปรึกษำโครงกำรแต่ละโครงกำรอย่ำงใกล้ชดิ 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรก่อสรำ้งจะส่งผลกระทบต่อผูอ้ยู่อำศยัรอบขำ้ง และสิง่แวดลอ้มอย่ำงน้อยทีสุ่ด 

นวตักรรมชีวาทยัเพือ่รกัษาส่ิงแวดล้อม  
ชวีำทยัไดน้ ำแนวคดิกำรออกแบบโครงกำรเพื่อกำรอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและประหยดัพลงังำน ทีไ่ดน้ ำมำใชใ้น

คอนโดมเินียมนัน้ เพื่อเสรมิสรำ้งคุณภำพชวีติทีด่แีก่ผูพ้กัอำศยั  และเสรมิสรำ้งสุขลกัษณะทีด่ใีหก้บัผูใ้ชอ้ำคำร ใหม้ำก
ทีสุ่ด เรื่องแรกๆ ทีไ่ดค้ ำนึงถงึคอื กำรออกแบบทศิทำงอำคำร 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
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บ้ำนทีใ่ชแ้นวคดิกำรออกแบบตำมแนวคดิดงักล่ำว ซึ่งเป็นท ำเลศกัยภำพทีค่ำดว่ำจะส่งเสรมิสงัคมใหอ้ยู่ร่วมกบัคนทุก
วยัไดอ้ย่ำงมคีวำมสุข 

แนวคิดหลกัการออกแบบ ประกอบด้วย 6 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 ้
- 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 ำ เป็นกบั
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 ี
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5. Save Solar (ประหยดัพลงังาน) ได้น ำแนวคดิกำรลดพลงังำนกำรใช้ไฟฟ้ำภำยในโครงกำร และลดค่ำ
ส่วนกลำงให้กบัลูกบ้ำนโดยเริม่จำกกำรเปลี่ยนโคมไฟถนนจำกแบบทีใ่ชไ้ฟฟ้ำตรงจำกส่วนกลำง เป็นเสำไฟฟ้ำแสง
สว่ำง Solar Cell ที่สำมำรถเก็บกระแสไฟฟ้ำจำกแสงอำทติย์ในเวลำกลำงวนั และน ำมำใช้ในตอนกลำงคนืกบัหลอด 
LED ทีม่ปีระสทิธภิำพ ประหยดัพลงังำนสงู  

6. Home Automation ในปัจจุบนั เทคโนโลยตี่ำงๆ มอีทิธพิลในชวีติเรำมำกขึน้หรอือำจจะเรยีกไดว้่ำเป็นยุค 
Internet of thing (IOT)  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกสบำย และร่วมไปถงึสรำ้งควำมปลอดภยัในชวีติประจ ำวนั ซึง่โครงกำร
ของชวีำทยักม็โีครงกำรทีน่ ำเอำระบบ Home Automation เขำ้มำใชเ้พื่อใหก้ำรอยู่อำศยัของลูกบำ้นมคีวำมสะดวกสบำย
และปลอดภยัมำกขึน้ในแง่มุมต่ำงๆตัง้แต่หน้ำโครงกำร ส่วนกลำง จนถึงห้องพกัอำศยั อนัดบัแรก ในเรื่องของควำม
สะดวกสบำย  กำรสัง่งำนผ่ำนแอพพลิเคชนับนสมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต  ไม่ว่ำจะอยู่ในห้องหรอืนอกห้องก็สำมำรถ
ควบคุม กำรปิด-เปิดระบบไฟฟ้ำภำยในหอ้งได ้นอกจำกนี้ยงัเป็นประโยชน์ในแงก่ำรประหยดัพลงังำน ในกรณีทีลู่กบำ้น
ลมืปิดไฟ ปิดแอร์ กส็ำมำรถกดปิดได้ดว้ยตวัเองจำกมอืถือ ซึ่งท ำใหร้ะบบ Home Automation เป็นอกีหนึ่งตวัช่วยใน
กำรควบคุมค่ำใชจ้่ำยดำ้นพลงังำนต่ำงๆ เพื่อไม่ใหส้ิน้เปลอืงได ้  

ในเรื่องของควำมปลอดภยั ทำงโครงกำรมตีรวจสอบกำรเขำ้-ออกดว้ยระบบ key card และ บลูทูธตัง้แต่หน้ำ
ทำงเขำ้ จนถงึลฟิทโ์ดยสำร เพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจสงูสุด ในส่วนหอ้งพกักส็ำมำรถเขำ้หอ้งพกัอำศยัไดถ้งึ 4 ระบบ ไม่ว่ำ
จะเป็น กุญแจ คยี์กำร์ด รหสั และระบบบลูทูธ แต่ทีส่ ำคญัทีสุ่ดคอื ระบบทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรดูแลสุขภำพของลูกบ้ำนใน
โครงกำร โดยมกีำรตดิตัง้ปุ่ มขอควำมช่วยเหลอืทีเ่ชื่อมต่อตรงเพื่อแจง้เหตุฉุกเฉินส่งสญัญำณใหเ้จำ้หน้ำทีอ่ำคำรไดย้นิ 
และสำมำรถเดนิทำงเขำ้ช่วยเหลอืไดท้นัท ี

ในปัจจุบนัคอนโดในประเทศไทยยงัไม่พบระบบในหมวดนี้มำกนัก แต่ทำงชวีำทยัได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคญั
ของลูกบ้ำนทีอ่ยู่อำศยัโดยเฉพำะอย่ำงยิง่คอืผูสู้งอำยุ ซึ่งเป็นวยัทีต่้องรบีเขำ้ช่วยเหลอืทนัท ีเพื่อควำมปลอดภยัสูงสุด
และใหลู้กบำ้นไดอุ้่นใจตลอด 24 ชัว่โมง 

  
5. การมส่ีวนร่วม การพฒันาชุมชน และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัฯ ไม่เพยีงจะใหค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบักจิกำรของบรษิทัฯ แต่ยงัค ำนึงถงึกำรมอบโอกำสใหแ้ก่สงัคมรอบขำ้ง เพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืต่อไป
ในอนำคต 

กิจกรรม ประจ าปี 2563  

โครงการ กิจกรรมเช่ือมสมัพนัธ ์2563 
ตำมทีผู่บ้รหิำรไดม้แีนวคดิในกำรสรำ้งควำมสำมคัคภีำยในองคก์รและระหว่ำงบุคลำกรในหน่วยงำนต่ำงๆทัง้

ภำยในและภำยนอก รวมไปถงึกำรส่งเสรมิกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นหมู่คณะ จงึไดจ้ดักจิกรรมงำนปีใหม่ขึน้เป็นกจิกรรมที่
จะใหบุ้คลำกรไดม้โีอกำส พบปะสงัสรรค์และ แลกเปลี่ยนควำมคดิเหน็ อกีทัง้ยงัเป็นกำรส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
บุคลำกรภำยในดว้ย 

มูลค่าของความยัง่ยืน 
1. บุคลำกรไดม้โีอกำสพบปะสงัสรรคแ์ละแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ 
2. สรำ้งสมัพนัธไมตรอีนัดรีะหว่ำงหน่วยงำน ต่อไปในอนำคต 

ผลลพัธจ์ากการด าเนินงาน 
1. พนักงำนมคีวำมสำมคัคกีนัมำกขึน้ 
2. พนักงำนมนี ้ำใจช่วยเหลอืและเหน็เป้ำหมำยของบรษิทัเป็นส ำคญั 
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3. จำกแบบประเมนิผลกจิกรรมพนักงำนสนุกสนำนและอยำกใหจ้ดักจิกรรมแบบนี้อกีในทุกๆปี 
การขยายกิจกรรมในอนาคต 
ในปี 2564 บรษิทัจะจดัตัง้คณะท ำงำนเพื่อด ำเนินกำรและประสำนงำนกำรจดักจิกรรมท่องเทีย่วประจ ำปีและ

กฬีำสำนสมัพนัธอ์ย่ำงต่อเนื่อง 
 
กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อลูกบ้าน (ลูกค้า) 

 นอกเหนือจำกกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยแล้ว บริษัทยงัมนีโยบำยให้พนักงำนทุกคนปฏิบตัิหน้ำที่ตำมหลกั
จรยิธรรมทำง ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัลูกคำ้ ดงันี้  

1. มุ่งมัน่สรำ้งควำมพงึพอใจและควำมมัน่ใจใหก้บัลูกคำ้ ทีจ่ะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีด่ ีเพือ่ใหผ้ลติภณัท์
จำกบรษิทั มคีุณภำพในระดบัรำคำทีเ่หมำะสม  

2. ยกระดบัมำตรฐำนใหส้งูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้รกัษำสมัพนัธภำพทีด่แีละยัง่ยนื  
3. มุ่งมัน่ทีจ่ะใหข้อ้มลูทีค่รบถ้วนถูกตอ้ง 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 ้ต้องรบีแจง้ใหลู้กคำ้

ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ข  
• รกัษำควำมลบัของลูกคำ้อย่ำงจรงิจงัและสม ่ำเสมอ รวมถงึไม่น ำขอ้มูลของลูกคำ้มำใชเ้พื่อประโยชน์

ของตนเองและ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
กจิกรรมต่อลูกบำ้น (ลูกคำ้) ของบรษิทั ในปีทีผ่่ำนมำ  

1) จำกกรณีลงพื้นที่สนับสนุนลอกท่อระบำยน ้ำ และดูแลชุมชนสงัคมสงเครำะห์ 25 และใกล้เคียง 
กจิกรรมครัง้นี้ประกอบดว้ยกำรลอกท่อระบำยน ้ำ บรเิวณชุมชนสงัคมสงเครำะห์ 25  หมู่บ้ำนเปรมฤทยั ในพืน้ทีเ่ขตวงั
ทองหลำง เป็นระยะทำงประมำณ 0.5 กโิลเมตร เพื่อเป็นกำรช ำระล้ำงสิง่ปฏกิูลทีส่ะสมอยู่ในท่อระบำยน ้ำตลอด 1 ปีที่
ผ่ำนมำ ส่งผลใหก้ำรระบำยน ้ำในท่อไหลคล่องตวั และสำมำรถรองรบัน ้ำฝนไดใ้นปรมิำณมำกขึน้เมื่อเขำ้สู่ฤดูฝน โดย
เป็นกจิกรรมสนับสนุนเพื่อชุมชนขำ้งเคยีงใหอ้ยุ่รวมกบัโครงกำรไดอ้ย่ำงมคีวำมสมัพนัธท์ีด่ ี

2) จำกเหตุกำรณ์ควำมเดอืดร้อนน ้ำประปำไม่ไหลในพื้นที่ถนนประชำอุทศิในช่วงเดอืน ตุลำคม 2563  
ทำงผูบ้รหิำรและทมีงำน Chewa Care น ำรถน ้ำเอกชนเขำ้บรรเทำควำมเดอืดรอ้นแก่ลูกบำ้นภำยในโครงกำรของชวีำทยั
อย่ำงทนัท่วงท ีรวม 16 คนั (128,000 ลติร) และยงัมทีมีตดิต่อประสำนงำนทำงกำรประปำและทำงเทศบำล เพื่อช่วยเหลอื
ลูกบำ้นอกีทำงหนึ่งดว้ย 
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โครงการ Chewathai society  
จดัท ำขึน้ เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรสรำ้งทศันคตทิีด่ขีองลูกค้ำ ทีม่ตี่อบรษิทั เพื่อภำพลกัษณ์ทีด่ตี่อบรษิทัและ

สนิคำ้หรอืบรกิำร ของบรษิทัในระยะยำว เพรำะบรษิทัมสีนิคำ้จ ำหน่ำยหลำยสำยผลติภณัฑ ์(เช่น บำ้น คอนโด โรงงำน
ใหเ้ช่ำ อำคำรพำณิชย์) กำรทีลู่กคำ้ซื้อสนิคำ้ของบรษิทัในสำยผลติภณัฑ์หนึ่งแล้วรู้สกึประทบัใจในทำงบวก โอกำสที่
บรษิัทจะเสนอขำยสนิค้ำในสำยผลติภณัฑ์ อื่น (Cross Selling) หรอืท ำให้ลูกคำ้ซื้อซ ้ำได้ส ำเร็จก็จะมมีำกขึน้, เพื่อให้
ลูกค้ำแนะน ำโครงกำรของชวีำทยัต่อไปยงัผู้อื่น เกิดกำร พูดแบบปำกต่อปำกในทำงบวกเกี่ยวกับสินค้ำ ซึ่งมคีวำม
น่ำเชื่อถอืมำกกว่ำค ำกล่ำวอ้ำงในโฆษณำ และส่งเสรมิกำรรบัรูถ้งึชวีำทยั ไปยงัรำ้นคำ้ หรอืผลติภณัท์ทีเ่ป็นพนัธมติร
ของชวีำทยั เป็นกำรเพิม่ช่องทำงกำรรบัรู้ของโครงกำรของชวีำทยัได้อีกทำงหนึ่ง  กิจกรรมพเิศษส ำหรบัลูกค้ำ โดย
มุ่งเน้นทีใ่หลู้กบำ้น (ลูกคำ้) มส่ีวนร่วมในกจิกรรมมำกทีสุ่ด 

1) กิจกรรมเพื่อลูกค้ำ จำกชวีำทยั โซไซตี้และชวีำแคร์ ในกิจกรรมเชดิสงิโตเสรมิมงคล เพื่ออวยพร
ลูกบ้ำนในช่วงเทศกำลตรุษจนีดว้ยกำรแสดงเชดิสงิโตชุดใหญ่ ทีโ่ครงกำรชวีำโฮม วงแหวน-ล ำลูกกำ และชวีำโฮม สุข
สวสัดิ-์ประชำอุทศิ 

2) กิจกรรมคลนี แอนด์ แคร์ ป้องกนักำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 ชวีำทยั โซไซตี้ และชวีำแคร์ 
ร่วมกนัจดัอุปกรณ์ป้องกนั และฆ่ำเชื้อไวรสัใหก้บัลูกบ้ำนในโครงกำรชวีำทยั เพชรเกษม 27 และชวีำทยั เรสซิเดนซ์ 
อโศก โดยเน้นย ้ำใหแ้ม่บำ้นท ำควำมสะอำดในจุดสมัผสัร่วมทุกๆ 1-2 ชัว่โมง เพื่อสุขอนำมยัทีด่ ีและสุขภำพของลูกบำ้น
ในโครงกำรเป็นส ำคญั 

3) กจิกรรม Happy Valentine’s Day ชวีำทยั โซไซตี้ ส่งมอบควำมรกัใหก้บัลูกบำ้นในโครงกำรชวีำทยั
วนัวำเลนไทน์ ดว้ยกำรมอบสติก๊เกอร์ใหก้บัลูกบำ้นโดยยดึคอนเซปต์ “ยอ้นควำมทรงจ ำถงึวนัวำน มอบควำมรกัใหก้ัน
ดว้ยสติก๊เกอร์หวำนๆ” เพื่อน ำไปตดิใหก้บัคนทีร่กั ถอืเป็นกจิกรรมทีส่่งสรมิควำมรกัควำมสมัพนัธ์ในครอบครวัไดเ้ป็น
อย่ำงด ี

4) กิจกรรมควบคุมกำรแพร่ระบำดของไวรสั ในช่วงกำรระบำดของโควดิ 19 โดยจดัทมีเขำ้ฉีดพ่นฆ่ำ
เชือ้ใหก้บัทุกโครงกำรของชวีำทยัตัง้แต่โครงกำรแรก จนถงึโครงกำรทีข่ำยในปัจจุบนั อำท ิชวีำทยั รำชปรำรภ, ชวีำทยั 
รำมค ำแหง, ชวีำทยั อนิเตอร์เชนจ์, ชวีำทยั ฮอลล์มำร์ค แจง้วฒันะ เป็นต้น โดยทำงบรษิทัฯ ไดเ้น้นย ้ำใหพ้นักงำน ท ำ
กำรประชำสมัพนัธ์ให้ลูกบ้ำนในโครงกำรดูแลสุขอนำมยัให้มำกขึ้นตำมสโลแกน #ชีวำทยัห่วงใยคุณ ร่วมส่งเสริม
มำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 

5) ร่วมกบั PTG บรกิำรฉีดพ่นฆำ่เชือ้ไวรสั COVID-19 ส ำหรบัลูกบำ้นทุกโครงกำรของชวีำทยั บรษิทัฯ
ร่วมกบับรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) หรอื PTG ร่วมกนัประชำสมัพนัธเ์พื่อส่งมอบสทิธพิเิศษใหก้บัลูกบำ้นทกุ
โครงกำรของชวีำทยัฟรี!!  โดยจดับรกิำรฉีดพ่นฆ่ำเชื้อไวรสั COVID-19 ในสถำนีบรกิำรน ้ำมนั PT ทุกสำขำในเขต
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

6) กิจกรรมเพื่อส่งเสริมควำมสมัพนัธ์อื่นๆ เช่นกำรจดังำนตำมเทศกำลต่ำงๆ เช่น เทศกำลปีใหม่ 
เทศกำลวนัส ำคญัทำงศำสนำต่ำงๆ ทีโ่ครงกำรใหลู้กบำ้นสำมำรถเขำ้ร่วมกจิกรรมไดง้่ำย และทัว่ถงึ โดยประชำสมัพนัธ์
งำนล่วงหน้ำถงึลูกคำ้ทีโ่ครงกำร 

มลูค่ำของควำมยัง่ยนื  
มูลค่ำของ “ควำมยัง่ยนื” ในโครงกำรชวีำทยั นอกจำกกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์และสำธำรณูปโภคทีส่รำ้ง

ตำมหลกักำร พฒันำอย่ำงยัง่ยนื (คอืเป็นมติรกบัผูค้นและสิง่แวดลอ้ม) ทีส่รำ้งมลูค่ำเพิม่ใหโ้ครงกำรแลว้ ชวีำทยั ยงัเพิม่
มูลค่ำดว้ยควำมพเิศษ ยิง่กว่ำใหค้รอบครวัของชวีำทัย ทัง้ “ชวีำทยั โซไซตี้” และ“ชวีำทยั แคร์ ” ทีเ่น้นกำรดูแลลูกค้ำ
เป็นส ำคญั 
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กำรประเมนิ  
จดัใหม้กีำรประเมนิหลงัจำกกจิกรรมผ่ำนไปแล้วภำยใน 3-7 วนั หลงัจำกกจิกรรม โดยประเมนิจำกลูกบ้ำนที่

