


วิสัยทัศน์
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    รับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
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BUILD A LIFE

สร้างคุณภาพชีวิตด้วยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต 
พงึพอใจกับสถานทีด้่วยมาตฐานการก่อสร้างระดบัสากล 
พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญท่ีจะต้อนรับลูกค้าของชีวาทัย





CHEWATHAI
RESIDENCE
SERIES
ชีวาทัย เรสซเิดนซ์ เป็นโครงการแนวสูงท่ีตอบสนองการใช้ชวีติ
แบบหรหูราท่ีเหนือระดับ มีการออกแบบท่ีโดดเด่นไม่เหมือนใคร 
เน้นความเป็นส่วนตัวที่มาพร้อมการคัดสรรแบบพิถีพิถันใน
การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในทุกรายละเอียด





CHEWATHAI
SERIES
ชีวาทัยแบรนด์ เป็นโครงการแนวสูงท่ีต้องการความสะดวกสบาย 
มีฟังก์ชั่นการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ และรายล้อมไปด้วยสิ่งอ�านวย
ความสะดวกแบบครบครัน





HALLMARK
SERIES
ฮอลล์มาร์ค โดย ชวีาทัย เป็นโครงการเหนือมาตรฐาน
ตลาดในราคาท่ีลูกค้าเอือ้มถงึ และตอบสนองวถิชีวีติ
คนรุ่นใหม่ในสังคมเมืองอย่างลงตัวที่สุด





ชีวาทัยร่วมสร้างความยั่งยืนในการใช้ชีวิตครอบครัว
ไปกับบ้านท่ีมีคณุภาพ ในท�าเลท่ีเหมาะสม พร้อมสุนทรยีภาพ
และความโดดเด่นแบบครบครนัในพืน้ทีใ่ช้สอยอเนกประสงค์
ที่ทุกคนสามารถผ่อนคลายได้ทุกวันทุกเวลา

HOUSES&
TOWNHOMES
SERIES





ชวีาทัยมีโรงงานรองรบัทีพ่ร้อมใช้งาน ส�าหรบัผู้ท่ีต้องการเช่า  
เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลาย และถูกออกแบบ
มาตามความต้องการท่ีแตกต่างกันของธรุกิจ  ด้วยเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย ในท�าเลที่เหมาะสม พร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวก 
ท่ีผู้เช่าต้องการในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ  โดยใช้ระยะเวลาอันส้ัน
และประหยัดต้นทุนอีกด้วย

INDUSTRIAL





รายงานประจำาปี 256114

ข้อมูลทางการเงนิ
ที่ส�าคัญ 

ข้อมลูส�ำหรบัปีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2560 2559 2558

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

4,465.39
2,623.80
1,841.59

3,646.39
2,537.12
1,109.27

3,171.30
2,195.03

976.27

2,354.98
1,667.85

687.13

(หน่วย : ล้านบาท)

สถานะทางการเงนิ

ผลการด�าเนนิงาน

อตัราส่วนทางการเงนิ

ข้อมูลต่อหุ้น

รายได้รวม
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ
ก�าไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น
ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ

2,676.34
2,621.60

20.45
782.87
444.15
264.81

2,042.42
2,013.69

19.59
573.09
360.88
155.50

1,200.72
1,158.13

16.53
327.76
239.94
63.08

1,429.94
1,401.58

13.54
390.92
247.71
83.22

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อตัราก�าไรขัน้ต้น (%) จากการขายอสงัหารมิทรพัย์
อัตราก�าไรขั้นต้น (%) จากการให้เช่าอสังหาฯ
ก�าไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( D/E) (เท่า)
อตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
   (IBD/E) (เท่า)

6.38
9.37

17.95
29.86
40.07
9.89
1.42

1.30

1.63
6.77

14.91
28.46
44.98
7.61
2.29

1.71

1.59
4.42
7.58

28.30
34.82
5.25
2.25

1.87

1.66
  7.29
15.96
27.89
20.38
5.82
2.43

2.03

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชี (บาท)
ราคาตลาด (ณ วนัสิน้ปี) (บาท)

0.24
1.44
1.08

0.21
1.48
1.34

0.09
1.30
1.62

0.25
1.41

-



สถานะการเงิน

15บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

2561 4,465

3,646

1,842

2,624

2,537

1,109

976

2,195

3,171

2561

2561

2560

2560

2560

2559

2559

2559

สิน
ทร

ัพ
ย์

หน
ี้สิน

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)





17บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

(นายชาติชาย   พานิชชีวะ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

สารจาก
ประธานกรรมการ

 ปี 2561 ท่ีผ่านมาเป็นปีท่ีน่ายินดีอีกปีหนึ่งที่ผลการด�าเนินงานของ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ที่มีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง  มีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว้ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของการด�าเนินงานตามแผนงานของบริษัทฯ

ทั้งการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เดิมที่มีอยู่ และการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

 ภาวะเศรษฐกิจไทยและตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2561 โดยรวมอยู่ในช่วงที่ดีพอสมควร มีการระบายสินค้าพร้อมเข้าอยู่ได้

อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาส่งสัญญาณเรื่องเงินดาวน์บ้าน ก็มีลูกค้าชะลอการตัดสินใจเพียงเล็ก

น้อยเท่านั้น จึงยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

 บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเน่ือง และมีการปรับกลยุทธ์ เน้นพัฒนา

โครงการแนวราบมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งแนวราบและอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลรวม  

11 โครงการ  คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 12,000 ล้านบาท และยังมองหาพันธมิตรเพื่อพัฒนาโครงการในหัวเมืองต่างจังหวัดอีกด้วย

 นอกจากนี้ คณะกรรมการให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการภายใต้หลักการบรรษัทภิบาล และมุ่งม่ันในการพัฒนาการ

ด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความโปร่งใส

ขององค์กรอย่างต่อเนือ่ง  โดยยดึมัน่กบัการด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของการก�ากบัดแูลท่ีดแีละโปร่งใส เพือ่ให้นกัลงทนุ ผูถ้อืหุ้น และผู้

ทีเ่กีย่วข้อง สามารถตดิตามและตรวจสอบการด�าเนนิงานได้ และมกีารสนบัสนนุให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถึงพนกังานทุกคนใน

การให้ความส�าคัญและมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บริษัทได้รับความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 

และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ 

 สุดท้ายนี้ กระผมในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ ถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณไปยังลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งรายย่อย 

และนักลงทุนสถาบัน พนักงาน คู่ค้าของบริษัท ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เราเป็นอย่างดีมาตลอดปีที่ผ่านมา และบริษัทจะดูแลรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป



รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

รายงานประจำาปี 256118

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน  ซึ่งเป็นผู้ทรง

คุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ โดยมีนางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี เป็นประธาน

กรรมการตรวจสอบ นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร และ นายพินิจ หาญพานิชย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน

ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 6 ครั้ง ทั้งนี้ ได้ร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในและ

ผู้สอบบัญชีตามล�าพัง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ พร้อมทั้งร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 

สามารถสรุปสาระส�าคัญของงานได้ ดังนี้

 1. สอบทานรายการทางการเงินในปี 2561 : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานงบการเงินบริษัท ประจ�า

ไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2561 ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี มีการหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติ

หน้าที่ การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุง

รายการบัญชีที่ส�าคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน  ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิด

เผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและความมีอิสระของผู้สอบบัญชี ท�าให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนด

ของกฎหมายและรายงานทางการเงิน และผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีข้อสังเกตที่เป็นสาระส�าคัญ  

         ในการประชุมทุกไตรมาส มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญจากผู้สอบบัญชี และมี

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่ อย่างทันเวลาเชื่อถือได้และครบถ้วน เพื่อท�าให้งบการเงิน

มีความถูกต้อง  

 2. การสอบทานรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะ

กรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัด

แย้งทางผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพ่ือให้มัน่ใจว่าบรษิทัได้ด�าเนนิการตามกฎเกณฑ์และข้อก�าหนดต่างๆ ตามเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครดั 

มคีวามโปร่งใสและมกีารท�ารายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างสมเหตสุมผลตามเงือ่นไขทีต่ลาด

หลกัทรพัย์ฯ ก�าหนดไว้ โดยค�านงึถงึประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสีย  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายการเกีย่วโยงทีม่หีรอืเกดิ