ไดม้ำร่วมกจิกรรม กบั Chewathai Society โดยกำรประเมนิ จะท ำแบบประเมนิทัง้ในรูปแบบเอกสำร และกำรท ำแบบ
ประเมนิในแบบออนไลน์ ทัง้ทำง SMS ตำมเบอรโ์ทรศพัทท์ีลู่กบำ้นไดม้ำลงทะเบยีนไว ้และทำง QR Code ผลสรุปกำร
ประเมนิควำมพงึพอใจของทุกกจิกรรมเฉลีย่รอ้ยละ 90 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ จึงให้ ควำมส ำคัญกับกำรวิจยัและพฒันำ
ผลติภณัฑอ์ย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหท้ีอ่ยู่อำศยัทีจ่ะส่งมอบใหก้บัลูกคำ้ มกีำรพฒันำใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
โดยมฝ่ีำย Chewa care & Customer Relations  เป็นฝ่ำยทีบ่รหิำรจดักำรจดัเกบ็ขอ้มลูของลูกคำ้และบรกิำรลูกคำ้หลงั
กำรขำย เพื่อน ำมำใชใ้นกำรวำงแผน เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรและสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคำ้ นอกจำกนี้บรษิทั
ฯ ยงัมหีน่วยงำน Market Survey เพื่อท ำกำรส ำรวจ วจิยัและวเิครำะหเ์กีย่วกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคในแตล่ะพื้นที ่
ตลอดจนศกัยภำพของท ำเลทีต่ัง้โครงกำรในดำ้นสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ซึง่ท ำใหบ้รษิทัฯ มฐีำนขอ้มลูทีเ่พยีงพอทีจ่ะทรำบ
ถงึควำมต้องกำร ในตลำดทีอ่ยู่อำศยัของผูบ้รโิภค รวมถงึรูปแบบทีอ่ยู่อำศยั ท ำเลทีต่ัง้ และระดบัรำคำ บรษิทัฯ ไดน้ ำ
ขอ้มลูไปวเิครำะหเ์พื่อพฒันำปรบัปรุง สนิคำ้และบรกิำรอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรบรหิำรจดักำรเพื่อควำมพงึพอใจของลูกคำ้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทัฯ  
ดว้ยวสิยัทศัน์ของชวีำทยั ทีมุ่่งมัน่จะเป็นบรษิทัผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ชัน้น ำในใจของผูบ้รโิภคดว้ยกำรไม่

หยุดยัง้ที่จะสร้ำงสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกำรบริกำรให้อยู่เหนือควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เรำจึงให้
ควำมส ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรเพื่อควำมพงึพอใจของลูกคำ้และผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่ำงยิง่ โดยมกีำรประเมนิควำมพงึ
พอใจของลูกคำ้ในทุกขัน้ตอนทีลู่กคำ้ไดม้กีำรตดิต่อกบับรษิทัฯ ตัง้แต่กำรใหบ้รกิำรขอ้มูลโครงกำรตลอดไปจนถึงกำร
บรกิำรหลงักำรส่งมอบกำรบรหิำรงำนใหน้ิตบิุคคลฯ ดงันี้ 

 

     พงึพอใจ        ไม่พงึพอใจ 

 

ขัน้ตอน วิธีการประเมิน 

1. ควำมพงึพอใจต่อกำรใหบ้รกิำรดำ้นขอ้มลู
และกำรเยีย่มชมโครงกำร          

ลูกคำ้สำมำรถประเมนิควำมพงึพอใจผ่ำนทำง Call Center โทรส ำรวจ
ควำมพงึพอใจ หลงัจำกทีลู่กคำ้เขำ้เยีย่มชมโครงกำรแลว้ 1 - 3 วนัท ำกำร 

2. ควำมพงึพอใจต่อกำรใหบ้รกิำรของพนักงำน
ขำยเกี่ยวกบักำรท ำจองและท ำสญัญำ 

ลูกคำ้สำมำรถประเมนิควำมพงึพอใจผ่ำนทำง E- mail, Contact Center 
ช่องทำงใด ช่องทำงหนึ่ง หลงัจำกจองและ/หรอื ท ำสญัญำ แลว้ 3-7 วนั  
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ภำพรวมองคก์ร 
จำกผลกำรด ำเนินกำรในปี 2563 พบว่ำคะแนนควำมพงึพอใจ โดยรวมของลูกคำ้ปัจจุบนัโดยรวมอยู่ที ่รอ้ยละ 

91.2% ทีผ่่ำนมำไดม้กีำรพฒันำคุณภำพของผลติภณัฑแ์ละ บรกิำรเพื่อใหเ้กดิควำมพงึพอใจทีม่ำกขึน้โดยเฉพำะในช่วง 
หลงัจำกโอนกรรมสทิธิแ์ลว้ ไดแ้ก่ 

1) กำรพฒันำทมีบรหิำรหลงักำรขำยของโครงกำรใหม้กีำรสอบถำมแนะน ำบรกิำรกบัลูกคำ้ทีเ่ขำ้อยู่แลว้ เพื่อสรำ้ง
ควำมสมัพนัธ์ที่ดีกับลูกค้ำ และจัดท ำจดหมำยประชำสมัพนัธ์อย่ำงต่อเนื่อง แจ้งควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรใช้พื้นที่
ส่วนกลำง กำรใช้ประโยชน์สำธำรณูปโภคส่วนกลำงร่วมกนั เพื่อสร้ำง สงัคมน่ำอยู่ รวมทัง้จดัประชำสมัพนัธ์กำรท ำ
กจิกรรมจำก Chewathai Society ในแต่ละโครงกำรเพิม่เตมิเพื่อสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่รีะหว่ำง โครงกำรและลูกคำ้ 

2) กำรพฒันำกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกบักำรแจง้ซ่อม โดยจดัตัง้ทมี Chewa Care เพื่อประสำนงำนนัด ตรวจสอบ นัด
ซ่อมงำนตำมเวลำทีลู่กคำ้สะดวก และประสำนงำนโครงกำรใหเ้ขำ้ ซ่อมตรงตำมนัดหมำย รวมทัง้ มกีำรตรวจสอบงำนที่
แก้ไข ไปแล้วกบัทำงเจำ้ของบ้ำนอีกครัง้เพื่อตรวจสอบคุณภำพงำน และควำมพงึพอใจในเบื้องต้น โดยจะแก้ไขทนัที
หำกงำน ไม่เรยีบรอ้ย นอกจำกนี้ยงัมกีำรเน้นย ้ำใหท้มีผูร้บัเหมำ คดัเลอืกคนงำนทีม่ปีระสบกำรณ์ควำมช ำนำญเขำ้มำ
ด ำเนินกำร แก้ไขใหลู้กคำ้ และประเมนิผูร้บัเหมำจำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหเ้กดิกำรปรบัปรุง พฒันำ และรกัษำ
ผูร้บัเหมำทีด่ ีใหท้ ำงำนอย่ำงต่อเนื่องกบัโครงกำร 

3) พฒันำช่องทำงส ำหรบัสอบถำมควำมพงึพอใจลูกคำ้ใหห้ลำกหลำย เพื่อเขำ้ถงึลูกคำ้ไดม้ำกขึน้ คอื ทำง E-Mail 
และSMS โดยกำรพฒันำระบบ CRM เพื่อท ำกำรประเมนิผลโดยอตัโนมตัใินแต่ละช่วงเวลำของลูกคำ้ทีป่ฏสิมัพนัธ์กบั
บรษิทัฯเพื่อใหไ้ดผ้ลคะแนนควำมพงึพอใจทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอืเทีย่งตรงอนัจะน ำไปสู่กำรปรบัปรุงคุณภำพกำรใหบ้รกิำร 
พรอ้มทัง้มรีะบบส ำหรบัประมวลผลคะแนนควำมพงึพอใจ สำมำรถน ำขอ้มลูไปใชเ้พื่อพฒันำควำมพงึพอใจไดท้นัที 

4) กำรขยำยกจิกรรมอื่นๆ ในอนำคต ฝ่ำยบรหิำรลูกคำ้สมัพนัธ ์หรอื CRM มกีำรวำงแผนพฒันำเพิม่เตมิ เพื่อจดั
กจิกรรมเพื่อลูกบ้ำน (ลูกคำ้) ทุกเดอืน ซึ่งจะใชช้่วงเทศกำล หรอื วนัส ำคญัต่ำงๆ ในกำรจดักจิกรรมกบัลูกบ้ำน โดยมี
กำรประสำนงำนกบัทำงนิติบุคคลโครงกำรต่ำงๆ นอกจำกนี้ ยงัมกีำรท ำ Line Official ของชวีำทยั โซไซตี้ ที่ท ำใหม้ี
ช่องทำงมำกขึน้กบักำรตดิต่อสื่อสำร กำรแจง้ซ่อม และรบักจิกรรมพเิศษ และยงัตัง้เป้ำหมำยทีจ่ะเพิม่สทิธพิเิศษต่ำงๆ 
อยู่ตลอดเวลำ ทัง้ส่วนลดรำ้นคำ้ ต่ำงๆ กจิกรรมพเิศษ roadshow หรอืกจิกรรมทีใ่หลู้กบ้ำนมส่ีวนร่วม ทัง้หมดนี้ จะท ำ
ใหลู้กคำ้เกดิควำมผูกพนักบับรษิทัมำกขึน้ ผลลพัธ์จำกกำรด ำเนินงำน กำรท ำกจิกรรมกบัลูกบ้ำน (ลูกคำ้) หำกเรำท ำ
กจิกรรมอย่ำงต่อเนื่อง สม ่ำเสมอ จะท ำใหลู้กบ้ำนรูส้กึผูกพนัธ์กบัองค์กร และ มกีำรบอกต่อในทำงทีด่ ียิง่หำกลูกบ้ำน

3. ควำมพงึพอใจต่อกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกบักำร
โอนสทิธิแ์ละรบัมอบทีอ่ยู่อำศยั 

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

4. ควำมพงึพอใจต่อกำรเขำ้อยู่อำศยัหลงัโอน
กรรมสทิธิไ์ปแล้ว 3-6 เดอืน 

ลูกคำ้สำมำรถประเมนิควำมพงึพอใจผ่ำนทำง E- mail หรอื SMS หรอื Contact 
Center ช่องทำงใด ช่องทำงหนึ่ง หลงัจำกทีโ่อนกรรมสทิธิแ์ล้ว 3-6 เดอืน 

5. ควำมพงึพอใจต่อกำรแจง้ซ่อมหรอืขอ้
รอ้งเรยีน 

ลูกคำ้สำมำรถประเมนิควำมพงึพอใจหลงักำรซ่อมไดท้นัทผี่ำนทำง Call 
Center โทรส ำรวจควำมพงึพอใจ หรอื SMS หรอื Contact Center ช่องทำง
ใด ช่องทำงหนึ่ง หลงัจำกทีเ่จำ้หน้ำทีเ่ขำ้แก้ไขงำนซ่อมแล้ว ภำยใน 7 วนั  

6. ควำมพงึพอใจต่อกำรมอบกรรมสทิธิใ์ห้
คณะกรรมกำร หมู่บำ้นหรอืนิตบิุคคล 

ลูกคำ้และคณะกรรมกำรนิตบิุคคลหมู่บำ้นหรอือำคำรชุดประเมนิควำมพงึ
พอใจผ่ำนทำง E-mail หรอื SMS หรอื Contact Center ช่องทำงใด
ช่องทำงหนึ่ง หลงัจำกทีม่กีำรจดัตัง้นิตบิุคคล หรอื มกีำรมอบสำรธำรณูป
โภคแลว้ และรวมถงึหลงัจำกโอนกรรมสทิธิแ์ล้ว 
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ได้รบักำรบรกิำรทีร่วดเรว็ ทนัใจ ด้วยแล้ว ก็ยิง่จะท ำใหรู้้สกึประทบัใจมำกยิง่ขึ้น เพรำะ กำรดูแลลูกคำ้ คอืหวัใจหลกั
ของกำรบรหิำรลูกคำ้สมัพนัธน์ัน่เอง  

5) โครงกำรมุ่งเน้นกำรพฒันำชุมชนและสิง่แวดลอ้ม (CSR after Process)  
บริษัทจะมุ่งเน้นในด้ำนกำรพฒันำแหล่งชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ห่ำงไกล รวมไปถึงช่วยสนับสนุนมอบ

สิง่ของต่ำงๆ ทัง้ อำหำรและปัจจยัสีอ่ื่นๆ ใหแ้ก่สมำคมหรอืมลูนิธผิูด้อ้ยโอกำสต่ำงๆ ซึง่มดีงัต่อไปนี้  

5.1 โครงกำรพฒันำชุมชน กลุ่มโรงเรยีนบำ้นป่ำเลำ อ ำเภอแม่ทำ จงัหวดัล ำพนู  
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 3 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 ้

ส่วนในปี 2563 บรษิทัยงัคงมุ่งเน้นกำรพฒันำศกัยภำพของนักเรยีน แมจ้ะเป็นช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของไวรสัโควดิ 19  มำกขึน้ ทัง้ทำงดำ้น กฬีำ ทกัษะอำชพี และยงัมกีำรปรบัปรุงอำคำรสถำนที ่และยงัคงมกีำรจำ้ง
ครผููส้อนอย่ำงต่อเนื่อง 

มลูค่ำของควำมยัง่ยนื  
เนื่องจำกบริษัทยังใหม่ในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และก ำลังค้นหำตัวตนที่ชัดเจนขึ้นในกำรด ำเนินธุรกิจ 

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

ผลลพัธจ์ำกกำรด ำเนินงำน 
  ในกำรท ำกิจกรรมครัง้นี้ บริษัทมองเห็นถึงควำมยัง่ยนืที่สำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชน
หลำยๆ ดำ้น เช่น ควำมเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ สุขภำพอนำมยัทีด่ขีองคนในชุมชน กำรสนับสนุนอำชพีใหเ้กดิมลูค่ำฯ สิง่ทีบ่รษิทั
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ไดด้ ำเนินกำรนัน้ ไม่ ไดค้ำดหวงัว่ำจะเหน็ผลลพัธใ์นทนัท ีแต่จะค่อยเป็นค่อยไปในระยะยำว เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อ
ชุมชนในแง่ลบ และเพื่อใหเ้กิด กำรยอมรบั และควำมร่วมมอืร่วมใจทีด่ขีองบุคคลในชุมชน กำรขยำยกิจกรรมอื่นๆ ใน
อนำคต ในระยะยำว บรษิทัไดต้ัง้เป้ำทีจ่ะพฒันำอย่ำงต่อเนื่องทัง้โรงเรยีน และชุมชนบ้ำนป่ำเลำ ในกจิกรรมครัง้นี้ บรษิทั
ได้เล็งเห็น ถึงสิง่ที่ยงัต้องส่งเสรมิและมคีวำมส ำคญัต่อเด็กๆ และชุมชน อำท ิห้องสมุด โรงอำหำร อำคำรเรยีน ศูนย์
อนำมยัและกำรเรยีนรูข้องชุมชน อกีทัง้ยงัส่งเสรมิวชิำชพีใหก้บัคนในชุมชนดำ้นกำรพฒันำฝีมอืกำรทอผำ้พืน้เมอืง โดย
ส่งเสรมิใหเ้ยำวชนมคีวำม คดิและทศันคตทิีด่ ีเพื่อก่อใหเ้กดิกำรส ำนึกต่อบำ้นเกดิ เป็นแรงพลกัดนัใหทุ้กคนมส่ีวนช่วยใน
กำรพฒันำชุมชนในอนำคต รวม ไปถงึกำรส่งเสรมิพฒันำศกัยภำพของน้องๆ ไม่ว่ำจะเป็นดำ้นกฬีำ ดำ้นกำรศกึษำ และ
กำรสนับสนุนน้องๆ ทีเ่รยีนดรีะยะยำว เพื่อทีจ่ะไดน้ ำควำมรูจ้ำกกำรสนับสนุนของบรษิทักลบัมำพฒันำโรงเรยีน ชุมชน 
และสงัคมในอนำคต ซึ่งทำงบรษิทัยงัหวงัว่ำกำร ท ำกจิกรรมเล็กๆ ในครัง้นี้และกจิกรรมต่อๆ ไป จะเป็นประโยชน์มำก
ทีสุ่ด ต่อโรงเรยีนและชุมชนบำ้นป่ำเลำ และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม ซึง่แผนกำรด ำเนินงำนในปี 2564 ซึง่มดีงันี้  

ระยะที ่1 เดอืนมกรำคม-มถิุนำยน 2564 
- ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเวน้ระยะตำมสถำนกำรณ์โรคระบำดโควดิ 19 อย่ำงเครง่ครดั 
- เพิม่กำรพฒันำในสิง่ทีเ่คยสนับสนุน สู่โรงเรยีนสำขำ 
- ด ำเนินกำรตำมแผนเกีย่วกบักำรประชำสมัพนัธก์จิกรรมดนตรพีืน้เมอืง  
- ตดิตำมผลงำน 

ระยะที ่2 เดอืนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2564 
- ส่งเสรมิควำมรู ้ควำมเชีย่วชำญของบุคลำกรทีจ่ำ้งสอน 
- ส่งนักกฬีำเพื่อเขำ้แขง่ขนัในกฬีำประเภทอื่น 
- เพิม่กำรพฒันำในสิง่ทีเ่คยสนับสนุน สู่โรงเรยีนสำขำ 
- ท ำแผนเกีย่วกบักำรหำรำยไดข้องกจิกรรมทอผำ้พืน้เมอืง 
- ตดิตำมผลงำน ช่วงปลำยปี 2564 
- ตดิตำมกำรใชง้ำนของสรำ้งอำคำรเรยีน ในดำ้นกำรเป็นศูนยก์ำรเรยีนรู ้และใชป้ระโยชน์เพื่อ

ส่วนรวมของชมุชน 

5.2 โครงกำร ชวีำทยั พฒันำสงัคม เพื่อชมุชนทีย่ ัง่ยนื  
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 

• มอบหน้ำกำกป้องกนัเชือ้ (Face Shield) ใหแ้ก่บุคคลำกรทำงกำรแพทย ์รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุร ีและรพ.
สมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร โดยมอบหน้ำกำกป้องกนัเชือ้ (Face Shield) จ ำนวน 1,500 ชิน้ ใหแ้ก่ทมีแพทยแ์ละพยำบำล 
รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุร ีจ ำนวน 1,000 ชิน้ และรพ.สมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร จ ำนวน 500 ชิน้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำร
สนับสนุน กบักำรต่อสูก้บัโรคโควดิ-19 ใหก้บับุคคลำกรทำงกำรแพทยท์ีเ่สยีสละทุ่มเททัง้แรงกำย แรงใจ ในกำรควบคุม
และป้องกนั พรอ้มทัง้ดแูลรกัษำผูป่้วยตดิเชือ้โควดิ-19   

• ร่วมบริจำคขวดพลำสติกเพื่อท ำผ้ำไตรจีวร เพื่อนคู่ค้ำ ผู้บริหำรและเหล่ำพนักงำน ร่วมกิจกรรม 
Chewathai Goes Green  กจิกรรมดีๆ  เพื่อกำรลดขยะพลำสตกิ ส่งเสรมิกำรคดัแยกขยะตัง้แต่ในองคก์ร รวมถงึครอบครวั
ของผูบ้รหิำรจนถงึพนักงำนในบรษิทั เพื่อน ำไปมอบใหก้บัวดัจำกแดง จงัหวดัสมุทรปรำกำร เพื่อน ำขวดพลำสตกิทีไ่ด ้ไป
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บรจิำคเพื่อรไีซเคลิเป็นผำ้ไตรจวีร และสิง่ของเครื่องใชต้่ำงๆ เพื่อสำธำรณะประโยชน์ต่อไป นับว่ำเป็นโครงกำรทีช่่วย
รกัษำสิง่แวดลอ้ม และรณรงคใ์หพ้นักงำนไดม้ส่ีวนร่วมในกำรคดัแยกขยะ และลดกำรใชข้ยะพลำสตกิลงอกีดว้ย 