ขึน้ในระหว่างปี เป็นรายการทีเ่กดิข้ึนตามปกตขิองธรุกิจและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั รวมถงึมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ 

 3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแผนงานตรวจสอบภายใน

ประจ�าปี 2561 บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาววรรณทณีย์  วงษ์บุตรรอด แห่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้

ตรวจสอบภายในของบรษิทั และท�าการตรวจสอบการปฏบิตังิาน ให้ค�าแนะน�า และตดิตามผลการปฏบิตังิานตามค�าแนะน�า และเป็น

ผู้รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในยังไม่พบจุดอ่อนหรือ

ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการก�ากับดูแลความเสี่ยงอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ 

นอกจากนีผู้ส้อบบญัชไีด้ประเมนิผลระบบควบคมุภายใน และไม่พบจดุอ่อนท่ีเป็นสาระส�าคัญซึง่อาจมีผลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ



นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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 4. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการ

ควบคุมภายใน รวมถึงการก�ากับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการก�าหนดแนวทางเชิงป้องกันการ

ทจุรติทีอ่าจขึน้ได้ โดยจดัให้มช่ีองทางการร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสผ่านเวบ็ไซต์และอเีมลของบรษิทัฯ มกีารจดัอบรม สือ่สารมาตรการ

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน ท้ังน้ี ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อ

ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการ

ก�ากับดูแลความเสี่ยงตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ

ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอเหมาะสม 

 5. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง : คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ แล้วพบว่า กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นไปตามกฎระเบียบ 

จรรยาบรรณ ของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้เปิดช่องทางรายงานการกระท�าผิดผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล และอื่นๆ เพื่อให้เป็นไป

ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต รวมถึงด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

พร้อมทั้งได้มีการเริ่มปฏิบัติตามหลัก CG Code 2017 และให้เป็นไปตามหลัก Sustainability

 6. การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบการเงินเสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดท�ารายงานคณะ

กรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. ก�าหนด ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่พบว่ามีหรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งช้ีว่าเป็นรายการหรือการกระท�าซ่ึงอาจมีผลกระทบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

 7. กฎบัตรและการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะ

กรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี รวมท้ังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self-Assessment) ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล 

ผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างรอบคอบและเป็นอิสระ สอดคล้อง

ตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะ

กรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

 8. การคดัเลอืกผู้สอบบญัชแีละพิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี: คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาผลการปฏบิตังิาน

ในปีทีผ่่านมาของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต และขอเสนอแต่งต้ังผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตจากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตของบริษัท ประจ�าปี 2561 รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนประจ�าปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นพิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาโดยสรุปว่า บริษัทยึดถือการบริหารจัดการตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็น

ส�าคญั มผีลให้ระบบการบรหิารจดัการและระบบการควบคมุภายในของบรษิทั ไม่มข้ีอบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั และเป็นการปฏิบตัิ

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิก จ�านวน 3 ท่านซึ่งเป็น

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด ประกอบด้วย 

 1. พลต�ารวจโทวิสนุ  ปราสาททองโอสถ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

 2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

 3. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

            คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก�าหนด

ไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  มีหน้าทีส่รรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

ในระหว่างปี 2561 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ

บริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด�าเนินงานที่ส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

 1. พิจารณาทบทวนและให้ความเหน็ชอบกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามก�าหนดวาระ กลับเข้า

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

 3. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2561 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการใน

กลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและน�าเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งพลต�ารวจโทวิสนุ  ปราสาททองโอสถ และ นายพินิจ  หาญพาณิชย์ เข้าด�ารงต�าแหน่ง

เป็นกรรมการอิสระ แทน นายชุง ทัง ฟง และ นายพัว เชอ ชิว ที่ลาออก 

 5. พิจารณาให้ด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์การให้สทิธผิูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และเสนอชือ่

บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอ

วาระการประชมุเพือ่พจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

 6. พิจารณาแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร โดยจัดให้มีการประเมินตนเองเป็นรายคณะและรายบุคคล

 7. พิจารณาก�าหนดแผนการสืบทอดต�าแหน่งของกรรมการและต�าแหน่งผู้บริหาร เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

 8. พิจารณาหลักเกณฑ์การก�าหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจ�าปี 2561 ร่วมกับฝ่ายทุนมนุษย์ และคณะกรรมการบริหาร 

ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ 

และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานดี 

 ในปี 2561 ที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท อย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

อย่างเหมาะสมแล้ว

พลต�ารวจโทวิสนุ  ปราสาททองโอสถ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจำาปี 256120



รายงานคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืและต่อเนือ่ง  โดยค�านงึถงึผู้

มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และการมีจริยธรรม ในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการก�าหนด

นโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่อย่างเป็นรปูธรรม  ดงันัน้ จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการก�ากบัดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระ จ�านวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลให้การด�าเนินธุรกิจ

มคีวามเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย อนัจะเป็นการสนบัสนนุให้ธรุกจิของบรษิทัเจรญิก้าวหน้าอย่างยัง่ยนืสอดคล้องกบัหลกัการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการ จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่

 1. นายชัยยุทธ  เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)

 2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี   กรรมการก�ากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)

 3. นายบุญ ชุน เกียรติ   กรรมการก�ากับดูแลกิจการ (กรรมการผู้จัดการ)

 ในปี 2561 ที่ผ่านมาคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีการประชุมจ�านวน 3 ครั้ง โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะ

กรรมการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน  โดยสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 1. พิจารณา ทบทวน น�าเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการได้พิจารณาทบทวนการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อ

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีและเป็นไปตามแนวทางการก�ากับดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ฝ่ายจัดการน�าไปใช้

เป็นในหลักการด�าเนินงาน และพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

 2. การชี้แจงและเผยแพร่หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้มีการก�ากับดูแลให้บริษัทเปิด

เผยและชีแ้จงสาระส�าคญัของนโยบายก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละแนวทางปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเป็นธรรมต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทุกฝ่าย นอกจากนี้ ยังได้ก�ากับดูแลให้

บริษัทฯ จัดท�าเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯโดยให้ผู้รับลงนามยืนยัน

การรับเอกสารดังกล่าวทุกคน

 3. การเปิดเผยข้อมลูเพือ่ประเมนิผลการก�ากบัดูแลกจิการ  คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการได้มกีารก�ากบัดแูลให้บรษิทัฯ 

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนต่อหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร เพื่อการส�ารวจและ

ประเมินผลและจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และน�าผลการส�ารวจดังกล่าวมาพิจารณาใช้เป็นกรอบในการก�ากับ

ดูแลให้บริษัทฯด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน รวม

ทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ ร่วมมือในการส�ารวจในด้านต่างๆ ดังนี้

 • หลักการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ปี 2561

 • หลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจ�าปี 2561 โดยสมาคมส่งเสรมิ

               สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจ�าปี 2561

 • หลักการบริหารกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) ตามแนวทาง CG Code ใหม่
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 4. การเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการพิจารณาวางกรอบแนวทางการก�ากับดูแล

การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption)

 5. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ในปี 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้พิจารณาปรับปรุง

กฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

 6. ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ดูแลการปฏิบัติงานของคณะท�างานให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 

และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�าหนดให้คณะอนุกรรมการต่างๆ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการ

บรษัิท รวมถงึตดิตามความคบืหน้าในการด�าเนนิโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีว่างไว้  และ

สนบัสนนุให้มกีารแจ้งผูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ และส่งค�าถามเกีย่วกบับรษิทัล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัผูถ้อื

หุ้นประจ�าปี เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 7. ก�าหนดให้มีการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและกรรมการรายบุคคล การประเมินผลตนเองของ

คณะอนุกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าผล

การประเมิน และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

 8. สอบทานรายงานการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัทีเ่ปิดเผยในรายงานประจ�าปีให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 สรุปภาพรวมปี 2561 ทางคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท

ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในระดับที่น่าพอใจ อาทิเช่น

 • บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีมากประจ�าปี 2561 (4 ดาว) จากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทไทย หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจาก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) จ�านวน 98 คะแนน ซึ่งดีขึ้นกว่าปีก่อน 

 • ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมีมติให้การรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนว

ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

         คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ อีก

ทั้งจะยังคงดูแล ปรับปรุงแก้ไข และมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะด�าเนินการตามแนวทางการ

ด�าเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใส อันจะน�าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

นายชัยยุทธ  เตชะทัศนสุนทร

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ

มีประสบการณ์ตลอดจนมีความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และการบริหารความเสี่ยง มีจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

 1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

 2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

 3. นายบุญ ชุน เกียรติ  กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้จัดการ)

 ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง  มีการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ

ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

 •   แต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยง ประจ�าปี 2561 จ�านวน 18 ท่าน

 •  มีการพิจารณาความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการด�าเนินการ 

(Operational Risk), ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk), ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคลากร และข้อผูกพันตามสัญญา

ต่างๆ ขององค์กร (Compliance Risk) และ ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Risk) โดยมีการก�าหนดมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

 •   พิจารณาแผนบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะท�างานบริหารความเส่ียงท�าการประเมินความเส่ียง และจัดระดับความ

ส�าคัญของความเสี่ยง พร้อมก�าหนดวิธีจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น

 •   ติดตามและทบทวนการด�าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้นโยบายและกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

 •   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับธุรกิจของ

บริษัท และด�าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 •   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการทบทวน ปรับปรุงกฎบัตรเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้ครอบคลุมกฎเกณฑ์ ข้อก�าหนด 

ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

 •   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายคณะ และรายบุคคล เป็นประจ�าทุกปี

และน�าผลการประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 จากการที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมานั้น 

มุ่งหมายให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสมและได้ถูกน�าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจน

ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และน�าพาให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจตามที่ก�าหนดไว้ ก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการบริษัท

ชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

1. บุญ ชุน เกียรติ, CFA, CPA

กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ง

สภุาภรณ์ บรุพกศุลศรี ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ประธาน กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ/
กรรมการบรหิารความเสีย่ง

พลต�ารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

3.

6.4.

7.

5.

สมหะทัย พานิชชีวะ 

กรรมการ/กรรมการบริหาร

2.

กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/กรรมการก�ากับ
ดแูลกิจการ/ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

พินิจ หาญพาณิชย์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

1

2

6

3

7

5

4

รายงานประจำาปี 256124



25บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 57 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA 2,076,923 หุ้น

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

การศึกษา/การอบรม -  ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ และ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัย ซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์
-  ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร จาก มหาวิทยาลัย ซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์
-  อนุปริญญา สาขาศิลปะศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ จาก วิทยาลัยโรเจอร์ วิลเลี่ยมส์ รัฐโรดไอร์แลนด์
-  มัธยมศึกษา จาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 9/2004 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2552 (วปอ. 2552) โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 13 (วตท.13) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
-  หลักสูตรประกันวินาศภัยขั้นสูง รุ่น 2 (วปส.2) โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
   ประกันภัย (คปภ.)
-  หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3 (สวปอ.มส.3) โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์ รุ่น 6 (TEPCoT 6) โดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย 
   หอการค้าไทย
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่น 3 (มหานครรุ่นท่ี 3) โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง รุ่น 1 (ผู้น�าเมือง 1) โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
-  หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 1 (Brain 1) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�างาน -  ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
-  เลขาธิการ สหพันธ์ผู้ผลิตแก้วและกระจกแห่งอาเซียน
-  รองประธาน กลุ่มแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-  รองประธานกรรมการ บริษัท สยามทรี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
-  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จ�ากัด (มหาชน)
-  สมาชิกพิเศษ The International Commission on Glass
-  ที่ปรึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
-  กรรมการ  บริษัท เคมีการตลาด จ�ากัด



รายงานประจำาปี 256126

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน

ต�าแหน่งปัจจุบัน  

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จ�ากัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด
และอื่นๆ

2561 – ปัจจุบัน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบัน รองประธาน – งานส่งเสริมการค้าการลงทุน คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบัน รองประธานหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด 
2558 – ปัจจุบัน คณะกรรมการชมรมแบดมินตัน ราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ค้าไพบูลย์ จ�ากัด 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนไพบูลย์ จ�ากัด 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีที แอนด์ จี จ�ากัด 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด 
2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทโกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด 
2551 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  บริษัท บางกอกคริสตัล จ�ากัด
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพลักษณ์ จ�ากัด 
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพบูลย์ธุรกิจ จ�ากัด 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก คริสตัล จ�ากัด 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรมดิษฐ์ พาร์ค จ�ากัด 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ ปิโตรเลียม จ�ากัด 
2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด
2537 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จ�ากัด
2536 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ช้างไอแลนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (บาราลี บีช รีสอร์ท) 
2536 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สีมาธานี จ�ากัด

- กรรมการที่ปรึกษาศูนย์บริหารธุรกิจยั่งยืน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จ�ากัด (Hertz)



27บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

จ�านวนหุ้น CHEWA ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

นายบุญ ชนุ เกยีรติ, CFA, CPA
กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 44 ปี

การศึกษา/การอบรม

ประสบการณ์ท�างาน

ปริญญาตรี Faculty of Accountancy, Nanyang Technological University, Singapore 
CFA Charterholder 
Chartered Accountant (Singapore) 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด
Non-Executive Director & Finance Director TEE Land Ltd., Singapore Director Viet-TEE Co., Ltd. Vietnam 
กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด 
กรรมการ บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จ�ากัด 
กรรมการ บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
กรรมการ บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ออสก้า พร็อพเพอร์ตี้ เมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน

ต�าแหน่งปัจจุบัน  

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการก�ากับดูแลกิจการ/
          กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด
และอื่นๆ



รายงานประจำาปี 256128

การศึกษา/การอบรม

ประสบการณ์ท�างาน

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2008 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่น 9 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8
หลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 1

กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด 
กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด
ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท โคล อมตะ จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มที มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บางประกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จ�ากัด 
QA Supervisor บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน

ต�าแหน่งปัจจุบัน  

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จ�ากัด (มหาชน) 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน คณะกรรมการลงทุน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Amata Asia Limited
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด
2559 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ Amata Township Long Thanh JSC.
2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ Amata City Long Thanh JSC.
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด 
2547 – ปัจจุบัน Director President Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 
2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด 
2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด
และอื่นๆ

จ�านวนหุ้น CHEWA 1,298,076 หุ้น

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการบริหาร
อายุ 53 ปี



29บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

จ�านวนหุ้น CHEWA ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 65 ปี

การศึกษา/การอบรม

ประสบการณ์ท�างาน

ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011 หลักสูตร Role of the Compensation Com-
mittee Program (RCC) รุ่นที่ 13/2011 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013 
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2016 
มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับเปลี่ยนและผลกระทบทางภาษีอากร (EY) 
The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight (IOD) 
ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ (EY) 
Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2017 (IOD)
Audit Committee Forum 2018 (IOD)
หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 4 สภานักบัญชีแห่งประเทศไทย
หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพอากาศ รุ่นที่ 35 กองทัพอากาศ
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สภาบันพระปกเกล้า
ความรู้กฎหมายภาษีอากร (PWC)
การอบรมมาตรฐานการบัญชีปี 2561 (PWC)
รายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (สภาวิชาชีพบัญชี)
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี)
เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่น 1/61 (สภาวิชาชีพบัญชี)

กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ สายงานแผนงานและการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการดูแลกิจการ/
           ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) 

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน

ต�าแหน่งปัจจุบัน  

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
          ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส เอ็ม โซลูชั่น จ�ากัดต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด
และอื่นๆ



การศึกษา/การอบรม

รายงานประจำาปี 256130

ประสบการณ์ท�างาน

ปริญญาโท สาขาการจัดการ Johnson & Wales, Rhode Island, USA 
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการดูแลกิจการ/
           ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด 

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน

ต�าแหน่งปัจจุบัน  

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
          ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนไพบูลย์ จ�ากัด 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกียรติแลนด์ จ�ากัด 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกียรติธานี คันทรีคลับ จ�ากัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จ�ากัด 
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ ลิทิเกเทอร์ส จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด
และอื่นๆ

จ�านวนหุ้น CHEWA 1,661,538 หุ้น

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ/
กรรมการบริหารความเส่ียง
อายุ 48 ปี



31บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

การศึกษา/การอบรม

ประสบการณ์ท�างาน

เศรษฐศาสตรบัณฑิต Vanderbilt University, USA
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco USA 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Federal Bureau Investigation (FBI) National Academy
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) / 2547
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) / 2548
หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program / 2548
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่2
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53

ผู้บัญชาการ ส�านักงานก�าลังพล ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ผู้บัญชาการ ส�านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
รองจเรต�ารวจ (สบ7) ส�านักงานจเรต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน

ต�าแหน่งปัจจุบัน  

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จ�ากัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส จ�ากัด(มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด
2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด
และอื่นๆ

จ�านวนหุ้น CHEWA ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

พลต�ารวจโทวสิน ุปราสาททองโอสถ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 56 ปี



รายงานประจำาปี 256132

การศึกษา/การอบรม

ประสบการณ์ท�างาน

ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการปกครองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
อธิบดีกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูน

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน

ต�าแหน่งปัจจุบัน  

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ�ากัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน ข้าราชการบ�านาญ กระทรวงมหาดไทยต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด
และอื่นๆ

จ�านวนหุ้น CHEWA ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

นายพินิจ หาญพาณิชย์
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 64 ปี



คณะผู้บริหาร
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บุญ ชุน เกียรติ, CFA, CPA

กรรมการผู้จัดการ

1.