• ควำมร่วมมอืกบั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง ในกำรรไีซเคลิกระดำษเพื่อลดขยะในองค์กร น ำเศษกระดำษหรอื
บรรจุภณัฑก์ระดำษใชแ้ลว้ในคอนโดมเินียมมำรไีซเคลิเป็นของเล่นเดก็ น ำร่องโครงกำร “ชวีำทยั ฮอลลม์ำรค์ จรญั 13” 
เป็นแห่งแรก พรอ้มจดัสรำ้งหอ้งคดัแยกขยะใหลู้กบำ้นเหน็ถงึคุณค่ำกำรคดัแยกขยะ เพื่อพฒันำคุณภำพชวีติผูอ้ยู่อำศยั
และลดปัญหำขยะลน้เมอืง โดยควำมร่วมมอืในครัง้นี้ แสดงใหเ้หน็ถงึควำมมุง่มัน่ของทัง้สององคก์ร ในกำรจดักำรปัญหำ
ขยะมูลฝอย โดยเฉพำะกระดำษอย่ำงเป็นรูปธรรม ดว้ยกำรน ำเทคโนโลยแีละกระบวนกำรดำ้นกำรรไีซเคลิกระดำษให้
กลบัมำหมุนเวยีนมำผลติเป็นผลติภณัทจ์ำกกระดำษ และส่งคนืสิง่ด ีๆ นี้กลบัคนืสู่สงัคมต่อไป  
 

6) ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการด าเนินงานของธรุกิจ (CSR in process)  
กำรมส่ีวนร่วมเพื่อพฒันำชุมชนหรอืแก้ไขปัญหำสงัคม รวมถงึกำรใหค้วำมส ำคญักบัสิง่แวดล้อมอย่ำงยัง่ยนื

ผ่ำนกระบวนกำรทำงธุรกจิ เพื่อสะทอ้นใหเ้หน็ถงึควำมมุ่งมัน่และพฒันำกำรดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
ตลอดปี 2563 บรษิทัจดักจิกรรมทีม่ส่ีวนร่วมในกำรช่วยแก้ไขปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน 

ลดอตัรำกำรว่ำงงำนสรำ้งรำยได ้ยกระดบักำรด ำเนินชวีติคนในชุมชนและไม่ลมืทีจ่ะใส่ใจในดำ้นสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มกนั 
กิจกรรมกำรดงักล่ำวเป็นกำรยกระดบัควำมตระหนักถึงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ยนื โดยเฉพำะอย่ำงยิง่บรษิัทไดร้บั
ควำมร่วมมอืจำกผูร้บัเหมำ คู่คำ้ พนัธมติรทำงธุรกจิในกำรเป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมเพื่อชุมชนและสงัคม 

บรษิทัก ำหนดเป้ำหมำยในกำรจดัท ำโครงกำร CHEWA Goes Green เพื่อสรำ้งควำมตระหนักรู ้ปลูกฝังจติส ำนึก
ดำ้นกำรประหยดัพลงังำน ทรพัยำกร อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกระดบัตัง้แต่คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร ลูกบ้ำนใน
โครงกำรต่ำงๆ ของบริษัท รวมไปถึงพันธมิตรทำงธุรกิจให้สำมำรถมีส่วนร่วมและมีเป้ำหมำยร่วมกันในกำรรักษำ
สิง่แวดลอ้มโดยบูรณำกำรหลกัควำมรบัผดิชอบสงัคมและสิง่แวดล้อมเขำ้ไปในกระบวนกำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทั 

• โครงกำรคดัแยกขยะกระดำษเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ภำยใต้ชื่อโครงกำร “เกบ็กระดำษของเคำ้” โดย
บรษิทัร่วมกบั บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ำกดั (มหำชน) ("SCGP") ซึ่งเป็นบรษิทัในเครอืของ บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย 
จ ำกดั(มหำชน) ในกำรจดัตัง้จุดรองรบัขยะประเภทกระดำษส ำนักงำน และ กระดำษแขง็กล่องน ้ำตำล  ตำมจุดต่ำงๆ 
ภำยในส ำนักงำน และ โครงกำรต่ำงๆ ของบรษิทั โดยจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบท ำหน้ำทีร่วบรวมขยะกระดำษส่งให ้SCGP 
เพื่อน ำเขำ้สู่กระบวนกำร Recycle ช่วยลดปรมิำณขยะและเพิม่มลูค่ำขยะในเวลำเดยีวกนั เป็นกำรคดัแยกขยะกระดำษ
อย่ำงถูกตอ้งและมปีระสทิธภิำพ 

จำกขยะกระดำษทีร่วบรวมส่งให ้SCGP จะตมีูลค่ำกลบัมำเป็นประโยชน์ใหก้บับริษทัและสงัคม โดยกระดำษ
ส ำนักงำน (หรอืกระดำษถ่ำยเอกสำร) สำมำรถแลกเป็นกระดำษ A4 รมีใหม่เพื่อน ำกลบัมำใชใ้นส ำนักงำน และ กระดำษ
แขง็กล่องน ้ำตำล สำมำรถแลกเป็นของเล่นเด็กเล็ก หรอื ชัน้หนังสอื/โต๊ะ/เก้ำอี้จำกกระดำษแขง็ หรอื หนังสอื  หรอื 
ตน้ไม ้เพื่อน ำไปบรจิำคในโครงกำร CSR มอบแก่ชุมชนขำ้งเคยีงโครงกำรต่ำงๆ ของบรษิทัต่อไป 

• กิจกรรมกำรก่อสร้ำงและตกแต่งอำจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อทรพัยำกรและสิง่แวดล้อม โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งปริมำณขยะจำกเศษวสัดุก่อสร้ำง อนัเนื่องมำจำกกำรออกแบบ กำรรื้อถอน กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงของ
โครงกำร รวมถงึขยะมลูฝอยจำกกำรอุปโภคบรโิภคของแรงงำน ซึง่หำกสำมำรถสรำ้งจติส ำนึกดำ้นสิง่แวดลอ้มเพื่อใหผู้้
มส่ีวนเกีย่วขอ้งตระหนักถงึผลกระทบจำกกระบวนกำรท ำงำน ลดกำรใชพ้ลงังำน ลดปรมิำณขยะโดยหำแนวทำงในกำร
น ำทรพัยำกรกลบัมำใชใ้หม่เพื่อยดือำยุกำรใชง้ำนออกไปใหน้ำนทีสุ่ดก่อนจะกลำยเป็นขยะ 

โครงกำรลดขยะจำกกระบวนกำรท ำธุรกจิ ภำยใต้ชื่อโครงกำร “Low waste Less plastic” เพื่อเป็นเครื่องมอื
ในกำรเสรมิสรำ้งและปลูกจติส ำนึกดำ้นสิง่แวดล้อมใหแ้ก่บรษิทัและคู่คำ้ทำงธุรกจิ โดยเฉพำะผูร้บัเหมำ คู่คำ้รำยส ำคญั
ของบรษิทั เพื่อสำมำรถหำแนวทำงในกำรจดักำรปัญหำและควำมเสยีหำยจำกกำรด ำเนินธุรกจิทีส่่งผลต่อสิง่แวดลอ้มให้
น้อยทีสุ่ด และ สำมำรถด ำเนินธุรกจิอย่ำงเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่ำงยัง่ยนื 
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บรษิทัเริม่ต้นจำกโครงกำรใหค้วำมรูเ้กี่ยวกบักำรบรหิำรจดักำรขยะ เพื่อสรำ้งควำมตระหนักรูด้ำ้นสิง่แวดลอ้ม
ใหแ้ก่พนักงำนของบรษิทัและพนัธมติรทำงธุรกจิไปพรอ้มกนั โดยก ำหนดเป้ำหมำยเป็น 3 ระยะ คอื 

o เป้ำหมำยระยะสัน้ในกำรเพิม่ปรมิำณคู่คำ้ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรทีช่่วยพฒันำกำรด ำเนินธุรกิจที่
ให้ควำมส ำคญัด้ำนสิง่แวดล้อม และ สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรน ำไปปรบัใช้ให้เกิดประโยชน์ด้ำน
สิง่แวดลอ้มภำยในบรษิทั 

o เป้ำหมำยระยะกลำงในกำรน ำกำรบรหิำรจดักำรขยะเขำ้สู่กระบวนกำรด ำเนินธุรกจิ โดยสรำ้ง
โครงกำรตน้แบบทีไ่ดร้บัควำมร่วมมอืจำกพนัธมติรทำงธุรกจิ 

o เป้ำหมำยระยะยำวในกำรขยำยขอบเขตกำรบรหิำรจดักำรขยะไปสู่โครงกำรต่ำงๆ ของบรษิทั
, สรำ้งประโยชน์ใหเ้กดิขึน้แก่ชุมชนจำกกจิกรรม CSR in process และ สรำ้งภำพลกัษณ์ดำ้นกำรรกัษำสิง่แวดลอ้ม 

• โครงกำรคดัแยกขยะแต่ละประเภทใหส้ำมำรถน ำไปท ำประโยชน์อื่นๆ เพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ภำยใต้
ชื่อโครงกำร “ลดขยะ อย่ำงยัง่ยนื” ซึง่บรษิทัไดเ้ริม่โครงกำรกำรลดและแยกขยะ โดยเริม่จำกกำรจดัตัง้จุดแยกขยะแต่ละ
ประเภทภำยในส ำนักงำนก่อน และ เริม่กระจำยจุดแยกขยะไปตำมโครงกำรของบรษิัท โดยจดัให้มผีู้รบัผดิชอบท ำ
หน้ำทีดู่แลกำรคดัแยกขยะ เพื่อน ำเขำ้สู่กระบวนกำร Recycle ช่วยลดปรมิำณขยะและเพิม่มูลค่ำขยะในเวลำเดยีวกนั 
ซึง่เป็นกำรคดัแยกขยะอย่ำงถูกวธิแีละมปีระสทิธภิำพ 

บรษิทัน ำเอำขวดพลำสตกิ (PET) ทีไ่ดจ้ำกกำรแยกขยะ บรจิำคใหก้บัศูนย์กำรเรียนรูส้ิง่แวดล้อม วดัจำกแดง 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร เพื่อใหท้ำงวดัน ำไปรไีซเคลิ ท ำเป็นเสน้ใยถกัทอเป็นชุดผำ้ไตรจวีรใหแ้ก่พระสงฆ ์และ ยงัสำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนโดยรอบวดั สร้ำงอำชีพ สร้ำงควำมยัง่ยืนให้กับชุมชน ซึ่งกำรแยกขยะนอกจำกท ำให้เกิด
มลูค่ำเพิม่แลว้ ผลติภณัฑท์ีไ่ดก้ย็งัก่อใหป้ระโยชน์ในหลำกหลำยมติ ิ

• กิจกรรมช่วยเหลอืชุมชนขำ้งเคยีงโครงกำรก่อสร้ำงของบรษิัทร่วมกบัพนัธมติรทำงธุรกิจ ในกำรช่วย
แก้ไขปัญหำชุมชน ซึ่งบำงส่วนอำจเป็นผลกระทบทัง้ทำงบวกและทำงลบจำกกระบวนกำรด ำเนินธุรกจิ อำท ิแก้ปัญหำ
น ้ำท่วมในช่วงฤดูฝน, แก้ปัญหำสิ่งปลูกสร้ำงในจุดให้บริกำรมอเตอร์ไซด์รบัจ้ำง, แก้ปัญหำคมนำคมโดยกำรให้ใช้
เสน้ทำงเพื่อประโยชน์สำธำรณะของชุมชน เป็นตน้ 

การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน  
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 2563 บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่พฒันำในทุกกระบวนกำรในส่วนต่ำงๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อ
สรำ้งควำมรบัผดิชอบในท ำงำนและบรกิำร โดย ปรบัปรุงและพฒันำสิง่ใหม่ ๆ เพื่อสรำ้งแรงจูงใจและคุณค่ำเพิม่ เพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรใหอ้ยู่เหนือกว่ำควำมพงึพอใจของ ของลูกคำ้ เช่น ใหค้วำมใส่ใจในทุกควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
ใหบ้รกิำรแบบครบวงจร มำตรฐำน มคีวำมรบัผดิชอบและมำตรฐำน ถูกต้อง ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด นอกจำกนี้ 
บรษิัทยงัคงมุ่งเน้นที่จะปลูกฝัง พนักงำนให้เขำ้ใจเป้ำหมำยขององค์กร และปฏิบตัิ งำนโดยตระหนักถึงกำรมคีวำม
รบัผดิชอบต่อสงัคม อกีทัง้ส่งเสรมิใหพ้นักงำนเขำ้รบักำรอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะในกำรท ำงำนและมี ส่วนร่วมในกจิกรรม
ต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรด ำเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
ในปี 2563 บรษิัทไม่มขีอ้พพิำทใดๆ อนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทที่เกี่ยวกบักฎหมำยสิง่แวดล้อมและ
สงัคม และไม่เคยตรวจสอบหรอืถูกกล่ำวหำจำกองค์กรหรอืหน่วยงำนใดว่ำกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัมผีลกระทบดำ้น
ลบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม หรอืไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมทีบ่รษิทัก ำหนดไว้ 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการควบคมุภายใน 

บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) ไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรควบคุมภำยใน และกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
มำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตัิตำมมำตรกำรต่อต้ำนทุจรติคอร์รปัชัน่  ทัง้ในระดบัผู้บรหิำรและใน
ระดบัปฏบิตักิำรใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบท ำ
หน้ำที่สอบทำนกำรควบคุมภำยใน และประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบกำร
ควบคุมภำยในมคีวำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิ โดยไดม้กีำรว่ำจำ้ง บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั ซึง่เป็น
ผู้เชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และ บริษัทฯ ยงัก ำหนดให้มกีระบวนกำรสอบทำน โดยฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในของบรษิทัเองอีกดว้ย และมกีำรก ำหนดใหร้ำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เท่ำนัน้ เพื่อใหท้มีผูต้รวจสอบภำยในสำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงเป็นอสิระ ตรงไปตรงมำ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะเป็นผูใ้หค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้ง และ ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทั ตรวจสอบ
ภำยในธรรมนิติ จ ำกัด และ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเอง  และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงท ำหน้ำที่
บรหิำรควำมเสี่ยง โดยน ำกรอบกำรบรหิำรควำมเสี่ยง COSO ERM 2017 มำช่วยขบัเคลื่อนทศิทำงขององค์กร ตำม
แนวทำงปฏบิตัดิำ้นกำรควบคุมภำยใน 5 กรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมมำตรฐำนสำกลของ COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มำใชป้รบัปรุงพฒันำเพื่อเป็นเครื่องมอืของฝ่ำยจดักำร
ในกำรพฒันำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรควำมเสี่ยงขององค์กรแบบบูรณำกำรร่วมกบักลยุทธ์และผลกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น และมีกำรก ำหนดให้รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อคณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำรบัทรำบต่อไป 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที ่1/2564  เมื่อวนัที ่15 กุมภำพนัธ ์2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระเมนิ
ควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยใชแ้บบประเมนิของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยเป็นกำรประเมนิตำมองคป์ระกอบทัง้ 5 ส่วน ไดแ้ก่ 1) สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม  2) กำร
ประเมนิควำมเสีย่ง  3)  กจิกรรมกำรควบคุม  4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มลู  และ 5) ระบบกำรตดิตำม ทำง
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและมคีวำมเหน็วำ่ระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัมคีวำมเพยีงพอและเหมำะสม 
บรษิทัมบีุคลำกรอย่ำงเพยีงพอทีจ่ะด ำเนินกำรตำมระบบฯ ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ส่วนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง ไดป้ระเมนิควำมเสีย่ง ตำมองค์ประกอบทัง้ 6 ส่วน ไดแ้ก่ 1) กำรก ำกบัดูแลและวฒันธรรม (Governance & 
Culture), 2) กลยุทธแ์ละกำรก ำหนดวตัถุประสงค ์(Strategy & Objective-Setting), 3) ผลกำรปฏบิตังิำน (Performance), 
4) กำรสอบทำนและกำรแกไ้ขปรบัปรุง (Review & Revision), 5) สำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรรำยงำน (Information, 
Communication & Reporting) และ 6) ทุจรติคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ไดพ้จิำรณำ
และมคีวำมเหน็ว่ำมกีำรประเมนิ ด ำเนินงำน และตดิตำมแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีส่ ำคญั อย่ำงเพยีงพอและเหมำะสม 
ซึง่สรุปไดด้งันี้ 

 
 

1) การก ากบัดแูลกิจการและวฒันธรรมองคก์ร (Governance and Culture) 

1.1  จดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management Committee) 
ทำงคณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัตัง้ใหม้คีณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management Committee) ขึน้

ตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้มำเพื่อท ำหน้ำทีบ่รหิำรจดักำรควำมเสีย่ง และก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธต์่ำงๆ รวมถงึ
ก ำกับดูแลกิจกำร โดยก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงชัดเจนในกฎบัตร โดยมี
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คณะกรรมกำรทีม่คีวำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญในกำรก ำกบักำรบรหิำรควำมเสี่ยง อย่ำงเป็นอสิระ และไม่เกี่ ยวขอ้งกบั
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้ 

1.2  จดัตัง้โครงสรำ้งกำรด ำเนินงำน (Establishes Operating Structures) 
โครงสรำ้งขององคก์รปัจจุบนั มคีณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ และกรรมกำร

ฝ่ำยบรหิำร  ซึ่งไดก้ ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยง และโครงสรำ้งกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ
แนวทำงในกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีส่อดคล้องต่อทศิทำงกลยุทธก์ำรด ำเนินงำนและแผนธุรกจิ พรอ้มกบักำรก ำกบัดูแล
ติดตำมและสอบทำนกำรรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่ส ำคญั ทำงคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ได้มกีำรจดัตัง้
คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 18 ท่ำน ซึ่งสมำชิกทมีคณะท ำงำนประกอบไปด้วยผู้บรหิำร
ระดบัสูงจำกทุกสำยงำน เขำ้มำท ำหน้ำที่ตดิตำม ดูแล วเิครำะห์ กำรบรหิำรควำมเสี่ยงในระดบัปฏบิตักิำร ของแต่ละ
ฝ่ำยงำน และไดแ้ต่งตัง้นำงสำวสุภำรตัน์ งำมทรพัยท์วคีณู เป็นหวัหน้ำคณะท ำงำนทีม่คีวำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญในกำร
ก ำกบักำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมโีครงสรำ้งกำรกำรรำยงำน กระจำยอ ำนำจ และก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีข่องผูบ้รหิำรตำม
ควำมรบัผดิชอบ และมอี ำนำจสัง่กำรที่เหมำะสม สอดคล้องกบักลยุทธ์ของบรษิัท และกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย
บรหิำรควำมเสีย่ง ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบรษิทั โดยจดัท ำแผนงำนสนับสนุน/ส่งเสรมิและพฒันำกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยใน กำรประเมนิและตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
บรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยในทีส่ ำคญั และน ำเสนอ ควำมคบืหน้ำและรำยงำนผลกำรบรหิำรควำม เสีย่งต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั 

1.3 ระบุวฒันธรรมองคก์รทีต่อ้งกำร (Defines Desired Culture) 
คณะกรรมกำรบรษิัท มกีำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยงทีผู่บ้รหิำรและพนักงำนทุกคนต้องปฏบิตัิ