วิสุทธิ์ พิริยะอัครเดช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

11.สมนึก ประพฤทธิทวีชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

7.

พีระพงศ์ จ�าปีศรี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทุนมนุษย์

8.

ปฐพี อนันทวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

9.

อุดมพร จันทร์ศรีบุตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

10.สุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย 

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี

2.

จิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด ชีวา 3

3.

อัญพัชญ์ พีระภักดีพงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ชีวา 2

4.

6. ชาตชัย อรรถสถาวร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

ณัฏฐนันท์ รัตนาพรรณ 

รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด ชีวา 1

5.
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อิศยาห์ พันธุ์ขะวงษ์ 

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ทศพร จันทร์เดช 

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการขาย

ภัคพงษ์ จักเที่ยงธรรม 

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาด

ณิชชา ปานประเสริฐกุล

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการขาย

กิตติคุณ สีนานนปริญญา 

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาด

ชาตรี ถิรวรกุล

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสื่อสารการตลาด

วีรพจน์ สโมทานทวี 

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายก่อสร้าง 

ภูเบศร์ ส�าราญเริงจิต

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์

วนัส วงษ์มาส 

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

สุนทรีย์ ตุ่มเจริญ 

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายประสานงานราชการ

กษมล แสนใจธรรม 

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี

สุพจน์ วรรธนะบูรณ์ 

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายควบคุมต้นทุน

ธัชกร สุวรรณคล้าย 

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กัศมา อารมย์ 

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี

สุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคูณ 

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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กิจกรรมส�าคัญในรอบปี 2561

ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561
 ชีวาทัยประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นอัตราส่วน 13 หุ้นเดิมต่อ 1 
หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.076923 บาทต่อหุ้น และจ่าย
ปันผลเป็นเงินสด 0.008547 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายหุ้นปันผลและเงินสด
เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.08547 บาท ถือเป็นการจ่ายปันผลสูงถึง 51 % ของ
งบเฉพาะกิจการ พร้อมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่เป็น 2,307.69 ล้าน
บาท จากเดิม 750 ล้านบาท ขาย RO ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น
ใหม่ ราคา 1.15 บาทต่อหุ้น พร้อมแจกวอร์แรนต์ฟรี เพื่อรองรับการขยาย
การลงทุนในอนาคต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 

 ชีวาทัยโซไซต้ี จัดกิจกรรมเพ่ือมอบความสุขให้ลูกบ้านในกิจกรรม  
“Chewathai Chinese New year 2018” เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2561  
โดยได้เตรียมของขวัญและส้มมงคลมอบให้กับลูกบ้านภายในโครงการ
ชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง และลูกบ้านในโครงการ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก 
เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้ ยังมีการแสดงเชิดสิงโตจากคณะ 
เชิดสิงโตช่ือดัง “คณะลูกหลวงปู่วัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร”  เพ่ือเป็นการ
อวยพรน�าความสุขและโชคลาภมาสู่ครอบครัวของลูกบ้านด้วย 

โครงการ  “ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” 

ชีวาทัย โซไซตี้ มอบถุงส้มมงคล พร้อมของขวัญปีใหม่ 
เพ่ือสร้างความสขุและโชคลาภให้ลกูบ้าน ตลอดปี 2561

 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) โดย คุณภูเบศร์ ส�าราญเริงจิต 
รองผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าน�าทีมพนักงานจิตอาสา 
สานต่อกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีได้ด�าเนินงานต่อเน่ืองมาโดยตลอด และคร้ังน้ี ได้จัด
กิจกรรม “ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพ่ือชุมชนท่ีย่ังยืน” ได้ลงพ้ืนท่ีสนับสนุนลอก
ท่อระบายน�าและดูแลชุมชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง บริเวณชุมชนสังคมสงเคราะห์ 25  
หมู่บ้านเปรมฤทัย ในพ้ืนท่ีเขตวังทองหลาง เป็นระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร 
เพ่ือเป็นการช�าระล้างส่ิงปฏิกูลท่ีสะสมอยู่ในท่อระบายน�าส่งผลให้การระบายน�า
ในท่อไหลคล่องตัวและสามารถรองรับน�าฝนได้ในปริมาณมากข้ึนเม่ือเข้าสู่ฤดูฝน 
เม่ือวันท่ี 21-22 กันยายน 2561 

ลงเสาเอกโครงการชีวา โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ
 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการ
ผู้จัดการ บมจ.ชีวาทัย เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกมงคลฤกษ์ โครงการ 
“ชีวา โฮม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ” ซึ่งเป็นโครงการทาวน์โฮมพรีเมี่ยม สไตล์ 
Modern Italy 4 ห้องนอน 3 ห้องน�า 2 ที่จอดรถ โครงการใหม่ล่าสุด ย่าน
ท�าเลธุรกิจ สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ ออกแบบฟังก์ชั่นการอยู่อาศัยเสมือน
บ้านเดี่ยว ให้ความรู้สึกโปร่งสบายพร้อม Club House และ Family Area 
ในท�าเลดีเยี่ยม ใกล้ทางด่วนกาญจนาภิเษก โดยมีพนักงานบริษัทและฝ่าย
ขายโครงการเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
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ร่วมงาน Mai Forum 2018
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561  คุณจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์ 
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดพร้อมทีมงานร่วมออกบูธในงาน 
Mai FORUM 2018 “มหกรรมรวมพลังคน Mai คร้ังท่ี 5” ภายใต้ธีม 3S SMEs 
SE Startup พัฒนา ก้าวหน้า สร้างสรรค์ ซ่ึง CHEWA ได้น�าโครงการใหม่ๆ 
บนท�าเลท่ีมีศักยภาพของบริษัทฯมาร่วมออกบูธเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุน
และประชาชนท่ีมาร่วมงานเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ มากย่ิงข้ึน

งานท�าบุญครบรอบ 10 ปี บรษัิท ชีวาทยั จ�ากัด (มหาชน)
 เม่ือวันอังคารท่ี 13 มีนาคม 2561 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ CHEWA  ท�าบุญในโอกาสครบรอบ 10 ปี ก่อต้ังบริษัทฯ ซ่ึงมีการเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง โดย คุณชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ และคุณ
บุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
น�าพนักงานบริษัทฯ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ และนิมนต์พระสงฆ์จ�านวน 9 รูป 
เพ่ือประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือเป็นสิริมงคล 
ในการด�าเนินธุรกิจ  ณ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่

Chewathai Society Movie Day #2
 Chewathai Society ได้คัดสรรกิจกรรมดีๆ มามอบให้ในโอกาส 
พิเศษต่างๆ และในครั้งนี้ ได้เลือกกิจกรรมชมภาพยนตร์ที่ให้บรรยากาศ
สบายๆ เป็นกันเอง เพ่ือท่ีทุกท่านจะได้ร่วมพาเพ่ือนๆ ไปสัมผัสกับภาพยนตร์
สุดฮาท่ีก�าลังอยู่ในกระแสเร่ือง “น้อง.พ่ี.ท่ีรัก.” เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 10 พฤษภาคม
ท่ีผ่านมานอกจากน้ีบรรยากาศภายในงานก่อนเข้าชมภาพยนตร์ ยังมีกิจกรรม
พิเศษมากมาย พร้อมน�าของท่ีระลึกมาแจกอีกด้วย เรียกได้ว่าเพียงไม่ก่ีนาที 
ทุกท่านก็ได้ทั้งความสุขและรอยยิ้มกลับบ้านกันถ้วนหน้า