ตำม ด ำเนินกำรปลูกฝังใหก้ำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำงำน โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิที่
ชดัเจนและสำมำรถวดัผลได ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรและพนักงำน รวมถงึกำรก ำหนดบทบำท
หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรใหถู้กต้องตำมกฎหมำยและกฎบตัร  โดยก ำหนดคุณค่ำหลกั คอื “ผลติสนิคำ้ทีม่ี
คุณภำพ ตรงตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด (Zero Defect) และ บุคลำกรในองคก์รท ำงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ” เพื่อใหทุ้กคน
ใชค้วำมสำมำรถของตนเองอย่ำงเตม็ทีใ่นกำรแก้ไขปัญหำกำรท ำงำนทีพ่บ ไม่จ ำกดักำรท ำงำนเฉพำะงำนทีเ่ป็นงำนใน
หน้ำทีข่องตนเองเท่ำนัน้ และ พยำยำมหำทำงแกไ้ขสิง่ตำ่งๆใหด้ขีึน้ รกับรษิทั พดูถงึบรษิทัในแนวทำงทีด่ ีเชื่อมัน่บรษิทั 
และสรำ้งควำมคดิทีว่่ำควำมกำ้วหน้ำของบรษิทัเป็นควำมรบัผดิชอบของทุกคนภำยในบรษิทั 

1.4 แสดงควำมมุ่งมัน่ในค่ำนิยมหลกั (Demonstrates Commitment to Care Values) 
บรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติำมค่ำนิยมหลกัขององค์กร โดยกำรยดึถอืกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของวฒันธรรมองค์กร กำรปฏิบตัิตำมภำระรบัผดิชอบอย่ำงเคร่งครดั กำรสร้ำงควำมรบัผดิชอบต่อตนเอง และ กำร
ก ำหนดใหม้กีำรสื่อสำรทีเ่หมำะสม  โดยผูบ้รหิำรไดใ้หค้วำมส ำคญัเรื่องคุณค่ำหลกัเป็นอย่ำงมำก  และปฏบิตัตินเป็น
แนวทำงตัวอย่ำง  เพื่อให้สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ที่วำงไว้ โดยกำรสร้ำงระบบ Quality Control ที่เข้มแข็ง วำง
กระบวนกำรส่งมอบทีใ่ห้เกิดควำมพงึพอใจ และ ปรบัปรุงแก้ไขอย่ำงรวดเรว็ เพื่อส่งมอบกำรบรกิำรกบัลูกคำ้ใหเ้กดิ
ควำมประทบัใจ 

1.5  จงูใจ พฒันำ และรกัษำบุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถ (Attracts, Develops, and Retains Capable Individuals) 
คณะกรรมกำรบรษิทัสนับสนุนกำรสรำ้งทรพัยำกรบุคคลควบคู่ไปกบักลยุทธ์และวตัถุประสงค์ทำงธุรกจิ เช่น 

กำรฝึกอบรมบุคลำกรในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำรบรหิำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสรมิควำมสำมำรถของพนักงำน 
สรำ้งแรงจงูใจและผลตอบแทนอื่นๆ อย่ำงเหมำะสมส ำหรบัต ำแหน่งงำนในทุกระดบั ซึง่บรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยและวธิี
บริหำรทรัพยำกรบุคคลไว้เป็นลำยลักษณ์อกัษร เช่น กำรคัดเลือก กำรฝึกอบรมและกำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรจ่ำย
ผลประโยชน์ตอบแทน เป็นตน้ โดยมนีโยบำยในกำรพฒันำ ควำมรู ้ควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง และมกีำร
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ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรพฒันำและฝึกอบรมของพนักงำนแต่ละต ำแหน่งงำน โดยมกีำรจดัท ำแผนกำรฝึกอบรม
ประจ ำปี พร้อมกบัจดัท ำรำยงำนเปรยีบเทยีบกำรฝึกอบรมตำมแผน  รวมถึงกระบวนกำรสรรหำ พฒันำ และรกัษำ
ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคน  เพื่อใหม้ศีกัยภำพสอดคล้องกบัควำมจ ำเป็นทำงธุรกจิ และรองรบัแผนกำรขยำยงำนใน
อนำคต  รวมถงึบรษิทัมกีำรจดัท ำแผนสรรหำผูส้บืทอดต ำแหน่ง (succession plan) ทีส่ ำคญัไวค้รบทุกต ำแหน่งระดบั
บรหิำรขึน้ไป 

2)  กลยุทธแ์ละการก าหนดวตัถปุระสงค ์(Strategy and Objective Setting)  

2.1 วเิครำะหโ์ครงสรำ้งของธุรกจิ (Analyzes Business Context) 
บรษิทัไดน้ ำกำรบรหิำรควำมเสีย่งแบบบูรณำกำรประยุกตก์บักระบวนกำรก ำหนดกลยุทธแ์ละวตัถุประสงคท์ำง

ธุรกิจ โดยบรษิทัได้พจิำรณำถงึผลกระทบจำกกำรบรหิำรงำนของธุรกิจทีอ่ำจเกดิขึน้และส่งผลต่อระดบัควำมเสีย่งใน
ภำพรวมขององค์กร โดยได้พิจำรณำจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก และ ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก คือ ด้ำนกำรเมอืง 
เศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีกฎหมำย สภำพกำรแขง่ขนั และ สถำนกำรณ์ COVID-19 ทีเ่กดิขึน้  ส่วนกำรพจิำรณำจำก
สภำพแวดล้อมภำยใน และ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภำยใน คอื ทุน คน กระบวนกำร เทคโนโลย ีและ สมรรถนะของบรษิทั โดย
ก ำหนดควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ทำงธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตัิตำมกลยุทธ์รวมถึงกำร
ด ำเนินงำนทัว่ไปและปัจจยัทีอ่งคก์รใหค้วำมส ำคญั 

2.2 ก ำหนดควำมเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรบัได ้(Defines Risk Appetite) 
ทำงคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ไดพ้จิำรณำควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้ตำมทีค่ณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง

วำงแผนปรบัปรุงแก้ไข และ ก ำหนดระดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได้ไว้อย่ำงเพยีงพอ รวมถึงกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงที่
ยอมรบัไดใ้หทุ้กสำยงำนรบัทรำบชดัเจน เพื่อสรำ้ง รกัษำ และส่งเสรมิควำมตระหนักถงึ ค่ำนิยมของบรษิัท  รวมถงึกำร
จัดให้มีกิจกรรมควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่ำงเพียงพอกับกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำน
สอดคล้องตำมเป้ำหมำยทีอ่งค์กรก ำหนด เช่น มกีำรก ำหนดและทบทวน คู่มอือ ำนำจอนุมตั ิคู่มอืกำรปฏบิตังิำน คู่มอื
กำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลย ีและ มกีำรก ำหนดดชันีวดัผลกำรปฏิบตัิงำน (KPIs) ฯลฯ อย่ำง
สม ่ำเสมอ เพื่อเป็นกำรควบคุมควำมเสีย่งขัน้พืน้ฐำน 

2.3  ประเมนิกลยุทธใ์นรปูแบบต่ำงๆ (Evaluates Alternative Strategies) 
บรษิทัไดม้กีำรประเมนิเหตุกำรณ์เพื่อหำกลยุทธท์ำงเลอืกในกำรแก้ไขและผลกระทบทีอ่ำจเกดิควำมเสีย่งของ

บรษิัทขึ้น เช่น กำรวเิครำะห์ SWOT กำรประเมนิมูลค่ำ กำรคำดกำรณ์รำยได้ กำรวเิครำะห์คู่แข่ง และกำรวเิครำะห์
สถำนกำรณ์กลยุทธท์ีต่อ้งสนับสนุนพนัธกจิและวสิยัทศัน์ รวมถงึสอดคลอ้งกบั ค่ำนิยมหลกัและควำมเสีย่งทีย่อมรบัได้ 

2.4  ก ำหนดวตัถุประสงคท์ำงธุรกจิ (Formulates Business Objectives) 
บริษัทได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจมำจำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ คุณค่ำหลักขององค์กร  เพื่อให้

สอดคลอ้งและสนับสนุนกลยุทธ ์กบักำรบรหิำรงำนของธุรกจิ และกำรบรหิำรควำมเสีย่งในภำพรวมขององคก์ร เพื่อเป็น
แนวทำงปฏิบตัิตำมกลยุทธ์รวมถึงกำรด ำเนินงำนทัว่ไปและปัจจยัที่องค์กรให้ควำมส ำคญั และตวัชี้วดัควำมเสี่ยงที่
ส ำคญั (KRI : Key Risk Indicator) ที่จะส่งสญัญำณให้บรษิัทฯ รบัทรำบล่วงหน้ำถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อปรบั
แผนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงให้มคีวำมเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบนั หรอืขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่งจะมกีำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ใหร้บัทรำบถงึกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนบรหิำรควำม
เสีย่งอย่ำงต่อเนื่อง 
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3) ผลการด าเนินงาน (Performance) 

3.1 ระบุควำมเสีย่ง (Identifies Risk)  
บรษิทัมกีำรระบุควำมเสีย่งทีส่่งผลต่อกลยุทธแ์ละวตัถุประสงคท์ำงธุรกจิ ไดค้รอบคลุมทุกดำ้น เช่น ควำมเสีย่ง

ดำ้นลูกคำ้ ควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏบิตังิำน ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ และควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ ควำม
เสีย่งทัง้หมดจะถูกบนัทกึไวใ้นทะเบยีนควำมเสีย่ง และมกีำรปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั เพื่อน ำไปจดักำรควำมเสีย่งทีอ่ำจ
เกดิขึน้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

3.2 ประเมนิควำมรุนแรงของควำมเสีย่ง (Assesses Severity of Risk)  
บรษิทัไดป้ระเมนิควำมรุนแรงของควำมเสีย่ง โดยประเมนิว่ำแต่ละปัจจยันัน้มโีอกำส ทีจ่ะเกดิมำกน้อยเพยีงใด 

และหำกเกดิขึน้แลว้จะส่งผลกระทบต่อองคก์รรุนแรงเพยีงใด น ำเสนอต่อคณะกรรมบรหิำรควำมเสีย่งพจิำรณำแผนเพื่อ
ปรบัปรุงแกไ้ข 

3.3 จดัล ำดบัควำมเสีย่ง (Prioritizes Risks)  
ทำงคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งไดค้ ำนวณระดบัควำมเสีย่ง (Risk Exposure) และจดัล ำดบัควำมส ำคญัของ

ควำมเสี่ยง เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรพจิำรณำคดัเลอืกวธิตีอบสนองต่อควำมเสี่ยงต่ำงๆ โดยน ำผลค ำนวณระดบัควำม
เสีย่งเท่ำกบัผลคณูของคะแนนระหว่ำงโอกำสทีจ่ะเกดิกบัควำมเสยีหำยเพื่อจดัล ำดบัควำมส ำคญัและใช ้ในกำรตดัสนิใจ
ว่ำควำมเสีย่งใดควรเร่งจดักำรก่อน  

3.4 ด ำเนินกำรตอบสนองต่อควำมเสีย่ง (Implements Risk Responses)  
ทำงคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยงได้ประเมนิควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง โดยประเมนิจำกปัจจยัเสี่ยงที่ม ี

โอกำสทีจ่ะเกดิมำกน้อยเพยีงใดและหำกเกดิขึน้แลว้จะส่งผลกระทบต่อองคก์รรุนแรงเพยีงใด เพื่อน ำเสนอแนวทำงเลอืก
ต่ำงๆ ในกำรตอบสนองกบัควำมเสี่ยง เช่น กำรหลกีเลี่ยงควำมเสี่ยง กำรลด กำรโอน หรอื กำรยอมรบั ให้กบัทำง
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเลอืกใชว้ธิกีำรตอบสนองกบัควำมเสีย่งแต่และเหตุกำรณ์อย่ำงเหมำะสม  

3.5 พฒันำกรอบควำมเสีย่งในภำพรวม (Develops Portfolio View)  
ทำงคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยงได้รวบรวมควำมเสี่ยงทุกประเด็น เพื่อพฒันำและประเมนิควำมเสี่ยงใน

ภำพรวมของทัง้องค์กร เพื่อน ำผลสรุปออกมำในรูปแบบ Risk Matrix เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
พจิำรณำ และ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ ต่อไป 

4) การทบทวนและปรบัปรงุแก้ไข (Review and Revision)  

4.1  ประเมนิกำรเปลีย่นแปลงทีม่สีำระส ำคญั (Assesses Substantial Change)  
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงได้เฝ้ำระวงัและติดตำมสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจอย่ำงใกล้ชดิ รวมถึงได้

บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงครอบคลุมในทุกมติ ิเพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงเหมำะสม มปีระสทิธภิำพ
และบรรลุเป้ำหมำยทีว่ำงไวภ้ำยใตส้ถำนกำรณ์ดงักล่ำว อนัจะท ำใหบ้รษิทัสำมำรถด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงมัน่คงและเตบิโต
ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง โดยก ำหนดใหม้กีำรจดัท ำนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรประเมนิปัจจยัเสีย่งในระดบัองคก์รพรอ้ม
มำตรกำรจดักำรควำมเสี่ยง คือ กำรก ำกับดูแลและวฒันธรรม (Governance & Culture), กลยุทธ์และกำรก ำหนด
วตัถุประสงค ์(Strategy & Objective-Setting), ผลกำรปฏบิตังิำน (Performance), กำรสอบทำนและกำรแกไ้ขปรบัปรุง 
(Review & Revision), สำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรรำยงำน (Information, Communication & Reporting) รวมถงึ
ควำมเสีย่งดำ้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption Risk) และกำรจดัใหม้กีำรประเมนิตนเอง (Control Self-Assessment 
: CSA) ของกระบวนกำรส ำคญั เพื่อประเมนิควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ รวมถงึประสทิธผิลของกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้
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กำรประเมนิควำมเสีย่งต่อกำรทุจรติ และบรษิทัไดป้ระเมนิควำมรุนแรงของควำมเสีย่ง โดยประเมนิว่ำแต่ละปัจจยันัน้มี
โอกำส ทีจ่ะเกดิมำกน้อยเพยีงใด และหำกเกดิขึน้แลว้จะส่งผลกระทบต่อธุรกจิรุนแรงเพยีงใด โดยระบุและประเมนิกำร
เปลีย่นแปลงต่ำงๆ ทัง้ภำยในและภำยนอกกจิกำรทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อกลยุทธแ์ละวตัถุประสงคท์ำงธุรกจิทีส่ ำคญั เช่น 
ผูบ้รหิำรระดบัสงูลำออกจำกต ำแหน่ง กำรควบรวมกจิกำร กำรเกดิโรคระบำด COVID-19 กำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็
ของเทคโนโลยีหรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ต่ำงๆ เพื่อจัดให้มีระบบกำรป้องกันที่เหมำะสมและเพียงพอ เพื่อลด
ผลกระทบทีอ่ำจมตี่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  รวมทัง้วำงระบบกำรรำยงำนและตดิตำมผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้
เหมำะสมและรวดเรว็ทนัต่อเหตุกำรณ์ ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรของบรษิทัไดม้กีำรประเมนิสถำนกำรณ์ ควำมเสีย่งและวิ เครำะห์
เหตุกำรณ์ทีอ่ำจจะส่งผลกระทบและก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทั โดยก ำหนดมำตรกำรป้องกนัแก้ไข และตดิตำม
เหตุกำรณ์ทีเ่ป็นสำเหตุของปัจจยัควำมเสีย่ง รวมทัง้มำตรกำรในกำรลดควำมเสีย่งเหล่ำนัน้  

4.2  ทบทวนควำมเสีย่งและผลกำรด ำเนินงำน (Reviews Risk and Performance)  
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงมกีำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั รวมถึงพจิำรณำทบทวนควำม

เสีย่งต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น องคก์รมผีลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแลว้หรอืไม่ องคก์รประเมนิควำมเสีย่งได้ แม่นย ำ
หรอืไม่ องคก์รพจิำรณำระดบัควำมเสีย่งไดเ้หมำะสมกบัเป้ำหมำยหรอืไม ่หรอืมคีวำมเสีย่งอื่นใด ทีก่ ำลงัเกดิขึน้และอำจ
ส่งผลกระทบต่อองค์กร  ทำงคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะทบทวนในทุกๆ 6 เดอืน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำระบบกำร
บรหิำรควำมเสีย่งมกีำรจดักำรควำมเสีย่งไดอ้ย่ำงเพยีงพอ เหมำะสม และทนักำรณ์ 

4.3  มุ่งมัน่ปรบัปรุงกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร (Pursues Improvement in Enterprise Risk Management)  
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมกีำรปรบัปรุงกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์รอยู่สม ่ำเสมอ โดยเฉพำะช่วงเวลำ

กำรเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคญั หรอืกำรเปลี่ยนแปลงจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกต่ำงๆ ทีส่่งผลกระทบต่อระบบกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยง เช่น สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 , ธุรกิจบำงประเภทล้มลง , ระบบเศรษฐกิจทัง้ภำยในและ
ภำยนอกประเทศเกดิกำรหยุดชะงกั หรอื ชะลอตวั ทำงคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะมกีำรตดิตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมผลกำรประเมนิควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้ และใหค้ ำแนะน ำปรบัปรุงแกไ้ขอย่ำงต่อเนื่อง 

5) สารสนเทศการส่ือสาร และการรายงาน (Information, Communication, and Reporting)  

5.1 ยกระดบัระบบสำรสนเทศ (Leverages Information Systems)  
บรษิทัไดม้กีำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศใหค้รอบคลุมทุกกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเน่ืองให้กับทุก

หน่วยงำนในองค์กร เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้พนักงำนท ำงำนได้สะดวก รวดเร็ว ลดงำน Manual และเพิ่ม
ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน ใหส้ำมำรถรองรบักำรขยำยตวัและกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ตัง้แต่ระบบงบประมำณ, ระบบ
จดัซื้อจดัจำ้ง, ระบบกำรควบคุมเงนิเบกิล่วงหน้ำของผูร้บัเหมำ, ระบบกำรเบกิจ่ำยเงนิสดย่อย, เงนิเบกิล่วงหน้ำ, เงนิรอ
หกัต่ำงๆ  และ ระบบแจง้สถำนะกบัคู่คำ้ เพื่อลดปรมิำณกำรรบัสำยโทรศพัท ์โดยจะมกีำรควบคุมตรวจสอบ และก ำหนด
สิทธิผ์ู้มีอ ำนำจกำรอนุมัติตำมระดับชัน้ ตำมที่ถูกก ำหนดไว้ในระเบียบของบริษัท  ซึ่งในปัจจุบันมีโปรแกรม SAP 
(Systems,  Applications and Products in Data Processing) , โปรแกรมขำย  ICON , โปรแกรมจัดซื้ อจัดจ้ ำ ง 
(Procurement System) และ พัฒนำเว็ปไซท์บริษัท  ที่รองรับกำรจดักำรและน ำเสนอข้อมูล สนับสนุนกำรตัดสินใจ
ผู้บริหำร และ Support กำรใช้งำนของ User ทุกสำยงำน และให้ควำมส ำคญักับควำมปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรจดัเก็บรกัษำขอ้มูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยมกีำรควบคุมควำมปลอดภยั ระบบต่ำงๆ ตำมนโยบำย
ควบคุมกำรปิดสทิธิก์ำรใชง้ำนโดยจะตัง้ค่ำวนั Disable account ไวล่้วงหน้ำตำมวนัท ำงำนสุดทำ้ยทีม่ผีลกำรลำออก กรณี
พนักงำนลมื Password พนักงำนสำมำรถ Request Password ใหม่ไดเ้อง  โดยระบบจะส่งอเีมลไปยงัพนักงำนโดยตรง 
เพื่อควำมปลอดภยัของขอ้มลู 
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5.2   สื่อสำรขอ้มลูควำมเสีย่ง (Communicates Risk Information) 
บริษัทจัดช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในผ่ำนระบบ Intranet, Email, Facebook, Line และ Website ท ำให้

พนักงำนทุกคนสำมำรถรบัขอ้มูลสำรสนเทศ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเป้ำหมำยองค์กร นโยบำย วตัถุประสงค์ ควำมรบัผดิชอบ 
รำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกฎระเบยีบของบรษิทั เพื่อน ำไปปฏบิตัิตำมได ้รวมถงึช่องทำงทีผู่บ้รหิำรสำมำรถ
ใชต้ดิตำมยอดกำรขำยของโครงกำรต่ำงๆ เปรยีบเทยีบเป้ำหมำยประจ ำวนั และกำรรำยงำน  เช่น ยอดกำรขำย กำร
โอน (รอโอน) เปรยีบเทยีบกบัเป้ำหมำย โดยก ำหนดใหร้ำยงำนผูบ้รหิำรระดบัสงูทรำบเป็นประจ ำทุกเดอืน รวมทัง้มกีำร
เขยีนรำยงำน weekly report สปัดำหล์ะ 1 ครัง้ ส ำหรบัผูบ้รหิำร และ กำรเขยีน Daily สปัดำหล์ะ 3 วนั ส ำหรบัพนักงำน
ทีต่ ำแหน่งต ่ำกว่ำระดบัผูช้่วยผูจ้ดักำรทุกระดบั  เพื่อใหก้ำรสื่อสำรครอบคลุมทัง้ระดบับนลงล่ำง (Top-down Approach) 
และระดบัล่ำงขึน้บน (Bottom-up Approach) เพื่อใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรทรำบปัญหำทุกระดบัขัน้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

5.3  รำยงำนผลควำมเสีย่ง วฒันธรรม และผลกำรด ำเนินงำน (Reports on Risk, Culture, and Performance) 

บรษิทัมกีำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศ เช่น ผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงนิ รำยงำนควำมเสีย่ง วสิยัทศัน์ พนัธ
กิจ และ รำยงำนประจ ำปี  ผ่ำนระบบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่ำนทำงเว็บไซท์บริษัท 
www.chewathai.com ซึ่งผู้มส่ีวนได้เสยีภำยนอกองค์กรสำมำรถติดต่อสอบถำมขอ้มูลกบันักลงทุนสมัพนัธ์ผ่ำนระบบ 
Call Center 1260 ได ้ ซึง่เป็นช่องทำงกำรเผยแพร่ขอ้มลูกบับุคคลภำยนอก เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุน สำมำรถรบัขอ้มลู
ของบรษิทัอย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัเวลำ เพยีงพอและเหมำะสมต่อกำรตดัสนิใจ  ซึง่บรษิทั มชี่องทำงไวส้ ำหรบัเปิดรบั
ขอ้ร้องเรยีน ขอ้คดิเห็น หรอื ขอ้เสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจรติหรอืประพฤติมชิอบของบุคคลใน
องค์กร  ทัง้จำกพนักงำนและผูม้ส่ีวนได้เสยีอื่น  เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรทีด่ ี ซึ่งทำงบรษิทัมกีำรแจง้
นโยบำยกำรแจง้เบำะแส (whistle-blower Policy)  โดยไดส้ื่อสำรใหพ้นักงำนทุกคนทรำบว่ำ กรณีพบเบำะแสเกี่ยวกบั
กำรฉ้อฉลหรอืทุจรติภำยในบรษิทั ขอใหแ้จง้ไปยงัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำนช่องทำง Email หรอื ไปรษณีย์
ลงทะเบยีน หรอื Call center 1260 โดยตรง  

ซึ่งในปี 2563 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง มกีำรประชุมรวม 4 ครัง้ เพื่อพจิำรณำและ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม ่ำเสมอ และให้ขอ้เสนอแนะส ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อ
องค์กรและผูบ้รหิำรเป็นระยะๆ มกีำรตดิตำมกำรปฏบิตังิำนตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้กำรสอบทำนระบบกำรควบคุม
ภำยในเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมกีำรปรบัปรุงแกไ้ขใหท้นัท่วงทแีละสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ที่เปลีย่นแปลงไป   

 

11.2 ความเหน็เก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  

ธรรมนิติได้ด ำเนินกำรสอบทำนและประเมินระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ ในแต่ละหน่วยงำน และ
ตรวจสอบกระบวนงำนทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ โดยไม่พบประเดน็ปัญหำหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญัทีม่ผีลกระทบตอ่
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ซึ่งสอดคล้องกบัควำมเหน็ของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัมรีะบบกำร
ควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล  

 

11.3 ข้อมูลเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ ธรรมนิติ ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยนอก เพื่อท ำหน้ำทีต่รวจสอบภำยในใหก้บับรษิทัฯ ตัง้แต่
วนัที ่14 กรกฎำคม 2557 โดยธรรมนิตไิดม้อบหมำยให ้นำงสำวกรกช วนสวสัดิ ์เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่ง
เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีผู่ต้รวจสอบภำยในของบรษิทัฯ ซึ่งจะท ำกำรตรวจสอบ ตดิตำม และประเมนิ

http://www.chewathai.com/
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ระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ตำมแผนกำรตรวจสอบทีต่กลงร่วมกนักบับรษิทัฯ และจดัท ำรำยงำนและขอ้เสนอแนะ 
เพื่อปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตำมแผนและนโยบำยกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ  และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ 5 ขอ้
ของ COSO ตำมทีไ่ดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้  

 

11.4 ความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ เหน็ว่ำธรรมนิตเิป็นหน่วยงำนภำยนอกทีม่คีวำมเป็นอสิระ ท ำหน้ำทีร่ำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะท ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ โดยมนีำงสำวกรกช วนสวสัดิ ์เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งมคีุณสมบตัทิีเ่หมำะสมและเพยีงพอ
กบักำรปฏบิตัหิน้ำทีก่ำรตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ เนื่องจำกมคีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน
ดำ้นกำรตรวจสอบภำยในมำนำนกว่ำ 7 ปี และไดเ้ขำ้รบักำรอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 

11.5 แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

กำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยำ้ยผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ ต้องไดร้บัอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ และไดร้บักำร
อนุมตัโิดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่7/2563 วนัที ่12 พฤศจกิำยน 2563 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1 ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัฯ มกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ต่ำงๆ ไดแ้ก่ กรรมกำร ผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิำร และ
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งหมำยถงึบรษิทัทีม่บีุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งของบรษิทัฯ มคีวำมสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกบักรรมกำร 
ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักล่ำว ซึง่สำมำรถสรุปลกัษณะควำมสมัพนัธ์ ไดด้งันี้  

บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
นำยชำตชิำย พำนิชชวีะ - เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ 

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั (“ชำตชิวีะ”) ซึง่ชำตชิวีะเป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของบริษัทฯ มีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 67.64 ของทุนจด
ทะเบยีนทีช่ ำระแลว้จ ำนวน  1,275 ลำ้นบำท 

- เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนัธบ์รษิทัฯ 
นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ - เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ 

- เป็นผูถ้อืหุน้ของ ชำตชิวีะ ซึง่ชำตชิวีะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำร
ถือหุ้นในบรษิัทฯ ร้อยละ 67.64 ของทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วจ ำนวน  1,275 
ลำ้นบำท 

- เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนัธบ์รษิทัฯ 
- เป็นภรรยำของนำยชำตชิำย พำนิชชวีะ 

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

บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั 
(“CWT INT”) 

- ประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
- เป็นบรษิทัย่อย ซึง่บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนที่
ช ำระแลว้จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท 

- มกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิัทฯ จ ำนวน 2 รำย ได้แก่ นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 
และ นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ

บรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั 
(“CWB”) 

- ประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
- เป็นบรษิทัย่อย ซึง่บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนที่
ช ำระแลว้จ ำนวน 135.00 ลำ้นบำท 

- มกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิัทฯ จ ำนวน 2 รำย ได้แก่ นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 
และ นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ

บรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั 
(“CTHS”) 

- ประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
- เป็นบรษิทัร่วม ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ใน CTHS รอ้ยละ 50 ของทุนจด
ทะเบยีนทีช่ ำระแลว้จ ำนวน 14.00 ลำ้นบำท 

- มกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิัทฯ จ ำนวน 2 รำย ได้แก่ นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 
และ นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ

บรษิทั ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั 
(“CWH”) 

- ประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
- เป็นบรษิัทร่วมค้ำ ซึ่งบรษิัทฯ มสีดัส่วนกำรถือหุน้ใน CWH ร้อยละ 70 ของทุน
จดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้จ ำนวน 50.00 ลำ้นบำท 

- มกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิัทฯ จ ำนวน 2 รำย ได้แก่ นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 
และ นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ

บรษิทั กมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่ จ ำกดั 
(“KSL”) 

- ประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
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บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
- เป็นบรษิัทร่วม ซึ่งบรษิัทฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้นใน KSL ร้อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบยีนทีช่ ำระแลว้จ ำนวน 100 ลำ้นบำท 

- มกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิทัฯ จ ำนวน 1 รำย ไดแ้ก่ นำยบุญ ชุน เกยีรต ิ
บรษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั 
(“ชำตชิวีะ”) 

- ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น  
- มกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิทัฯ จ ำนวน 2 รำยไดแ้ก่ นำยชำตชิำย พำนิชชวีะ และ
นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ 

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 67.64 ของ
ทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้จ ำนวน  1,275 ลำ้นบำท 

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

- ประกอบธุรกจิประกนัภยั 
- มกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิทัฯ จ ำนวน 1 รำยไดแ้ก่ นำยชำตชิำย พำนิชชวีะ 

 

ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีำยกำรระหว่ำงกนักบับรษิทั/บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั โดยรำยกำรระหว่ำงกนัเป็นไปตำม
ลกัษณะธุรกจิกำรคำ้ปกต ิและเป็นกำรสนันสนุนกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ 
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีม่คีวำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล ทัง้นี้ บรษิทัฯจะใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำถงึ
ควำมสมเหตุสมผลและควำมเหมำะสมของรำคำและต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ส ำหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562  และ 31 ธนัวำคม 2563   มรีำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยกบับรษิัท/
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีำยละเอยีดดงันี้ 

บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง
กนั 

 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. – ธ.ค.

2563 
ม.ค. - ธ.ค.

2562 
บริษทั ชีวา ฮารท์ จ ากดั 
(บรษิทัร่วมคำ้) 

เงนิใหกู้ย้มืจำกบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนั 

ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 
 
 
 
ลูกหนี้-เงนิทดรองจ่ำย 
ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร
ให้บริก ำร  บริห ำร
ส ำนักงำน 

133.78 
 

6.05 
10.74 

 
 
 

1.60 
 
- 

103.58 
 

3.41 
4.69 

 
 
 

0.31 
 

0.24 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเกดิขึน้เพื่อเป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนและเป็นกำรเสรมิสภำพคล่อง ซึ่ง
เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
ทัง้นี้ อตัรำดอกเบี้ยที่บรษิทัฯ ได้รบัเป็นอตัรำ
ดอกเบี้ยที่อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยของ
ธนำคำรพำณิชยใ์นช่วงเวลำนัน้  

กำรท ำรำยกำรรำยได้จำกกำรให้บริกำร 
บรหิำรส ำนักงำนแก่บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งทีม่กีำร
คิดค่ำบริกำรอ้ำงอิงจำกอัตรำเงินเดือนของ
พนักงำนที่ ต้องมเีพื่อปฏิบตังิำน จึงเห็นว่ำมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
สงูสุดของบรษิทัฯ 

บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์
เชนจ ์จ ากดั 
(บรษิทัย่อย) 
 

เงนิใหกู้ย้มืจำกบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนั 

ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 
ลูกหนี้-เงนิทดรองจ่ำย 
เจำ้หนี้-อื่นๆ 
 

189.40 
 

9.77 
11.56 
0.87 
3.95 

197.50 
 

1.79 
1.79 
0.87 
4.21 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเกดิขึน้เพื่อเป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนและเป็นกำรเสรมิสภำพคล่อง ซึ่ง
เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
ทัง้นี้ อตัรำดอกเบี้ยที่บรษิทัฯ ได้รบัเป็นอตัรำ
ดอกเบี้ยที่อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยของ
ธนำคำรพำณิชย์ในช่วงเวลำนัน้ จึงเห็นว่ำมี
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บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง
กนั 

 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. – ธ.ค.

2563 
ม.ค. - ธ.ค.

2562 
 ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์

ของบรษิทัฯ 

บ ริ ษั ท  ชี ว า ทั ย  โ ฮ ม 
ออฟฟิศ จ ากดั 
(บรษิทัย่อย) 
 

ลูกหนี้-เงนิทดรองจ่ำย 
เจำ้หนี้-อื่นๆ 
 
 

- 
10.56 

7.39 
0.02 

 
 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเกดิขึน้เพื่อเป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนและเป็นกำรเสรมิสภำพคล่อง ซึ่ง
เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
ทัง้นี้ อตัรำดอกเบี้ยที่บรษิทัฯ ได้รบัเป็นอตัรำ
ดอกเบี้ยที่อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยของ
ธนำคำรพำณิชย์ในช่วงเวลำนัน้ จึงเห็นว่ำมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบรษิทัฯ 

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน 
จ ากดั 
(บรษิทัร่วมคำ้) 

ลูกหนี้-เงนิทดรองจ่ำย 
 

0.44 - กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเกดิขึน้เพื่อเป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนและเป็นกำรเสรมิสภำพคล่อง ซึ่ง
เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
ทัง้นี้ อตัรำดอกเบี้ยที่บรษิทัฯ ได้รบัเป็นอตัรำ
ดอกเบี้ยที่อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยของ
ธนำคำรพำณิชย์ในช่วงเวลำนัน้ จึงเห็นว่ำมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบรษิทัฯ 

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟ
ว่ิง จ ากดั 
(บรษิทัร่วม) 

เงนิใหกู้ย้มืจำกบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนั 

ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 
 

70.75 
 

3.44 
7.01 

64.00 
 

2.78 
3.57 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเกดิขึน้เพื่อเป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนและเป็นกำรเสรมิสภำพคล่อง ซึ่ง
เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
ทัง้นี้ อตัรำดอกเบี้ยที่บรษิทัฯ ได้รบัเป็นอตัรำ
ดอกเบี้ยที่อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยของ
ธนำคำรพำณิชย์ในช่วงเวลำนัน้ จึงเห็นว่ำมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบรษิทัฯ 

บริษทั ไทยศรีประกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) 
(มีก ร รมกำร ร่ วมกันกับ
บรษิทัฯ) 

ค่ำเบีย้ประกนั 
ค่ำเบีย้ประกนั-เจำ้หนี้
อื่น 

2.48 
1.83 

4.25 
0.55 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุน
ธุรกจิของบรษิทั และรำคำค่ำเบี้ยประกนัเป็น
รำคำใกล้เคียงกับรำคำที่ไทยศรีประกันภัย
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น ดงันัน้ กำรท ำรำยกำรนี้จงึ
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัฯ 

 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้
พจิำรณำขอ้มูลรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
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2562 ได้ให้ควำมเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันเป็นควำมจ ำเป็นในกำรประกอบธุรกิจทัว่ไป เงื่อนไขต่ำงๆของ
รำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัในช่วงเวลำดงักล่ำวเป็นไปตำมรำคำตลำดและมคีวำมสมเหตุสมผล 

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 เพื่อพจิำรณำและใหค้วำมเหน็ในกำรท 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 ำเนินกำรไดต้ำมปกตภิำยใตห้ลกักำรทีท่ำงคณะกรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำอนุมตั ิ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 ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรอืผู้ตรวจสอบบญัชเีป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกนั
ดงักล่ำวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ประกอบกำรตดัสินใจและให้ควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี  เพื่อพจิำรณำอนุมตัติ่อไป 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

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

- กำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ใหแ้ก่บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลด าเนินงาน 
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  13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 
13.1 งบการเงิน  

13.1.1 ช่ือผู้สอบบญัชี 
งบการเงิน รอบบญัชี ช่ือผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต บริษทัผู้สอบบญัชี 

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 
 

บรษิทัฯ และ 
งบกำรเงนิรวม 

รอบปีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวำคม 2563 

รุง้นภำ เลศิสุวรรณกุล 
ทะเบยีนเลขที ่3516 

บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
 

 
13.1.2 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

งบกำรเงนินี้แสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสด
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเฉพำะของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตำมทีค่วร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

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

สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

งบกำรเงนิน้ีแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2563 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสด
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเฉพำะของบรษิทัฯ โดยถูกตอ้งตำมทีค่วร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
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ส่วนที ่3.13 หน้ำที ่163 
 

13.2 ตารางสรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ
สินทรพัย์
สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด     506.94      11.35      35.94        0.56      58.99        0.88 
เงนิลงทนุชัว่คราว          -            -            -            -            -            -   
ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อืน่      17.81        0.40      11.95        0.19      22.78        0.34 
เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการและบุคคล

ทีเ่กีย่วข้องกนั          -            -            -            -            -            -   
ทีด่นิและต้นทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์  3,161.83      70.81  5,680.33      88.70  6,066.22      90.77 
เงนิใหกู้ย้ ืมระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      55.00        1.23      36.00        0.56          -            -   
เงนิจ่ายลว่งหน้าค่าก่อสรา้ง        2.11        0.05      18.70        0.29      12.55        0.19 
เงนิมดัจ าการซือ้ทีด่นิ     246.99        5.53      29.67        0.46      25.67        0.38 
ต้นทนุในการได้มาซึง่สญัญาทีท่ ากบัลกูค้า          -            -          0.94        0.01        2.93        0.04 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่      30.22        0.68      38.50        0.60      37.24        0.56 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน   4,020.90        90.05   5,852.02        91.38   6,226.38        93.17 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค า้ประกนั      20.32        0.46      28.34        0.44      22.62        0.34 
เงนิใหกู้ย้ ืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      34.00        0.76     131.58        2.05     204.53        3.06 
เงนิลงทนุในการรว่มค้า      39.70        0.89      40.37        0.63      36.32        0.54 
เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม      24.66        0.55      18.95        0.30      11.10        0.17 
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ     290.77        6.51     277.70        4.34      78.48        1.17 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์      17.10        0.38      20.15        0.31      36.67        0.55 
สนิทรพัย์สทิธกิารใช้          -            -            -            -        10.54        0.16 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน        7.12        0.16      13.01        0.20      11.93        0.18 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี        1.84        0.04      14.02        0.22      37.03        0.55 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่        8.98        0.20        8.18        0.13        7.43        0.11 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      444.49          9.95      552.29          8.62      456.65          6.83 
รวมสินทรพัย์   4,465.39      100.00   6,404.31      100.00   6,683.03      100.00 
หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร          -            -        51.24        0.80          -            -   
หุน้กูร้ะยะสัน้          -            -            -            -       247.52        3.70 
เจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อืน่     143.49        3.21     287.68        4.49     410.52        6.14 
เงนิประกนัผลงานผูร้บัเหมาค้างจ่าย      32.33        0.72      81.71        1.28     121.46        1.82 

งบการเงินรวม
31 ธนัวาคม 256331 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

เงนิกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี     405.71        9.09  1,682.00      26.26  1,646.07      24.63 

เงนิกูย้ ืมระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั          -            -            -            -            -            -   
หุน้กูท้ ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี          -            -    1,693.78      26.45     485.41        7.26 
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี          -            -            -            -          3.13        0.05 

ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย      16.83        0.38          -            -            -            -   
เงนิมดัจ าและรบัลว่งหน้าจากลกูค้า      21.75        0.49      61.53        0.96     146.40        2.19 
หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่      10.25        0.23      10.90        0.17      23.21        0.35 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน      630.36        14.12   3,868.84        60.41   3,083.72        46.14 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ
จากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี     300.84        6.74     297.05        4.64     626.16        9.37 

เงนิกูย้ ืมระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั -
สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี          -            -            -            -            -            -   

หุน้กู ้- สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี  1,683.65      37.70     482.61        7.54  1,045.82      15.65 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สทุธจิากสว่นทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี          -            -            -            -          7.77        0.12 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน        5.67        0.13      11.42        0.18      14.20        0.21 

ประมาณการหนี้สนิระยะยาว          -            -          1.59        0.02      29.03        0.43 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่          -            -            -            -        11.74        0.18 

หนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี        3.28        0.07        2.35        0.04        3.68        0.06 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   1,993.44        44.64      795.03        12.41   1,738.40        26.01 
รวมหน้ีสิน   2,623.80        58.76   4,663.87        72.82   4,822.12        72.15 
ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทนุเรอืนหุน้
ทนุจดทะเบยีน  2,307.69      51.68  2,307.69      36.03  2,307.69      34.53 
ทนุทีอ่อกและช าระแลว้  1,275.03      28.55  1,275.03      19.91  1,275.03      19.08 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั     214.48        4.80     214.48        3.35     214.48        3.21 
ก าไรสะสม          -            -   
   - จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย      32.07        0.72      32.07        0.50      39.06        0.58 
   - ยงัไม่จดัสรร     320.01        7.17     218.87        3.42     332.31        4.97 
รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น   1,841.59        41.24   1,740.45        27.18   1,860.88        27.84 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น   4,465.39      100.00   6,404.31      100.00   6,683.00      100.00 

งบการเงินรวม
31 ธนัวาคม 256331 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

  
หมายเหตุ   1.  จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักอำ้งองิจำกมลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท เพื่อประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบกบัมลูคำ่ทีต่รำไวข้องบรษิทัฯ ใน

ปัจจุบนั 
2. รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่โรงงำนและค่ำบรกิำร บรษิทัไดข้ำยโรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำในไตรมำส 3/2563 และไดบ้นัทกึรำยกำรขำยในก ำไรส ำหรบังวดจำก
กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ จงึไม่มรีำยกำรรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำโรงงำนและค่ำบรกิำรในปี 2563  

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ
รายได้

รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 2,621.60  97.95      1,113.89  96.49      1,622.25   99.31       

รายได้จากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิาร 20.45      0.76       25.32      2.19       -          -          

ดอกเบีย้รบั 4.44       0.17       6.61       0.57       -          -          

รายได้อืน่ 29.85      1.12       8.55       0.74       11.31       0.69        
รวมรายได้ 2,676.34  100.00     1,154.37  100.00     1,633.56    100.00       
ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขายอสงัหารมิทรพัย์ 1,838.73  68.70      821.18    71.14      1,285.16   78.67       

ต้นทนุการใหเ้ช่าโรงงานและบรกิาร 12.25      0.46       13.07      1.13       -          -          

ค่าใช้จ่ายในการขาย 258.84    9.67       194.33    16.83      191.59     11.73       

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 185.32    6.92       165.82    14.36      202.07     12.37       
รวมค่าใช้จ่าย 2,295.14  85.76       1,194.39  103.47     1,678.82    102.77       
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและ 381.20     14.24       (40.02)      (3.47)        (45.24)        (2.77)          
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มค้า (1.27)      (0.05)      0.67       0.06       (4.04)       (0.25)       

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม (0.09)      -         (5.71)      (0.49)      (7.85)       (0.48)       
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 379.84     14.19       (45.07)      (3.90)        (57.13)        (3.50)          

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (46.09)     (1.72)      (22.74)     (1.97)      (57.90)      (3.54)       
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 333.75     12.47       (67.81)      (5.87)        (115.03)      (7.04)          

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงนิได้ (68.94)     (2.58)      12.75      1.10       21.68       1.33        
ขาดทุนส าหรบังวดจากการด าเนินงานต่อเน่ืองการ (93.35)        (5.71)       

ก าไรส าหรบังวดจากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ -         -         -         -         213.80     13.09       
ก าไร(ขาดทุน)สทุธิส าหรบัปี 264.81     9.89         (55.06)      (4.77)        120.45       7.37           
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบัปี 0.23       0.01       (1.57)      (0.14)      -          -          
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 265.04     9.90         (56.63)      (4.91)        120.45       7.37           

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน1

   ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 0.24       (0.04)      0.09        

งบการเงินรวม
31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563
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งบกระแสเงินสด 

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 333.75        (67.81)        98.76         
รายการปรบักระทบยอดก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้
เป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน
ทีด่นิและต้นทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทนุขาย 1,832.35     810.01        1,240.08     
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 15.99         27.46         30.32         
   ขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าโครงการ -            -            1.88           
   ผลต่างจากสว่นลดค่าเช่าจ่าย -            -            0.07           
   ก าไรจากการยกเลกิสญัญาเช่า -            -            (0.14)          
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 5.49           12.31         14.54         
ค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนยีมทางการเงนิ 0.50           0.81           1.49           
   ก าไรจากการขายทรพัย์สนิใหแ้ก่ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ -            -            (208.09)       
ค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้น -            -            0.25           
ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 0.40           0.04           0.00           
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มค้า 1.27           (0.67)          4.04           
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 0.09           5.71           7.85           
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น -            -            -            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.37           3.79           2.77           
ประมาณการหนี้สนิจากคดคีวาม -            -            0.18           
ประมาณการค่าซ่อมแซมหลงัการขาย (โอนกลบั) 2.18           1.36           8.71           
ประมาณการเงนิสมทบกองทนุนติบุิคคลหมูบ่า้น -            1.59           2.38           
ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 0.02           -            -            

   ผลเสยีหายจากการก่อสรา้งโครงการ -            -            20.95         
ดอกเบีย้รบั (4.44)          (6.61)          (9.75)          
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 40.11         7.24           51.62         
ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนี้สนิด าเนนิงาน 2,229.08       795.23          1,267.91       
สนิทรพัย์ด าเนนิงานลดลง (เพิม่ขึ้น)
เงนิลงทนุชัว่คราว
ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อืน่ (1.30)          11.90         (1.59)          
เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั -            -            -            
ทีด่นิและต้นทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (1,965.56)     (3,133.79)     (1,467.77)     
เงนิจ่ายลว่งหน้าค่าก่อสรา้ง 11.22         (16.60)        6.15           
เงนิมดัจ าการซือ้ทีด่นิ (200.79)       217.32        4.00           
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ (3.74)          3.54           1.73           
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ (4.13)          0.80           0.75           
หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึ้น (ลดลง)
เจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อืน่ (204.24)       143.40        114.93        

งบการเงินรวม



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563  บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่3.13 หน้ำที ่167 
 

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท

เงนิประกนัผลงานผูร้บัเหมาค้างจ่าย (54.69)        49.38         39.75         
เงนิมดัจ าและรบัลว่งหน้าจากลกูค้า (170.43)       39.78         84.87         
ประมาณการหนี้สนิระยะสัน้ -            (2.68)          (0.41)          
หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 2.55           1.97           (3.61)          
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ -            -            11.74         
เงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน (362.03)       (1,889.73)     58.45         
จ่ายภาษีเงนิได้ (57.12)        (29.45)        (2.46)          

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (419.15)         (1,919.18)      55.98            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค า้ประกนัเพิม่ขึ้น (20.32)        (8.02)          5.72           
เงนิใหกู้ย้ ืมระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัลดลง (เพิม่ขึ้น) 13.00         (78.58)        (36.95)        
เงนิสดรบัจากการขายทรพัย์สนิใหแ้ก่ทรสัต์เพือ่การลงทนุ 430.67        
เงนิสดจ่ายซือ้อาคารและอุปกรณ์ (16.45)        (3.62)          
เงนิสดจ่ายซือ้คอมพวิเตอรซ์อฟทแ์วร์ (6.92)          (0.49)          
เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย -            -            -            
เงนิสดจ่ายส าหรบัเงนิลงทนุในการรว่มค้า -            -            -            
เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม (24.75)        -            -            
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ธุรกจิ -            -            -            
เงนิสดรบัจากการลดทนุของเงนิลงทนุในการรว่มค้า -            -            -            
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 0.09           -            -            
เงนิสดจ่ายซือ้อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ อุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (11.17)        -            -            
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 3.30           0.57           0.26           

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (39.85)           (109.39)         395.60          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึ้น(ลดลง) (465.00)       51.24         (51.24)        
เงนิกูย้ ืมระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเพิม่ขึ้น (ลดลง) (18.51)        -            -            
เงนิกูย้ ืมระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเพิม่ขึ้น (ลดลง) (252.32)       -            -            
เงนิกูย้ ืมระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเพิม่ขึ้น (ลดลง) -            -            -            
เงนิสดรบัจากการเบกิเงนิกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,276.01     1,670.49     1,529.50     
เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (1,562.15)     (398.81)       (1,234.80)     
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 1,698.50     486.00        1,306.70     
เงนิสดจ่ายช าระคนืหุน้กู้ (170.00)       -            (1,698.50)     
เงนิสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้กู้ (20.24)        (5.57)          (20.39)        
ค่าธรรมเนยีมทางการเงนิ (1.31)          -            (3.00)          
เงนิสดรบัจากการเพิม่ทนุ 537.44        0.00           -            
เงนิสดจ่ายเงนิปันผล (70.16)        (44.63)        -            
เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่า -            -            (4.67)          
จ่ายดอกเบีย้ (112.74)       (201.16)       (252.13)       

งบการเงนิรวม
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13.3     ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ หน่วย 
งบกำรเงนิรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง      

อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ 6.38 1.51 2.02 

อตัรำสว่นสภำพคล่องหมุนเรว็  เท่ำ 0.83 0.01 0.03 

อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงนิสด เท่ำ -0.31 -0.85 0.02 

อตัรำสว่นหมุนเวยีนสนิคำ้คงเหลอื1 เท่ำ 0.60 0.19 0.22 

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ วนั 603.05 1,938.18 1,668.08 

อตัรำสว่นหมุนเวยีนเจำ้หนี้ เท่ำ 7.52 3.87 3.68 

ระยะเวลำช ำระหนี้ วนั 47.88 94.51 99.15 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      

อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ รอ้ยละ 29.86 26.28 20.78 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 14.19 -3.90 10.19 

อตัรำสว่นก ำไรสุทธ ิ รอ้ยละ 9.89 -4.77 7.33 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 17.95 -3.07 6.69 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยร์วม 2 รอ้ยละ 9.37 -0.83 2.54 

อตัรำกำรหมุนของสนิทรพัย ์ เท่ำ 0.66 0.21 0.25 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 
เท่ำ  

1.42 2.68 2.59 

อตัรำสว่นของหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ที่ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 1.30 2.42 2.18 

ข้อมูลต่อหุ้น     

ก ำไรสุทธติ่อหุน้  บำท 0.24 -0.04 0.09 

มลูค่ำตำมบญัช ี บำท 1.44 1.37 1.46 

รำคำตลำด (ณ วนัสิน้ปี)  
 

บำท 1.08 0.49 0.51 

 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 839.52          1,557.57       (428.53)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 380.52          (471.01)         23.05            
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัต้นปี 126.42        506.94        35.94         
บวก : เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดของบรษิทัย่อย ณ วนัทีไ่ด้มา -            -            -            
หกั : เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดของบรษิทัย่อย ณ วนัทีจ่ าหน่าย -            -            -            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 506.94          35.94            58.99            

งบการเงนิรวม
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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) โครงกำรบ้ำนจัดสรร ทำว์นโฮม และโฮมออฟฟิศ ในเขต
กรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล ซึ่งเน้นท ำเลทีต่ัง้ในแนวถนนสำยหลกั กำรคมนำคมสะดวก ใกล้ทำงด่วนหรอืตำมแนว
สถำนีขนส่งมวลชนระบบรำงในปัจจุบนั และแนวสถำนีขนส่งมวลชนระบบรำงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต นอกจำกนี้ บรษิทัฯ 
ไดเ้ลง็เหน็ถงึศกัยภำพและโอกำสทำงธุรกจิจำกนักลงทุนหรอืผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมขนำดเลก็ถงึขนำดกลำงทีม่ี
ควำมต้องกำรสร้ำงโรงงำน แต่ยังไม่มีควำมพร้อมที่จะลงทุนในระยะยำว  หรือด้วยปัจจัยอื่นๆ บริษัทฯ จึงพัฒนำ
โครงกำรโรงงำนส ำเร็จรูปให้เช่ำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรดงัก ล่ำว โครงกำรโรงงำนส ำเร็จรูปให้เช่ำของบริษัทฯ 
ตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสำหกรรมอมตะซติี้ จงัหวดัระยอง ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดม้กีำรขำยโรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำดงักล่ำวในไตร
มำสที ่3/2563  

ภาพรวมของการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
ส ำหรบัปี 2563 เศรษฐกิจไทยก ำลงัเผชญิควำมท้ำทำยจำกกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรสัโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 

2019 หรอื โควดิ-19 ส่งผลใหเ้ศษฐกิจเขำ้สู่สภำวะถดถอย ส ำหรบัภำคอสงัหำรมิทรพัย์ ก็ได้ผลกระทบจำกเศรษฐกจิ
ถดถอยนี้เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกลูกคำ้หรอืผูบ้รโิภคระมดัระวงัและวำงแผนทำงกำรเงนิมำกยิง่ขึน้  ส่งผลใหบ้รษิทั ฯ
ไดร้บัผลกระทบไปทศิทำงเดยีวกนักบัอุตสำหกรรม จงึไดมุ้่งเน้นกำรเร่งระบำยสนิคำ้คงเหลอืใหไ้ดม้ำกทีสุ่ด  

ส ำหรบัปี 2563 เปิดโครงกำรทัง้หมด 3 โครงกำร ไดแ้ก่ 1. โครงกำรชวีำโฮม กรุงเทพ-ปทุม มูลค่ำโครงกำร 
903 ล้ำนบำท  2. โครงกำรชวีำโฮม รงัสติ-ปทุม มูลค่ำโครงกำร 1,093 ล้ำนบำท 3. โครงกำรชวีำทยั เกษตร-นวมนิทร์ 
มูลค่ำโครงกำร 1,700 ล้ำนบำท และบรษิทัมรีำยไดร้วม จ ำนวน  1,643.32 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 45.58
ส่งผลใหบ้รษิทัมกี ำไรสุทธ ิจ ำนวน 120.43 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 318.69 ปัจจยัหลกัของกำรเพิม่ขึน้มำ
จำกบรษิทัมบีนัทกึก ำไรส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (จ ำหน่ำยโรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ จ ำนวน 10 โรง) โดย
รบัรูก้ ำไรส ำหรบัปี จ ำนวน 213.80 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัโครงกำรใหม่ในอนำคตที่คำดว่ำจะโอนกรรมสทิธิใ์นไตรมำส 1/2564 ได้แก่ โครงกำรชวีำทยั เรสซิ
เดนซ์ ทองหล่อ มูลค่ำโครงกำร 1,000 ล้ำนบำท และ โครงกำรชวีำทยั ฮอลล์มำร์ค ลำดพรำ้ว -โชคชยั4 เฟส 1 มูลค่ำ
โครงกำร 1,100 ลำ้นบำท 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรบัปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2563 

โครงสรำ้งรำยได ้แบ่งตำมประเภทของรำยได ้มรีำยละเอยีด ดงันี้ 
โครงสร้างรายได ้ ปี  2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 
รำยไดอ้ื่น 1 

1,113.89 
14.92 

98.68 
1.32 

1,622.25 
21.07 

98.72 
1.28 

รวมรายได้ 1,128.81 100.00 1,643.32 100.00 

หมำยเหตุ    1: รำยไดอ้ื่น ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรบรหิำรจดักำรแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำยไดด้อกเบีย้ เป็นตน้ 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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 2: รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำโรงงำนและค่ำบรกิำร บรษิทัไดข้ำยโรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำในไตรมำส 3/2563 และได้
บนัทกึรำยกำรขำยในก ำไรส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ จงึไม่มรีำยกำรรำยได้จำกกำรให้เช่ำโรงงำนและ
ค่ำบรกิำรในงวดส ำหรบัปี 2563 

ส ำหรบัปี 2563 บรษิทัไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดเชือ้ไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม่ 2019 หรอื โควดิ-19 
ซึ่งกระทบต่อธุรกจิภำคอสงัหำรมิทรพัยท์ ำใหผู้บ้รโิภคระมดัระวงัในกำรใชเ้งนิมำกขึน้ รวมกำรใหส้นิเชื่อทีอ่ยู่อำศยัของ
ธนำคำรพำณิชยม์มีำตรกำรรดักุมมำกยิง่ขึน้จงึท ำใหปี้นี้เป็นปีทีท่ำ้ทำยต่อธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยเ์ป็นอย่ำงมำก 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

ส ำหรบัปี 2563 มรีำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ จ ำนวน 1,622.25 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 98.72 ของ
รำยไดร้วม ซึง่เพิม่ขึน้จำกปีก่อน 508.36 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 45.64 โดยแบ่งเป็น  

รำยได้จำกโครงกำรคอนโดมเีนียม จ ำนวน 799.02 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 49.25 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย
อสงัหำรมิทรพัย ์ซึ่งเพิม่ขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 122.67 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.14 ซึ่งส ำหรบัปี 2563 นี้บรษิทั
รบัรูร้ำยไดจ้ำกคอนโดมเีนียมโครงกำรใหม่ ทัง้หมดเพิม่อกี 2 โครงกำร ไดแ้ก่ โครงกำรชวีำทยั ฮอลล์มำร์ค จรญัฯ13  
และโครงกำรชวีำทยั เกษตร-นวมนิทร ์ทีพ่ึง่รบัรูร้ำยไดใ้นช่วงไตรมำส 4/2563 

รำยได้จำกโครงกำรแนวรำบ จ ำนวน 823.23 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 50.75 ของรำยได้จำกกำรขำย

อสงัหำรมิทรพัย์ ซึ่งเพิม่ขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 385.69 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 88.15  ส ำหรบัปี 2563 บรษิทัมี

โครงกำรแนวรำบโครงกำรใหม่ทีร่บัรูร้ำยได ้จ ำนวน 3 โครงกำร ไดแ้ก่ โครงกำรชวีำวลัย ์ป่ินเกล้ำ-สำทร โครงกำรชวีำ

โฮม กรุงเทพ-ปทุม และโครงกำรชวีำโฮม รงัสติ-ปทุม  

กำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยแ์ยกตำมโครงกำร มรีำยละเอยีดดงันี้ 