พิธีพราหมณ์ตั้งศาลพระพรหม และศาลตายาย 
โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก
 เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายชาติชาย พานิชชีวะ 
ประธานกรรมการบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) และนายบุญ ชุน เกียรติ 
กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารและเหล่าพนักงาน 
รวมถึงลูกบ้านท่ีพักอาศัยในโครงการ เข้าร่วมพิธีพราหมณ์ต้ังศาลพระพรหม 
และศาลตายาย เพื่อความเป็นศิริมงคล 

Chewathai Welcome Home ที่โครงการชีวารมย์ 
รังสิต-ดอนเมือง
 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) น�าโดยคุณจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์ รอง
กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด และคุณภูเบศร์ ส�าราญเริงจิต รองผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมจัดงาน Chewathai Welcome Home 
ท่ีโครงการชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง ถือเป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือต้อนรับลูกบ้านเข้า
สู่โครงการของชีวาทัย ในบรรยากาศท่ีแสนอบอุ่น โดยลูกบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรม
เอ็กซ์คลูซีฟ ปาร์ต้ี ด้วยมินิคอนเสิร์ต จากแพรว คณิตกุล และมิกซ์ The X Factor 
ท่ีมาสร้างบทเพลงแห่งความความสุขในบรรยากาศของสวนริมสระว่ายน�าภายใน
โครงการ ซ่ึงบรรยากาศภายในงาน ยังมีอาหาร เคร่ืองด่ืมบริการฟรีตลอดงาน พร้อม
ของแจกของแถมให้กับลูกบ้านอีกมากมาย  เม่ือวันอาทิตย์ ท่ี 3 มิถุนายน 2561
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Warm Welcome Party ท่ีโครงการชวีาทัย เพชรเกษม 27 
 ชีวาทัย โซไซตี้ น�าโดยคุณอัญพัชญ์ พีระภักดีพงศ์ รองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด และคุณภูเบศร์ ส�าราญเริงจิต รองผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  จัดมินิคอนเสิร์ต “แพรว คณิตกุล” 
 ณ โครงการ ชวีาทยั เพชรเกษม 27 สร้างความสนกุสนานให้กบัลกูบ้านทีเ่ข้า
ร่วมกจิกรรม น�าทมีโดยสดุหล่อ น้องชวีา และคุณแพรว คณติกลุ ทีม่าตบท้าย
ความสุขกันยามเย็น พร้อมอาหารและเครื่องดื่มมากมาย ท�าให้บรรยากาศ
ของงานดูสนุก ครึกครื้น ได้เสียงตอบรับกิจกรรมเป็นอย่างดี เมื่อวันเสาร์ที่ 
27 ตุลาคม 2561

ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน  
 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) 
สานต่อโครงการพฒันาชมุชน กลุม่โรงเรยีนบ้านป่าเลา อ�าเภอแม่ทา จงัหวดั
ล�าพูน ที่ได้ด�าเนินงานต่อเนื่องมาตลอดทุกปี ให้โรงเรียนและเด็กนักเรียนที่
ด้อยโอกาส อนัได้แก่โรงเรยีนบ้านป่าเลาบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดล�าพนู ซึง่โรงเรยีน
ดังกล่าวถือได้ว่าต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก ซึ่งทางชีวาทัยได้ตั้ง
เป้าในการพัฒนาโรงเรียนในระยะยาว สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เด็กนักเรียน 
คร ูโรงเรยีน ตลอดจนพืน้ท่ีโดยรอบ ส่วนในปี 2561 บรษิทัมุง่เน้นการพฒันา
ศักยภาพของนักเรียนมากขึ้น ทั้งทางด้านวิชาการ กีฬา และทักษะอาชีพ

Chewathai FIT FUN FIRM
 ชีวาทัย โซไซตี้ จัดกิจกรรม “CHEWATHAI FIT FUN FIRM” 
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่โครงการ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ลูกบ้านจากโครงการคุณภาพของ “ชีวาทัย” โดย
น�าเทรนเนอร์ฟิตเนส และเทรนเนอร์โยคะมืออาชีพ มาให้ค�าแนะน�าการ
ออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับลูกบ้านแบบใกล้ชิด มีการแนะน�าเมนูอาหาร
คลีนแบบพิเศษ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อขอบคุณลูกบ้านพร้อมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับกิจกรรมแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่รองรับไลฟ์สไตล์การดูแล
สุขภาพอย่างสมบูรณ์แบบ

Chewathai Society Movie Day #3
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ชีวาทัย โซไซตี้ จัด
กิจกรรม #Chewa พาดูหนัง ครั้งที่ 3 กับภาพยนตร์ “BUMBLEBEE” 
ซึ่งครั้งนี้ไปจัดกิจกรรมกันที่โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ @สยาม
พารากอน โดยบรรยากาศงานก่อนเข้าชมภาพยนตร์ เต็มไปด้วยกิจกรรม
เล่นเกมส์แจกของรางวัล และของที่ระลึกมากมาย เรียกได้ว่าใครที่ได้ชม
ภาพยนตร์ในวันนั้น นอกจากอิ่มป๊อบคอร์น และเครื่องดื่มกันในขณะ
ที่ดูหนังแล้ว ยังมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านกันอีกด้วย

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้บรหิาร และพนักงาน
   เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมพิเศษ 
และสัมมนา ที่ Horizon village & resort จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูบ้ริหาร ให้มกีารพัฒนาพร้อมกนัไปทกุด้าน เป็นหลกัสตูร Leadership 
Morality (ผูน้�าในฝัน ส�าคญัท่ีคณุธรรม) โดยได้รบัการอบรมจาก ผศ.ดร.โอภาส 
กิจก�าแหง และหลักสูตร ผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ ท่ีมุ่งเน้นเรื่องหลักการ 
แนวคิดในการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ แนวคิดในการบริหารต้นทุน 
และแนวคิดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆส�าหรับผู้บริหาร โดยได้รับ
เกียรติจาก คุณพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายงาน
วศิวกรรมและการตลาด  บริษัท ไพลอน จ�ากดั (มหาชน) เป็นวทิยากร พร้อม
ด้วยกิจกรรมเวิร์คช๊อป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหาร



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท     : บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ     : CHEWA

ประเภทของกิจการ    : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขที่จดทะเบียนบริษัท    : 0107558000181

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว  : 1,275,027,183 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ส�านักงานใหญ่     : 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่

       แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์      : (02) 679 8870 - 4

แฟกซ์      : (02) 679 8875

โฮมเพจ      : www.chewathai.com

เลขานุการบริษัท    : นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก 

       โทรศัพท์ (02) 679 8870 – 4 ต่อ 135

       อีเมลล์ ir@chewathai.com ; chanitsara@chewathai.com

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์   : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้ง     : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

         เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์      : (02) 009 9000

โทรสาร      : (02) 009 9991

ผู้สอบบัญชี                                             : นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    : 3516

ชื่อบริษัท     : บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

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

       เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์      : (02) 264 9090

โทรสาร      : (02) 264 0789-90
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ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  :  บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ�ากัด

ที่อยู่     :  127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชัน้ 23 หอ้ง ซ,ีเอฟ ถนนราชด�ารหิ ์แขวงลมุพนิ ีเขตปทุมวนั  

       กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์     :  (02) 838 1750 

โทรสาร     :  (02) 838 1795

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  :  บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด

ที่อยู่    :  178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ 

       เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์     :  (02) 596 0500

โทรสาร     :  (02) 596 0539

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.chewathai.com

39บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธรุกจิ
 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีการประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เพื่อที่อยู่อาศัย และธุรกิจโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย

 รายละเอียดโครงการ สามารถสรุปได้ดังนี้  

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการชีวาทัย ราชปรารภ

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2-0-90 ไร่

17,093  ตร.ม.

อาคารพักอาศัย ขนาด 26 ชั้น จ�านวน 1

อาคาร ( High Rise )

1,350 ล้านบาท

ห้องพักอาศัย จ�านวน 325 ยูนิต

100%

100%

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการเดอะ สุรวงศ์

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด 

ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2-40 ไร่

2,774  ตร.ม.

อาคารพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น จ�านวน 1 

อาคาร ( Low Rise )

350 ล้านบาท

ห้องพักอาศัย จ�านวน 52 ยูนิต

100%

94%
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ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการชีวาทัย รามค�าแหง

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ถนนรามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง-

กะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

3-3-32 ไร่

17,054 ตร.ม.

อาคารพักอาศัย ขนาด 33 ชั้น จ�านวน 1 

อาคาร (High Rise )

1,100 ล้านบาท

ห้องพักอาศัย จ�านวน 535 ยูนิต

100%

100%

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด 

ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขต

บางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1-3-12.5 ไร่

10,353 ตร.ม.

อาคารพักอาศัย ขนาด 26 ชั้น จ�านวน 1 

อาคาร (High Rise )

1,050 ล้านบาท

ห้องพักอาศัย จ�านวน 279 ยูนิต

100%

100%

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ถนนปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ 17 ต�าบล

ปาก-เกร็ด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

3-1-75 ไร่

13,193 ตร.ม.

อาคารพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น จ�านวน 2 

อาคาร ( Low Rise )

780 ล้านบาท

ห้องพักอาศัย จ�านวน 427 ยูนิต

100%

100%
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ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด 

ซอยดวงมณี ต�าบลบางเขน อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี

7-0-70.5 ไร่

23,265 ตร.ม.

อาคารพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น จ�านวน 4 

อาคาร ( Low Rise )

1,200 ล้านบาท

ห้องพักอาศัย จ�านวน 792 ยูนิต

100%

100%

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขต

บางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1-1-94.3 ไร่

2,364 ตร.ม.

อาคารพักอาศัย ขนาด 24 ชั้น จ�านวน 1 

อาคาร ( High Rise )

1,040 ล้านบาท

ห้องพักอาศัย จ�านวน 172 ยูนิต

100%

88%

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตบางแค 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

4-0-36 ไร่

17,989 ตร.ม.

อาคารพักอาศัย ขนาด 26 ชั้น จ�านวน 1 

อาคาร ( High Rise )

1,564 ล้านบาท

ห้องพักอาศัย จ�านวน 652 ยูนิต

100%

77%



43บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขต

ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1-2-66 ไร่

9,477.65 ตร.ม

อาคารพักอาศัย ขนาด 30 ชั้น จ�านวน 1 

อาคาร ( High Rise )

1,694 ล้านบาท

ห้องพักอาศัย จ�านวน 315 ยูนิต

100%

80%

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ถนนรังสิต-นครนายก ต�าบลรังสิต อ�าเภอ

ธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี

15-1-76 ไร่

3,648.15 ตร.ม

บ้านเดี่ยว และ บ้านแฝด

475 ล้านบาท

บ้านเดี่ยวจ�านวน 15 หลัง และ บ้านแฝด 

จ�านวน 66 หลัง

100%

100%

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการฮาร์ท สุขุมวิท 62/1

บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด 

ซอยสุขุมวิท 62/1 แขวงบางจาก เขต

พระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0 – 2 – 9.38  ไร่

1,750 ตร.ม

ทาวน์โฮม

160 ล้านบาท

ทาวน์โฮม จ�านวน 8 หลัง

35%

25%



รายงานประจำาปี 256144

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการฮาร์ท ทองหล่อ 36

บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด 

ซอยสุขุมวิท 36 แขวงพระโขนง เขต

คลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0 – 3 – 70 ไร่

2,777 ตร.ม

ทาวน์โฮม

270 ล้านบาท

ทาวน์โฮม จ�านวน 8 หลัง

อยู่ในระหว่างการพัฒนา

เปิดขายปี 2562

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด 

เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

26 – 3 – 20 ไร่

26,000 ตร.ม

บ้านเดี่ยว

1,200 ล้านบาท

บ้านเดี่ยวจ�านวน 52 หลัง

50%

เปิดขายปี 2562

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขต

วัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 – 0 – 89 ไร่

5,439.48 ตร.ม

อาคารพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น จ�านวน 1 

อาคาร ( Low Rise )

1,000 ล้านบาท

ห้องพักอาศัย จ�านวน 130 ยูนิต

อยู่ในระหว่างการพัฒนา

15%



45บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงวัดท่าพระ เขต

บางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 – 1 – 76 ไร่

5,201.31 ตร.ม

อาคารพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น จ�านวน 1 

อาคาร ( Low Rise )

430 ล้านบาท

ห้องพักอาศัย จ�านวน 184 ยูนิต

อยู่ในระหว่างการพัฒนา

เปิดขายปี 2562

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการชีวาโฮม วงแหวน-ล�าลูกกา

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ถนนพระองค์เจ้าสาย คลอง 4 ต�าบลลาด

สวาย อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

32 – 0 – 67 ไร่

34,717 ตร.ม

ทาวน์โฮม

700 ล้านบาท

ทาวน์โฮม จ�านวน 271 หลังและอาคาร

พาณิชย์ จ�านวน 3 หลัง

16%

8%

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการชีวาโฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ 

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ถนนประชาอุทิศ 90 ต�าบลบ้านสวน อ�าเภอ

พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

31 – 2 – 87 ไร่

38,852 ตร.ม

ทาวน์โฮม

890 ล้านบาท

ทาวน์โฮม จ�านวน 359 หลัง

6%

เปิดขาย ปี 2562



รายงานประจำาปี 256146

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนห้องพัก

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการชีวาทัย เกษตร - นวมินทร์

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขต

จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

5 – 0 – 44 ไร่

19,223.07 ตร.ม

อาคารพักอาศัย ขนาด 25 ชั้น จ�านวน 1 

อาคาร ( High Rise )

1,700 ล้านบาท

ห้องพักอาศัย จ�านวน 649 ยูนิต และร้านค้า

จ�านวน 5 ร้านค้า

อยู่ระหว่างการพัฒนา

เปิดขาย ปี 2562

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ความคืบหน้าการขาย

โครงการฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว - โชคชัย 4

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ถนนสังคมสงเคราะห์ แขวงลาดพร้าว เขต

ลาวพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

8 – 3 – 58 ไร่

27,323 ตร.ม

อาคารพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น จ�านวน 4 

อาคาร และอาคารพักอาศัย ขนาด 4 ชั้น 

จ�านวน 1 อาคาร ( Low Rise ) 

มี 2 เฟส

2,011 ล้านบาท

ห้องพักอาศัย เฟส 1 จ�านวน 434 ยูนิตและ

ร้านค้า จ�านวน 1 ร้านค้า

ห้องพักอาศัย เฟส 2 จ�านวน 380 ยูนิตและ

ร้านค้า จ�านวน 1 ร้านค้า

อยู่ระหว่างการพัฒนา

เปิดขาย ปี 2562



47บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

การตลาดและการแข่งขัน

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 บริษทัฯ ได้ตระหนกัถึงความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นส�าคญั บรษิทัฯ จงึไม่ได้เจาะจงหรอืมีนโยบายในการก�าหนด

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลาและจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป จะส่งผล

ให้กลุม่ลกูค้าทีส่นใจในอสงัหารมิทรพัย์แต่ละโครงการและแต่ละประเภทมคีวามแตกต่างกนัออกไป โดยจะเริม่พจิารณาจากกลุม่ลกูค้า

เป้าหมายของโครงการนั้นเป็นหลัก และความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในช่วงเวลาน้ันๆ เพื่อใช้ในการก�าหนดรูปแบบของ

โครงการและก�าหนดราคาขายให้สอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

กลยุทธ์การตลาด

 กลยุทธ์ด้านท�าเลที่ตั้ง

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับท�าเลที่ตั้งของโครงการเป็นล�าดับต้นๆ ซ่ึงท�าเลที่ตั้ง ของโครงการต้องอยู่ในท�าเลเขตชุมชนท่ีมี

ศกัยภาพและใกล้แหล่งคมนาคมทีส่�าคญั จะเน้นท�าเลทีอ่ยู ่ในแนวถนนสายหลกั ใกล้ทางด่วน หรือตามแนวสถานขีนส่งมวลชนระบบ

รางในเขตกรงุเทพมหานครและ เขตปรมิณฑลทัง้ปัจจบุนัและในอนาคต สภาพแวดล้อมและคณุภาพของชมุชนแวดล้อมของทีอ่ยูอ่าศยั

กเ็ป็นปัจจยัส�าคญัอกีปัจจยัหนึง่ทีบ่รษิทัฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากในการพจิารณาการพฒันาโครงการหนึง่ๆ ของบรษิทัฯ เพือ่ให้

ลูกค้าหรือผู้อยู่อาศัยที่ได้ตัดสินใจซื้อหรือลงทุนในโครงการของบริษัทฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและรู้สึกปลอดภัย 

 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์

 บริษัทฯ จะออกแบบตามแนวคิดส�าหรับโครงการหนึ่งๆ ที่แตกต่างกันไป โดยพิจารณาจากหลายปัจจัยที่ส�าคัญ โดยเฉพาะ

ลักษณะและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการน้ันๆ โดยให้ความส�าคัญกับบรรยากาศโดยรอบของทุกโครงการ มี

การวางผงัโครงการให้มพีืน้ทีส่่วนกลางทีผู่อ้ยูอ่าศยัสามารถมาใช้งานและพกัผ่อนได้จรงิ มสีิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั และระบบ

รักษาความปลอดภัยที่รัดกุมและเชื่อถือได้ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการทุกด้านของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วน นอกจากนั้น

ในแต่ละโครงการ บริษัทฯ ยังค�านึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ใช้สอยของห้องชุดในแต่ละโครงการ โดยทีมงานออกแบบของ

บริษัทฯ ได้พัฒนาและออกแบบห้องชุดพักอาศัยให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในแต่ละห้องชุดได้อย่างสูงสุด รวมถึงการใช้เครื่อง

ตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุตกแต่งต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีแบรนด์เป็นที่รู้จักและยอมรับ

 การส่งมอบงานได้ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนด

 เพือ่สร้างความเชือ่มัน่และความน่าเชือ่ถอืในแบรนด์ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึให้ความสนใจกบัการส่งมอบห้องชดุให้กบัลกูค้า

ได้ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนด ด้วยคุณภาพของวัสดุและการออกแบบตกแต่งที่ได้น�าเสนอและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้กับ

ลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการแจ้งข้อมูลความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการเป็นระยะ ผ่านทางเว็บไซต์ของ

บรษัิทฯ ที ่www.chewathai.com และระบบเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เช่น Facebook โดยผ่านทาง www.facebook.com/CHEWATHAI 

ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างและการตกแต่งของแต่ละโครงการได้ ท�าให้การพัฒนาโครงการต่างๆ ท่ี

ผ่านมาของบริษัทฯ สามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ขาย

ชนิดของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

จ�านวนยูนิต

โครงการกมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด

ต�าบลกมลา อ�าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

50 – 2 – 75 ไร่

26,256 ตร.ม

Senior Living Village 

3,500 ล้านบาท

อยู่ในระหว่างการพัฒนา



 การให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

 เพื่อเป็นการให้บริการกับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งยังเป็นการรักษาฐานลูกค้า รวมถึงการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่จาก

การบอกต่อๆ กันไป (word of mouth) ของลูกค้าผู้ซึ่งเคยลงทุนหรือได้ซื้อโครงการของบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ ยังมีการให้บริการ

กบัลกูค้าทีน่อกเหนอืไปจากการให้ข้อมลูและรายละเอยีดของโครงการเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ เช่น การอ�านวยความสะดวกในการ

ตดิต่อด้านสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยักบัสถาบนัการเงนิต่างๆ การบรกิารตรวจเชค็คุณภาพของห้องชุดโดยมกีารรับประกนัคุณภาพของห้องชดุ

หลังจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน ชีวา แคร์ เพื่อให้บริการงานหลังการขาย มอบความสะดวกสะ

บายและความรวดเร็วในการแจ้งเพื่อแก้ไขปัญหาห้องชุด รวมถึงการซ่อมแซมอันเนื่องมาจากความไม่เรียบร้อยของห้องชุด  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของลูกค้าปัจจุบัน โดยได้จัดตั้งโครงการ ชีวาทัย โซไซตี้ วีซ่า ออลสมาร์ท เพย์ 

ออกแบบมาเพือ่ตอบสนองไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ทีพิ่เศษกว่าของลูกบ้านชวีาทยัโดยเฉพาะ มาพร้อมกบัสิทธพิเิศษมากมาย อาทิ 

ส่วนลดพิเศษจากร้านค้าชั้นน�า สิทธิพิเศษในการจอง ซื้อ พร้อมเข้าชมการเปิดตัวโครงการใหม่ของชีวาทัยได้ก่อนใคร และมีสิทธิเข้า

ร่วมกิจกรรมดีๆ จากชีวาทัย โซไซตี้ เป็นต้น

ธุรกิจโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories)

 บริษัทฯ มีการพัฒนาโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้

ประกอบการโดยเฉพาะผูป้ระกอบการในธรุกจิอตุสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางทีม่จี�านวนมากขึน้ ทัง้ทีเ่ป็นสัญชาติไทยและรวม

ถงึบริษัทฯ หรือนกัลงทนุชาวต่างชาตทิีเ่ข้ามาตัง้ฐานการผลติหรือการลงทุนในประเทศไทยโดยไม่ต้องการถอืกรรมสิทธ์ิในโรงงาน หรอื

ผู้ประกอบการที่ต้องการก่อตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการ แต่ยังไม่มีความต้องการหรือไม่มีความพร้อมที่จะลงทุนในระยะยาว รวม

ถึงผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนในการด�าเนินงาน ลดระยะเวลาการลงทุน และลดความเสี่ยงหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก

การลงทุนสร้างโรงงานได้ 

รายงานประจำาปี 256148
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รายละเอียดโครงการ โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า

ผู้พัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่เช่า

จ�านวนยูนิตที่ให้เช่า

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

ค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร

ชนิดของโครงการ

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนทางหลวง

หมายเลข 331 ต�าบลมาบยางพร อ�าเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง

26-0-72 ไร่

17,120 ตร.ม.

10 ยูนิต

300 ล้านบาท

200 บาท

โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า 

 • ขนาด 1,512 ตร.ม. จ�านวน 5 ยูนิต

 • ขนาด 1,812 ตร.ม. จ�านวน 1 ยูนิต

 • ขนาด 1,937 ตร.ม. จ�านวน 4 ยูนิต

การตลาดและการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ส�าหรับธุรกิจโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า คือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเบาที่มีการผลิต

สินค้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมหนักที่ตั้งโรงงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง ท่ียังไม่

พร้อมหรือยังไม่มีความต้องการหรือไม่มีความพร้อมที่จะลงทุนในระยะยาว เพื่อสร้างโรงงาน เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง  

บริษัทฯ จึงเลือกที่จะเสนอทางเลือกใหม่ โดยการให้เช่าโรงงานส�าเร็จรูป เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและต้นทุนใน

การด�าเนินการ เพื่อให้สามารถน�าเงินทุนดังกล่าวไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจในด้านอื่นๆ ได้มากขึ้น

 นอกจากนี ้กลุม่ลกูค้าเป้าหมายทีส่�าคัญอกีกลุม่หนึง่ของบริษทัฯ คอื กลุม่ผู้ประกอบการต่างชาตทิีเ่ข้ามาลงทนุหรอืร่วมลงทุน

ในประเทศไทยทั้งระยะชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งจะเลือกการเช่าโรงงานส�าเร็จรูปแทนการลงทุนเพื่อก่อสร้างถาวร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลด

ความเสี่ยงจากโอกาสความส�าเร็จจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อสร้างโรงงาน หรือข้อจ�ากัดด้านกฎหมายการ

ถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ รวมถึงความไม่แน่นอนทางเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงนโยบาย

การค้าและการลงทุนหรือมาตรการการส่งเสริมใดๆ ของภาครัฐ ซึ่งโครงการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าของบริษัทฯ สามารถสร้างความ

ยืดหยุ่นในการลงทุน และตอบโจทย์ความเสี่ยงและข้อจ�ากัดต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างชัดเจน
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กลยุทธ์การตลาด 

 ท�าเลที่ตั้งของโครงการ

 ท�าเลที่ตั้งของโครงการนับเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีธุรกิจหรือผู้ประกอบการจะพิจารณาเป็นล�าดับ แรกในการเลือกก่อสร้าง

หรือเช่าโรงงาน เพื่อให้สะดวกต่อการด�าเนินธุรกิจ การคมนาคมขนส่ง รวมถึงการกระจายสินค้าและวัตถุดิบไปยังสถานที่ส�าคัญ