โครงการ 
ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ชวีำทยั ฮอลลม์ำรค์ งำมวงศว์ำน 36.16 3.25 2.14 0.13 
ชวีำรมย ์รงัสติ-ดอนเมอืง 10.22 0.92 - - 
ชวีำทยั เรสซเิดนซ์ บำงโพ 144.91 13.01 - - 
ชวีำทยั เรสซเิดนซ์ อโศก 129.11 11.59 120.03 7.40 
ชวีำทยั เพชรเกษม 27 366.17 32.87 95.04 5.86 
ชวีำโฮม วงแหวน – ล ำลูกกำ 182.23 16.36 52.39 3.23 
ชวีำโฮม สุขสวสัดิ ์– ประชำอุทศิ  155.37 13.95 114.63 7.07 
ชวีำรมย ์นครอนิทร ์ 34.09 3.06 233.13 14.37 
ชวีำ บซิ โฮม เอกชยั-บำงบอน 55.62 4.99 56.62 3.49 
ชวีำวลัย ์ป่ินเกลำ้-สำทร - - 221.25 13.64 
ชวีำทยั ฮอลลม์ำรค์ จรญัฯ13 - - 172.93 10.66 
ชวีำโฮม กรุงเทพ-ปทุม 
ชวีำโฮม รงัสติ-ปทมุ 
ชวีำทยั เกษตร-นวมนิทร ์

- 
- 
- 

- 
- 
- 

93.20 
52.01 

408.89 

5.75 
3.21 

25.21 
รวม 1,113.89 100.00 1,622.25 100.00 
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รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ 

ส ำหรบัปี 2563 บริษัทได้ขำยโรงงำนส ำเร็จรูปให้เช่ำมูลค่ำ 460 ล้ำนบำท ส่งผลให้เกิดก ำไรจำกกำรขำย
ทรพัยส์นิดงักล่ำวจ ำนวน 208 ลำ้นบำท (สุทธจิำกค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยทีเ่กีย่วขอ้ง) ทัง้นี้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด
มำตรฐำนกำรบญัช ีบรษิทัฯ จงึไดแ้ยกแสดงผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนธุรกจิใหเ้ช่ำพืน้ทีไ่วเ้ป็น “ก ำไรส ำหรบังวด
จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ” ส ำหรบัปี 2563 จ ำนวน 213.80 ลำ้นบำท 

ต้นทุนและก าไรขัน้ต้น 

ส ำหรบัปี 2563 บรษิัทฯ มตี้นทุนจำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ จ ำนวน 1,285.16 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกปีก่อน 
จ ำนวน 463.98 ล้ำนบำทหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 56.50 ตำมสดัส่วนของรำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ทีเ่พิม่ขึ้น แต่
ทัง้นี้บรษิทัมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยอสงัหำรมิรพัย ์337.10 ลำ้นบำท และอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์
ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 26.28 เป็นร้อยละ 20.78 เนื่องจำกภำคตลำดอสงัหำรมิทรพัย์มกีำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำกนั
ค่อนขำ้งสงูจงึมกีำรปรบัรำคำเพื่อเร่งระบำยสนิคำ้คงเหลอื  และอกีส่วนหนึ่งมำจำกกำรรบัรู้ รำยไดจ้ำกโครงกำรชวีำ บซิ 
โฮม ทีบ่รษิทัได ้Take over มำ ซึ่งโครงกำรดงักล่ำวมอีตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีต่ ่ำกว่ำเมื่อเทยีบกบัโครงกำรอื่นทีบ่รษิทัเป็นผู้
คดิรเิริม่พฒันำเอง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ส ำหรับปี 2563 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรรวม จ ำนวน 393.66 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
จ ำนวน  40.29  ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.40 หำกเทยีบกบัค่ำใชจ้่ำยรวมต่อรำยไดร้วม บรษิทัมอีตัรำค่ำใชจ้่ำย
ในกำรขำยและบรหิำรต่อรำยไดร้วม (SG&A) ลดลงจำกปีก่อน จำกรอ้ยละ 31.30 เป็น รอ้ยละ 23.96 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ เป็นกำรรบัรูส่้วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน 
จ ำกดั (“CTHS”) บรษิทัถอืหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 50 และ บรษิทั ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั (“CWH”) บรษิทัถอืหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 70 
ท ำใหบ้รษิทัรบัรูส่้วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ จ ำนวน 4.04 ลำ้นบำท 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม เป็นกำรรบัรูส่้วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบรษิทั กมลำ ซเีนียร์ ลฟิ
วิง่ จ ำกดั บรษิทัไดท้ ำสญัญำร่วมทุนถอืหุน้สดัส่วน รอ้ยละ 25 บรษิทัรบัรูส่้วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 
จ ำนวน 7.85 ลำ้นบำท 

ทัง้นี้ บรษิทั ชวีำ ฮำร์ท จ ำกดั ซึ่งเป็นผูพ้ฒันำ 2 โครงกำร ไดแ้ก่ โครงกำร ฮำร์ท สุขุมวทิ 62/1 มูลค่ำโครงกำร 
160 ล้ำนบำท โดยได้เริม่โอนกรรมสทิธิใ์นไตรมำส 1/2563 แล้ว และโครงกำรฮำร์ท สุขุมวทิ 36 มูลค่ำโครงกำร 270 
ล้ำนบำท และส ำหรบับรษิทั กมลำ ซีเนียร์ ลฟิวิง่ จ ำกดั เป็นผู้พฒันำโครงกำร Otium Phuket มูลค่ำโครงกำร 4,408 
ลำ้นบำท อยู่ระหว่ำงพฒันำโครงกำรเช่นกนั 

ต้นทุนทางการเงิน 

ส ำหรบัปี 2563 บรษิทัมตี้นทุนทำงกำรเงนิ จ ำนวน 67.66 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อนจ ำนวน 45.19 ล้ำนบำท 
หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 201.11 ส่วนใหญ่เพิม่ขึ้นจำกอตัรำดอกเบี้ยกำรออกหุ้นกู้และโอนรบัรู้ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยส ำหรบั
โครงกำรทีก่่อสรำ้งแลว้เสรจ็  
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ก าไรสุทธิ  

  
จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2563 บรษิทัมผีลขำดทุนส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที ่93.37 ล้ำนบำท 

ขำดทุนเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 32.87 ล้ำนบำท ขำดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.33 เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดโควิด-19 ส่งผล
กระทบต่อควำมต้องกำรซื้อของผู้บริโภคโดยเฉพำะกลุ่มคอนโดมีเนียม นอกจำกนี้กลุ่มลูกค้ำที่จองซื้อส่วนหนึ่งที่
ประกอบอำชพีดำ้นงำนบรกิำรไดร้บัผลกำระทบโดยตรงจำกโรคระบำด COVID – 19  ท ำใหก้ำรขอสนิเชื่อจำกสถำบนั
กำรเงนิยำกขึน้ และบำงรำยถูกปฏเิสธกำรใหส้นิเชื่อ รวมกำรใหส้นิเชื่อทีอ่ยู่อำศยัของธนำคำรพำณิชยม์มีำตรกำรรดักุม
มำกยิง่ขึ้น จงึส่งผลให้ภำคอสงัหำรมิทรพัย์ในช่วงนี้มกีำรแข่งขนัด้ำนรำคำกนัค่อนขำ้งสูงท ำให้รำยได้จำกกำรขำยมี
อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ีล่ดลง จงึส่งผลใหบ้รษิทัมผีลกำรด ำเนินงำนทีข่ำดทุนอยู่   

 และบรษิทัมบีนัทกึก ำไรส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (จ ำหน่ำยโรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำ จ ำนวน 10 
โรง) จ ำนวน  213.80 ล้ำนบำท จำกผลกำรขำยทรพัย์สนินี้ส่งผลใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยมกี ำไรสุทธ ิจ ำนวน 120.43 
ล้ำนบำท ก ำไรเพิม่ขึ้นจำกปีก่อน  จ ำนวน 175.50 ล้ำนบำท หรอื ก ำไรเพิม่ขึ้นร้อยละ 318.69 และมอีตัรำก ำไรสุทธ ิ
รอ้ยละ 7.33 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัยร์วม 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัมสีนิทรพัย์รวม จ ำนวน 6,683.01 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อน 278.70 ล้ำน
บำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.35 โดยมกีำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์ีส่ ำคญั ดงันี้  

 
 ทีด่นิและตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์จ ำนวน 6,066.22 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 90.77 ของสนิทรพัย์

รวม เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จ ำนวน 385.89 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.79 เป็นกำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนกำรพัฒนำ
โครงกำร  

 อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน จ ำนวน 78.48 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 199.22 ล้ำนบำท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 71.74 ซึง่ลดลงเนื่องจำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (ขำยโรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ 10 โรง) 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บรษิัทมหีนี้สนิรวมจ ำนวน 4,822.12 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกปีก่อน จ ำนวน 58.26 
ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.39 โดยมกีำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์ีส่ ำคญั ดงันี้ 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น จ ำนวน 410.52 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 8.51 ของหนี้สนิรวม เพิม่ขึ้นจำกปี
ก่อน 122.84 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 42.70 เพิม่ขึน้จำกงำนระหว่ำงก่อสรำ้งโครงกำรแนวสงู 

  เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิรวมทัง้สิ้น จ ำนวน 2,272.23 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกปีก่อน 293.18 
ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.81 เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรพฒันำโครงกำร โดยแบ่งออกเป็นส่วนของเงนิ
กูย้มืระยะยำวทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีจ ำนวน 1,646.07 ลำ้นบำท และเงนิกูย้มืสุทธจิำกส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปีจ ำนวน 626.16 ลำ้นบำท 
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 หุน้กูร้วมทัง้สิน้ จ ำนวน 1,778.75 ลำ้นบำท โดยแบ่งออกเป็นหุน้กูร้ะยะสัน้ จ ำนวน 247.52 ลำ้นบำท หุน้กูท้ี่
จะถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี จ ำนวน 485.41 ล้ำนบำท และหุ้นกู้-สุทธจิำกส่วนที่จะถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี
จ ำนวน 1,045.82 ล้ำนบำท หุน้กู้ลดลงจำกปีก่อน 397.64 ล้ำนบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 18.27 เนื่องจำกในระหว่ำงปีไดม้ี
กำรช ำระหุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดช ำระ   

ทัง้นี้ในระหว่ำงปีบรษิทัไดอ้อกหุน้กูด้งันี้ ไตรมำส 1/2563 จ ำนวน 379.20 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบีย้ รอ้ยละ 6.75 
ต่อปี อำยุ 2 ปี และไตรมำส 3/2563 ไดอ้อกหุน้กู ้2 ชุด ชุดแรก จ ำนวน 250 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 อำยุ 1 
ปี ชุดทีส่อง จ ำนวน 677.50 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 7 อำยุ 2 ปี 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มจี ำนวน 1,860.89 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี ก่อน จ ำนวน 120.44 
ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.92 เน่ืองจำกบรษิทัมกี ำไรสุทธ ิประจ ำปี 2563 

 

การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

งบกระแสเงินสด  

ส ำหรบังบกระแสเงนิสดสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มียอดคงเหลือจ ำนวน 58.99 ล้ำนบำท และ 
35.94 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งเงินสดเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จ ำนวน 23.05 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.13 มี
รำยละเอยีด ดงันี้ 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 55.98 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่ไดม้ำจำกกระแสเงนิสดจำก
กำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 

กระแสเงนิสดสุทธจิำกกำรใชไ้ปในกจิกรรมกำรลงทุน จ ำนวน 395.60 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่รบัจำกกำรขำย
ทรพัยส์นิใหแ้ก่ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในไตรมำส3/2563 

กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ จ ำนวน 428 .53 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่มำกำรช ำระเงินกู้ยมื
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและหุน้กู ้

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุน้(D/E) ตำมงบกำรเงนิ ณ สิ้นปี 2563 เท่ำกบั 2.59 เท่ำ ลดลงจำกสิ้นปี 
2562 ซึ่งมอีตัรำเท่ำกบั 2.68 เท่ำ เนื่องจำกสดัส่วนหนี้สนิรวมเพิม่ขึน้จำกปีก่อน เพยีงเลก็น้อยรอ้ยละ 3.39  จำกกำร
กูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิและกำรออกหุน้กู ้ และส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุน้ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 6.92 เท่ำนัน้  

อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ (IBD/E) ณ สิน้ปี 2563 เท่ำกบั 2.18 เท่ำ ลดลงจำกสิน้
ปี 2562 ซึง่มอีตัรำเท่ำกบั 2.42 เท่ำ 

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต  

1. นโยบำยของรฐับำล 

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

อย่ำงไรกต็ำมในอนำคตคำดว่ำจะไดร้บัปัจจยับวกจำกทำงภำครฐัไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนในโครงสรำ้งขัน้พืน้ฐำน
และกำรกระจำยระบบคมนำคม เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิกำรพฒันำในพืน้ทีร่อบนอก ซึง่ส่งผลต่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์
ของภำคเอกชน 

นอกจำกนี้ยังมีโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) เพื่อกระตุ้นกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ภำคอุตสำหกรรม ปัจจยัดงักล่ำวอำจส่งผลต่อกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกโรงงำนส ำเรจ็รปูให้เช่ำของบรษิทัฯ ได ้

2. นโยบำยสนิเชื่อของสถำบนักำรเงนิ 
มำตรกำรควบคุมกำรปล่อยสนิเชื่อของธนำคำรแหง่ประเทศไทย (ธปท.) หรอืมำตรกำร  LTV (Loan to Value) 

ออกมำเพื่อป้องกนักำรเกง็ก ำไร และเพื่อป้องกนัปัญหำฟองสบู่ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต เนื่องจำกพบว่ำ กำรแข่งขนั
รุนแรง ประกอบกบัมำตรฐำนกำรปล่อยสนิเชื่อลดลง ดงันัน้ จงึต้องกำรออกมำตรกำรเพื่อใหผู้กู้้ออมก่อนกู ้มเีงนิดำวน์
ก่อนซื้อบ้ำน รวมถงึใหผู้ใ้หกู้้ ตระหนักถงึควำมเสีย่งทีแ่ทจ้รงิ สำมำรถรองรบัควำมเสีย่งจำกควำมไม่แน่นอนของมลูค่ำ
หลกัประกนั และเพื่อสนับสนุนใหค้นทีต่อ้งกำรกู้ซื้อทีอ่ยู่อำศยัเพื่ออยู่อำศยัจรงิสำมำรถซื้อไดใ้นรำคำทีเ่หมำะสม ปัจจยั
ดงักล่ำวอำจส่งผลใหผู้้บรโิภคระมดัระวงัในกำรใชจ้่ำยมำกขึน้ หรอือำจชะลอกำรตัดสนิใจซื้อซึ่งอำจจะส่งผลสบืเนื่อง
ต่อไปยงัธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์ 

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
อสงัหำรมิทรพัย ์ไม่สำมำรถควบคุมได ้ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อตน้ทุนในกำรด ำเนินธุรกจิและภำคอุตสำหกรรมก่อสรำ้ง 
ในขณะที่ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ไม่สำมำรถปรับรำคำขำยได้ทันทีเสมอไป นอกจำกนี้กำรแข่งขันในตลำด
อสงัหำรมิทรพัย์ก็เป็นขอ้จ ำกดัในกำรปรบัรำคำขำยอีกทำงหนึ่ง ซึ่งธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์ ได้ให้ควำมส ำคญักบักำร
บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งของควำมผนัผวนรำคำวสัดุก่อสรำ้ง ซึง่เป็นตน้ทุนหลกัในกำรก่อสรำ้ง 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำว และมมีำตรกำรในกำรควบคุม โดยจดัใหม้กีำรประมลู
งำนก่อสรำ้งเพื่อคดัเลอืกผูร้บัเหมำโดยวธิจีดัประกวดรำคำ เพื่อเปรยีบเทยีบคุณภำพ กำรทดสอบคุณภำพวสัดุ รำคำ
ตลำด เลอืกรำคำทีเ่หมำะสมทีสุ่ด  
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5. เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
เน่ืองดว้ยกำรด ำเนินธุรกจิดำ้นกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อขำย บรษิทัมคีวำมจ ำเป็นตอ้งพึง่พงึเงนิกูย้มืระยะ

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 4 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ  

และเลขานุการบริษทั 
  



  แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2563            บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

  ส่วนที ่4.1 หน้ำ 180  
 

1. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน)  

ช่ือ 1.  นำยชำตชิำย  พำนชิชวีะ 
ต าแหน่ง ประธำนกรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบรหิำร และ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั 
อาย ุ 59 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
(ร้อยละ) 

0.16 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

สำมนีำงสมหะทยั  พำนิชชวีะ 

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 13 มนีำคม 2551 
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 
 

2537 - ปัจจุบนั กรรมกำรบรหิำร  บรษิทั คำเธ่ยล์สีแพลน จ ำกดั (มหำชน) 
2548 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บรษิทั เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน) 
2550 - ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร  บรษิทั ท ีท ีแอล อุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
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2551 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
2559 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บรษิทั ไทยศรปีระกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและ
อ่ืนๆ 

2563 - ปัจจุบนั รองประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยและประธำนคณะกรรมกำร E-Commerce 
2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั ททีแีอล แคปปิตอล จ ำกดั 
2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั 
2561 - ปัจจุบนั ประธำนกลุ่มอุตสำหกรรมแกว้และกระจก สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั โฟรพ์อยต ์โอพลสั จ ำกดั 
2560 - ปัจจุบนั คณะกรรมกำรส่งเสรมิกจิกำรมหำวทิยำลยั มหำวทิยำลยันวมนิทรำธริำช 
2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั  
2558 - ปัจจุบนั คณะกรรมกำรชมรมแบดมนิตนั รำชกรฑีำสโมสร โปโลคลบั 
2558 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั คำ้ไพบูลย ์จ ำกดั  
2557 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทุนไพบูลย ์จ ำกดั  
2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั ดที ีแอนด ์จ ีจ ำกดั  
2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั  
2554 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บรษิทัโกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ำกดั 
2551 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั  
2551 - ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร  บรษิทั บำงกอกครสิตลั จ ำกดั 
2549 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไพลกัษณ์ จ ำกดั  
2549 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไพบูลยธ์ุรกจิ จ ำกดั  
2548 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั บำงกอก ครสิตลั จ ำกดั  
2548 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั กรมดษิฐ ์พำรค์ จ ำกดั  
2547 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั อมตะ ปิโตรเลยีม จ ำกดั  
2540 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั  
2536 - ปัจจุบนั กรรมกำร, กรรมกำรบรหิำร  บรษิทั ชำ้งไอแลนด ์รสีอรท์ จ ำกดั (บำรำล ีบชี รสีอรท์)  
2536 - ปัจจุบนั กรรมกำร, กรรมกำรบรหิำร  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 ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำร บรษิทั พำรำกอน คำร ์เรนทลั จ ำกดั (Hertz) 
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ช่ือ 2.  นำยบญุ ชุน เกยีรต ิ
ต าแหน่ง กรรมกำรผูจ้ดักำร / กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
อาย ุ 47 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) ไม่ม ี
เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 13 มนีำคม 2551 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

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 กรรมกำร บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและอ่ืนๆ 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร, กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ชวีำ ฮำรท์ จ ำกดั  

2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร, กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั 
2551 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั ชวีำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั 
2562 – ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั 
2562 – ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั กมลำ ซเีนียร ์ลฟิวิง่ จ ำกดั  
2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร สมำคมอำคำรชุดไทย 

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 พรอ็พเพอรต์ี ้เมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
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ช่ือ 3.  นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ 
ต าแหน่ง กรรมกำรบรหิำร 
อาย ุ 55 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย
ละ) 

0.10 

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 13 มนีำคม 2551 
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 บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน)  
2558 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน)  
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร, ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและอ่ืนๆ  2558 – ปัจจุบนั ประธำนคณะกรรมกำร โครงกำรเมอืงอุตสำหกรรม อมตะ ซติี ้ลองถัน่ 
2556 - ปัจจุบนั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร Amata Asia Limited 
2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั ชวีำทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั  
2554 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ำกดั  
2547 - ปัจจุบนั Director President Amata City Bien Hoa Joint Stock Company  
2540 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั  
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2538 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั อมตะ โฮลดิง้ จ ำกดั 
2537 – ปัจจุบนั กรรมกำร นิคมอุตสำหกรรมอมตะซติี ้เบยีนหวั 

ประสบการณ์ท างาน - 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 บำงปะกง 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 68 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) 
- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2560 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- Audit Committee Forum 2561 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที ่4 สภำนักบญัชแีห่งประเทศไทย 
- หลกัสตูรวทิยำลยักองทพัอำกำศ รุ่นที ่35 กองทพัอำกำศ 
- หลกัสตูรกำรบรหิำรเศรษฐกจิสำธำรณะ ส ำหรบันักบรหิำรระดบัสงู รุ่นที ่7 สถำบนัพระปกเกลำ้ 
- หลกัสตูรวทิยำกำรประกนัภยัระดบัสงู รุ่นที ่2 (วปส.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 
- สรุปเนื้อหำและกรณีศกึษำ TFRS 15 โดย สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชปูถมัภ ์ 
- สำรสนเทศทำงกำรบญัช ี1, 2 โดย กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 
- จรรยำบรรณและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิส ำหรบักจิกำรทีไ่ม่ไดม้ส่ีวนไดเ้สยีสำธำรณะ โดย กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 
- กำรวเิครำะหง์บกำรเงนิ โดย กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 
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- งบกระแสเงนิสด โดย กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 
- Director's Briefing 10 “Driving Organizational Culture from the Boardroom” โดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  
- Independent Director Forum “Inside CEO Succession: Essential Guide for Board" โดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  
- Chairman forum "Leading Boardroom Through Disruption What Directors Should Know?" โดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  
- กำรอบรมมำตรฐำนกำรบญัชปีระจ ำปี 2563 โดย ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั  
- Director's Briefing 7 "Building A Consumer Centric Boardroom from Insights to Delight" โดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย   
- กำรเปิดเผยขอ้มลูเพื่อวเิครำะหก์ำรด ำเนินงำนของบรษิทั (MD&A) โดย สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  
- Board War Room EP.7 "Personalized Marketing vs. Data Privacy: Engaging You Customers while Protecting Their Identities" โดย 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  
- Director Briefing “The Roles of Directors during COVID-19: Financial Reporting, Leadership and Beyond”  โดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย  
- Board War Room Series # 6 "People Readiness after COVID-19” โดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  
- Board War Room Series 5: "Cybersecurity Enters the Boardroom” โดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  
- Director Briefing COVID-19: "Business implications and the new normal" โดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  
- Board War Room Series 3: "Key Business and Legal Issues to Consider in Light of COVID-19" โดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย  
- Board War Room Series 2: "Leading Your Business Through Pandemic Time"  โดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  
- Board War Room Series 1: "Financial Immunity in Pandemic Time"  โดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  
- มำตรฐำนบญัช ีTFRS ปี 2563 โดย PwC 

ต าแหน่งในบริษทัมหาชน 2558 - ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
2560 - ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ บรษิทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและอ่ืนๆ 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)  
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต สภำวชิำชพีบญัช ี 
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ช่ือ 5.  นำยชยัยทุธ เตชะทศันสุนทร 
ต าแหน่ง กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน/ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร/กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
อาย ุ 51  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 บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร/กรรมกำรอสิระ บรษิทั ททีแีอล อุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและ
อ่ืนๆ 

2557 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทุนไพบูลย ์จ ำกดั  
2557 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั เกยีรตแิลนด ์จ ำกดั  
2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั เกยีรตธิำนี คนัทรคีลบั จ ำกดั 
2552 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจเนอรลั อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์จ ำกดั  
2552 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั เดอะ ลทิเิกเทอรส์ จ ำกดั 

ประสบการณ์ท างานในอดีต ทนำยควำมอำวโุส บรษิทั ส ำนักงำนกฎหมำย คนึง แอนด ์พำรท์เนอรส์ จ ำกดั 
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ช่ือ 6.  พลต ำรวจเอก วสินุ ปรำสำททองโอสถ 

ต าแหน่ง กรรมกำร/กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

อาย ุ 59 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 

ประวติัการอบรม - หลกัสตูรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร รุ่นที ่53 
- หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที ่2 
- Federal Bureau Investigation (FBI) National Academy 
- สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 11/2547  
- หลกัสตูร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่น 7/2548 
- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 19/2548 
- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market intermediaries (CGI) รุ่น 3/2558 
- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 20/2558 
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ต าแหน่งในบริษทัมหาชน 2561 – ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
2552 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์นันเซยีไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
2547 – ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์นันเซยีไซรสั จ ำกดั(มหำชน) 
2543 – ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั กำรบนิกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดัและ
อ่ืนๆ 

2563 - ปัจจุบนั  จเรต ำรวจแห่งชำต ิ
2557 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั 
2549 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไทยโคโพลอีุตสำหกรรมพลำสตกิ จ ำกดั  
2537 - ปัจจุบนั  กรรมกำร บรษิทั พรีะพรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั  
2529 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั แม่อรุณ จ ำกดั  
2516 - ปัจจุบนั กรรมกำร บรษิทั โมเดอรน์แมนู จ ำกดั 

ประสบการณ์ท างานในอดีต - จเรต ำรวจแหง่ชำต ิ
- ผูช้่วยผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ
- ผูบ้ญัชำกำร ส ำนักงำนก ำลงัพล  
- ผูบ้ญัชำกำร ส ำนักงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
- รองจเรต ำรวจ (สบ 7) ส ำนักงำนจเรต ำรวจ 
- รองผูบ้ญัชำกำร ส ำนักงำนก ำลงัพล  
- รองผูบ้ญัชำกำร ส ำนักงำนตรวจคนเขำ้เมอืง 
- ผูบ้งัคบักำร กองกำรต่ำงประเทศ 
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ช่ือ 7. นำยพนิจิ หำญพำณิชย ์
ต าแหน่ง กรรมกำร/กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

อาย ุ 65 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
(ร้อยละ) 

ไม่ม ี

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 12 กนัยำยน 2561 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา -  ปรญิญำโท รฐัศำสตรม์หำบณัฑติ สำขำกำรปกครอง มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
-  ปรญิญำตร ีรฐัศำสตรบ์ณัฑติ สำขำบรหิำรรฐักจิ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

ประวติัการอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษทัมหาชน 2561 – ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

2561 – ปัจจุบนั กรรมกำร 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 ุ 38 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย
ละ) 

0.049 

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 26 มกรำคม 2560 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ระดบัปรญิญำโท  สำขำกำรเงนิและกำรธนำคำร มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
- ระดบัปรญิญำตร ี สำขำกำรบญัช ี มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

ประวติัการอบรม - E-Withholding Tax ทำงเลอืกในกำรหกัภำษ ีณ ทีจ่่ำย และ National e-Payment โดย NYC  
- TFRS ปี 2564 วนัที ่18 ธนัวำคม 2563 โดย NYC  
- CFO Refresher Course รุ่นที ่1/2563 โดย ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
- นโยบำยกำรลดก๊ำซเรอืนกระจก : โอกำส ควำมทำ้ทำย และวธิกีำรประเมนิ โดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์รว่มกบั องคก์รบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก (องคก์ำรมหำชน)  
- พืน้ฐำนดำ้นควำมยัง่ยนืของธุรกจิ โดย ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
- กลยุทธบ์รหิำรกำรเงนิเพื่อพลกิฟ้ืนองคก์รและสรำ้งกำรเตบิโตในยุค New Normal โดย ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
- CFO's role in strategic financial communications โดยสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  
- 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) 
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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 ุ 40 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย
ละ) 

0.064 

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 ุ 47 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย
ละ) 

0.016 

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 ุ 49 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อย
ละ) 

0.016 

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 4 มถิุนำยน 2562 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ มหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนย ์
ประวติัการอบรม - นโยบำยกำรลดก๊ำซเรอืนกระจก : โอกำส ควำมทำ้ทำย และวธิกีำรประเมนิ โดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์รว่มกบั องคก์รบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก (องคก์ำรมหำชน)  
- 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 ุ 45 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
(ร้อยละ) 

0.006 

เร่ิมด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ไม่ม ี

คณุวฒิุทางการศึกษา - ระดบัปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ สำขำผูป้ระกอบกำร มหำวทิยำลยัศลิปำกร  
- ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิบณัฑติ สำขำกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัวงษ์ชวลติกุล จงัหวดันครรำชสมีำ 

ประวติัการอบรม - นโยบำยกำรลดก๊ำซเรอืนกระจก : โอกำส ควำมทำ้ทำย และวธิกีำรประเมนิ โดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ร่วมกบั องคก์รบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก (องคก์ำรมหำชน)  

- หลกัสตูรกลยุทธด์ำ้นควำมยัง่ยนืของธุรกจิ โดย ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- 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) 
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- 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) 
- 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 

 /           

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 

/,C  /          
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บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
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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 ช้ำงไอแลนด ์รสีอรท์ จ ำกดั /, E            

19. บรษิทั ชำตชิวีะ จ ำกดั /  /          

20. บรษิทั สมีำธำนี จ ำกดั /, E            

21. บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั 
(มหำชน) 

  /, M          
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บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
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22. Amata City Ha Long Thanh 
Joint Stock Company 
Amata City Long Thanh 

  C          

23. Amata Asia (Myanmar) 
Limited 

  C          

24. Amata Township Long Thanh 
Joint Stock Company 

  C          

25. Amata City Long Thanh Joint 
Stock Company 

  C          

26. Amata City Bien Hoa Joint 
Stock Company 

  C          

27. Amata Asia Limited   C          

28. บรษิทั อมตะ โฮลดิง้ จ ำกดั   /          

29. บรษิทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

   //         
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บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
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30. บรษิทั เจเนอรลั อนิชวัรนัส ์
โบรคเกอร ์จ ำกดั 

    /        

31. บรษิทั เกยีรตแิลนด ์จ ำกดั     /        

32. บรษิทั เกยีรตธิำนี คนัทร ีคลบั 
จ ำกดั 

    /        

33. บรษิทั เดอะ ลทิเิกเทอรส์ จ ำกดั     /        

34. บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี 
ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 

     //, ///       

35. บรษิทั กำรบนิกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)      /       

36. บรษิทั บำงกอก เชน ฮอสปิทอล 
จ ำกดั (มหำชน) 

      /      

37. บรษิทั ชวีำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั / /           

38.  สมำคมอำคำรชุดไทย  /           

39. บรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั      /       
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40. บรษิทั ไทยโคโพลอีตุสำหกรรม
พลำสตกิ จ ำกดั 

     /       

41. บรษิทั พรีะพรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั      /       

42. บรษิทั แม่อรุณ จ ำกดั      /       

43. บรษิทั โมเดอรน์แมนู จ ำกดั      /       

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 

 

41 คณุวฒิุกำรศึกษำ 

• ปรญิญำตร ีคณะวทิยำศำสตรป์ระยุกต์ สำขำวทิยำกำรคอมพวิเตอร ์
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 
• ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ สำขำบญัช ีมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
Certificate 

• ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในของประเทศไทย (CPIAT) 
ประวติักำรอบรม 

• หลกัสตูร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
• อบรมหลกัสตูร IT Audit ของสภาวิชาชีพบญัชี 
• อมรมประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายใน CPIAT  
• โครงการด ารงและปรบัปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน 
• แบบประเมินตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 
• Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) 
Conference 2016 
• Leading IA in the ERA of Digital Disruption 
• CAC SME Certification 
• Trandforming IA for the Digital Age 
• Introduction to COBIT 2019 
• CAE Forum 2019 
• Smart IA in The Digital World 2020 

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) 
 

35 คณุวฒิุกำรศึกษำ 

• ปรญิญำโท - MBA สำขำ : กำรบรหิำรจดักำร  
มหำวทิยำลยันำนำชำตแิสตมฟอรด์ 
• ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิบณัทติ (กำรสอบบญัช)ี มหำวทิยำลยั
เทคโนโลยรีำชมงคลกรุงเทพ 

Certificate 

• ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในของประเทศไทย (CPIAT) 
ประวติักำรอบรม 

• Leadership Skills for Auditors - ส.ต.ท. 

• ปัจจยัการเกดิทุจรติในภาวะวกิฤต COVID 19 – IA Clinic 5/2020 

• พรบ.คุม้ครองขอ้มลู ลูกคำ้ PDPA for Customers  

• โครงกำรอบรมอสงัหำรมิทรพัย ์SURE รุ่นที ่8 - ม.ศลิปำกร 

• 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 ์ 

2560 - ปัจจุบนั 
 
 

 
 
2558 – 2560 
 
 
 
 
 
2555 - 2558 
 
 
 
 
 
2552 - 2555  

• Senior Vice President 
Compliance & 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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• ระบบกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม ISO14001:2015 – GCS 

International Registra Co.,Ltd. 

• 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 
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รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 -ไม่มี- 
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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 โดยใน
ปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัใหม้กีำรประชุม รวม 4 ครัง้ และ มกีำรจดัวำระพเิศษส ำหรบักำรประชุมกบัผูต้รวจ
สอบภำยในและผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตโดยไม่มผีู้บรหิำร เพื่อหำรอื และ สอบถำมผู้สอบบญัชถีึงควำมร่วมมอืของฝ่ำย
ปฏบิตังิำน และ ควำมเป็นอสิระจำกกำรชีน้ ำของฝ่ำยบรหิำร ซึง่ผูส้อบบญัชชีีแ้จงว่ำไดร้บัควำมร่วมมือจำก ฝ่ำยบรหิำรใน
กำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงครบถ้วนเพยีงพอ และ ไดด้ ำเนินงำนอย่ำงเป็นอสิระในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ และ 
บรษิทัฯในเครอื  พรอ้มทัง้ร่วมหำรอืและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ในเรื่องต่ำงๆ สำมำรถสรุปสำระส ำคญัของงำนได ้ดงันี้ 

1. สอบทานรายการทางการเงินในปี 2563 :  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนขอ้มูลทีส่ ำคญัของงบ
กำรเงนิบรษิทั รำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ ำปี 2563 ร่วมกบัผูต้รวจสอบภำยใน และผู้สอบบญัช ีซึ่งได้จดัท ำตำม
มำตรฐำนกำรบญัชไีทย โดยไดส้อบทำนประเดน็ทีเ่ป็นสำระส ำคญั และได้รบัค ำชี้แจงจำกผู้สอบบญัช ีฝ่ำยจดักำร จน
เป็นทีพ่อใจว่ำกำรจดัท ำงบกำรเงนิ เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ จงึไดใ้ห้
ควำมเห็นชอบงบกำรเงนิดงักล่ำวทีผู่้สอบบญัชไีด้สอบทำนและตรวจสอบแล้ว นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
ประชุมร่วมกบัผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญช ีโดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเพื่อปรกึษำหำรอืกนัอย่ำงอิสระถึงกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ กำรได้รบัข้อมูล และกำรแสดงควำมเห็นของผู้สอบบญัช ี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 รำยกำรเกี่ยวโยงทีม่หีรอืเกดิขึ้นในระหว่ำงปี เป็น
รำยกำรทีเ่กดิขึน้ตำมปกตขิองธุรกจิและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั รวมถงึมกีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอ และ
ตำมเวลำทีก่ ำหนด 
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3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน : คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พจิำรณำอนุมตัแิผนงำนกำร
ตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2563  ซึ่งจดัท ำขึ้นครอบคลุมทุกระบบงำนต่ำงๆที่ส ำคญัของบรษััทฯ โดยบรษิัทไดแ้ต่งตัง้ 
นำงสำววรรณทณีย ์ วงษ์บุตรรอด แห่งบรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีผู่ต้รวจสอบภำยในของ
บรษิทั และท ำกำรตรวจสอบกำรปฏบิตังิำน ใหค้ ำแนะน ำ และตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนตำมค ำแนะน ำ และเป็นผู้รำยงำน
ผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี้ ผลกำรตรวจสอบภำยในยงัไม่พบจุดอ่อน
หรอืขอ้บกพร่องในระบบกำรควบคุมภำยใน ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่ำงเป็นสำระส ำคญั ซึง่
คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกบัดูแลควำมเสีย่งอย่ำงเพยีงพอ
และมปีระสทิธผิลทำงธุรกจิ นอกจำกนี้ผูส้อบบญัชไีดป้ระเมนิผลระบบควบคุมภำยใน และไม่พบจุดอ่อนทีเ่ป็นสำระส ำคญั
ซึง่อำจมผีลกระทบต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ 

4. การสอบทานการปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ : คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
สอบทำนมำตรกำรควบคุมภำยใน รวมถงึกำรก ำกบัดูแล กำรปฏบิตัติำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ และกำร
ก ำหนดแนวทำงเชงิป้องกนักำรทุจรติทีอ่ำจเกดิขึน้ได ้โดยจดัใหม้ชี่องทำงกำรรอ้งเรยีนและแจง้เบำะแสผ่ำนเวบ็ไซต์และ
อเีมลของบรษิทัฯ มกีำรจดัอบรม สื่อสำรมำตรกำรต่อต้ำนทุจรติคอร์รปัชัน่ ทัง้นี้ ผลกำรตรวจสอบภำยในไม่พบจุดอ่อน 
หรือข้อบกพร่องในระบบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ที่เป็นสำระส 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 พร้อมทัง้ปฏิบตัิตำมหลกั CG Code 2017 
และหลกั Sustainability 

6. การรายงานการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัท ำรำยงำนผลกำร
ปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบพรอ้มกบัผลกำรสอบทำนงบกำรเงนิเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัไตรมำสละ 1 ครัง้ 
และจดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2563 ตำมหลกัเกณฑท์ี ่ตลท. ก ำหนด ทัง้นี้ 
ในรอบปีทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบว่ำมหีรอืสงสยัว่ำจะมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ใดทีเ่ป็นขอ้บ่งชี้ว่ำเป็น
รำยกำรหรอืกำรกระท ำซึง่อำจมผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ แต่อย่ำงใด 

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
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บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของบรษิทั ประจ ำปี 2563 รวมทัง้เสนอค่ำตอบแทนประจ ำปี 
2563 ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อน ำเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัใินกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำโดยสรุปว่ำ บริษัทยึดถือกำรบริหำรจดักำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดเีป็นส ำคญั มผีลให้ระบบกำรบรหิำรจดักำรและระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิัท ไม่มขีอ้บกพร่องที่เป็น
สำระส ำคญั และเป็นกำรปฏบิตัโิดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัเป็นหลกั ภำยใต้นโยบำยที่ได้รบัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
 
 
 

 
(นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศร)ี 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 