ต่างๆ เช่น ท่าเรือขนส่งสินค้า สนามบิน สถานีรถไฟ ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์กระจายสินค้าที่ส�าคัญ เป็นต้น อย่างไร

ก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีประสบการณ์การด�าเนินธุรกิจให้เช่าโรงงานส�าเร็จรูปไม่มากนัก นอกเหนือจากองค์ประกอบการเลือก

ที่ตั้งในการด�าเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ จะเน้นการพัฒนาโครงการภายในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ โอกาสการได้รับ

สิทธิประโยชน์จากเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และโอกาสที่จะได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

การขับเคลื่อนเศรษกิจจากการพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เช่า ก็

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่บริษัทฯ ใช้ในการพิจารณาเช่นกัน  

 นโยบายการก�าหนดราคา

 การก�าหนดราคาของบริษัทฯ จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ค่าเช่าโรงงานและค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การ

บ�าบัดน�้าเสีย การก�าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าบริการงานสาธารณูปโภคต่างๆ จะเป็นการช�าระให้กับบริษัทผู้พัฒนานิคม

อุตสาหกรรม ลูกค้าหรือผู้เช่าโครงการจะสามารถช�าระโดยตรงกับบริษัทผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมได้ ส�าหรับค่าเช่าโรงงานนั้น ผู้เช่า

จะช�าระโดยตรงกบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มกีารก�าหนดค่าเช่าทีเ่ป็นมาตรฐานจากหลายปัจจยัทีส่�าคญั เช่น ขนาดพืน้ทีเ่ช่า จ�านวนยนูติ

ที่เช่า ระยะเวลาการเช่า หรือบริการอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่ผู้เช่าร้องขอ ทั้งนี้ สัญญาเช่าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 

ซึ่งมีระยะเวลาเช่าประมาณ 3 ปี และจะมีการเจรจาการปรับอัตราค่าเช่าเมื่อท�าการต่อสัญญาอีกครั้ง

 บริการให้ค�าปรึกษาและแนะน�าส�าหรับผู้เช่า 

 บริษัทฯ จัดให้มีพนักงานบริการให้ค�าปรึกษาและแนะน�าลูกค้าอย่างใกล้ชิด เช่น บริการให้ค�าปรึกษาและประสานงานด้าน

ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัทางราชการ อาทเิช่น การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ เป็นต้น 

บรษัิทฯ มบีรกิารให้ค�าปรกึษาและแนะน�าเก่ียวกบัการต่อเตมิดดัแปลงพืน้ทีใ่ช้สอยท้ังภายนอกและภายในโรงงาน บรกิารให้ค�าปรกึษา

และประสานงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การประปา การไฟฟ้า การบ�าบัดและก�าจัดน�้าเสีย โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

 การพิจารณาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย บริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ความต้องการของลูกค้าในแต่ละ

ท�าเล ก่อนที่จะก�าหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการและการวางผลิตภัณฑ์ จึงท�าให้โครงการที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถปิดการขายได้

ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการรักษาระดับก�าไรของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามที่บริษัทฯ ก�าหนด
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 เป็นกิจการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ชาติชีวะ 

จ�ากัด และ TEE Development Pte Ltd บริษัทฯ มีเป้าหมายการประกอบธุรกิจเพื่อด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้

แนวคิดที่จะเป็นผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ อีกทั้งบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าในใจของผู้บริโภค ด้วยการไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการให้บริการ ให้อยู่เหนือ

ความพึงพอใจขอลูกค้า ภายใต้การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จ�านวน 1 บริษัท คือ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด ประกอบธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย และบริษัทร่วมจ�านวน 3 บริษัท คือ 1) บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด ประกอบธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย 2) บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด   ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททาวน์โฮม และ 3) บริษัท 

กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการอินดิเพนเดนท์ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง (Independent Senior 

Living) ระดับพรีเมี่ยม

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น

 บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด ได้ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ประกาศขายช่วงวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ท�าให้มี

จ�านวนหุ้นเพ่ิมก่อนการได้มาในคร้ังน้ีเป็นร้อยละ 54.88 เป็นจ�านวนหุ้นรวม 699,675,300 หุ้น โดยมีการซ้ือจาก TEE Development Pte Ltd 

ท�าให้เพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 12.76 หรือจ�านวน 162,743,861 หุ้น ส่งผลให้การถือครองหุ้นสามัญของบริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด 

มีสัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญคิดเป็นร้อยละ 67.64 หรือคิดเป็นจ�านวนหุ้น 862,419,161 หุ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ

ถือหุ้นดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงาน และ นโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งทางบริษัทได้มี

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว

 บริษัทได้มีการก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทไว้ โดยสะท้อนออกมาทางวิสัยทัศน์และภารกิจ ที่

เรามุ่งมั่นและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเรื่อยมา ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ต่างๆ เป็น

ประจ�าทุกปี รวมทั้งมีการติดตามดูแลให้มีการน�าไปปฏิบัติ เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกันขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

 เป้าหมายด้านการด�าเนินธุรกิจ

 1. ชีวาทัยพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ที่หลากหลายรูปแบบโดยมีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และ 

คอนโดมิเนียม  ที่ครอบคลุมทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน  แต่ยังคงคุณภาพตาม

มาตรฐานของชีวาทัย โดยเน้นพัฒนาโครงการบริเวณแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลทั้งใน

ปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการขยายพื้นที่ไปต่างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่  โดยเน้นท�าเลที่มีศักยภาพใกล้แหล่งชุมชน มีเส้น
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ทางคมนาคมที่สะดวก เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้า

หมายของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งทางบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการหาที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อเปิดตัวโครงการ โดยมีการศึกษา

สภาวะตลาดและความต้องการของผู้บริโภคอย่างละเอียด  จ�านวนยูนิตและลักษณะโครงการจะถูกก�าหนดให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้บริโภค โดยอ้างอิงข้อมูลจากการขายและการตลาด และการออกส�ารวจโครงการในย่านนั้น  ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความ

ส�าคัญกับการสรรหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการเป็นอย่างมาก เพื่อให้การบริหารงานขาย งานก่อสร้าง และการเงินเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

 2. ชีวาทัยพัฒนาโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า ส�าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีความต้องการพื้นที่ส�าหรับ

การประกอบธุรกิจ และยังไม่มีความต้องการลงทุนในการก่อสร้างโรงงาน หรือมีข้อจ�ากัดด้านเงินลงทุน รวมถึงผู้ประกอบการที่

ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้โรงงานเพื่อประกอบธุรกิจหรือจัดเก็บสินค้าเป็นการชั่วคราว ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ 

ทางชีวาทัยยังมีโครงการที่จะขยายโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว  เป็นการสร้างราย

ได้ตลอดจนผลก�าไรอย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยรายได้ในส่วนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย โดย

จะพิจารณาความเป็นไปได้ ความต้องการ และการเติบโตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นส�าคัญ 

 3. ชีวาทัยยังเปิดโอกาสทางธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย  มุ่งเน้นและหาโอกาสในการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นอีกด้วย  ทั้งนี้ ส่วนที่เป็นการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความช�านาญและประสบการณ์ที่หลาก

หลาย เพื่อต่อยอดในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่มิใช่มีเพียงคอนโดมิเนียม หรือโครงการบ้านจัดสรรและที่ดินเท่านั้น ชีวาทัยยังมี

เป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้และความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 4. ชีวาทัยรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อจากผู้ประกอบการอื่น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงการ

บนที่ดินที่บริษัทฯ มีความต้องการ โดยจะมีการประเมินโอกาสและความเสี่ยงในการรับพัฒนาโครงการต่อ และเล็งเห็นศักยภาพ

ของท�าเลในการเติบโต รวมถึงผลตอบแทนจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อ เพื่อเพิ่มโอกาสในการท�าก�าไร และลดระยะเวลาใน

การพัฒนาโครงการ ทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วอีกด้วย

 เป้าหมายด้านการบริหารงาน

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�าเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 

เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งบริษัทฯ มีการจัดวางระบบการตรวจสอบ

โดยผู้ตรวจสอบอิสระภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารงานและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความถูกต้องและ

โปร่งใส

 จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ก�าหนดและเผยแพร่จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้กับ

ผู้เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัด อาทิเช่น แนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การดูแลข้อมูล

และระบบสารสนเทศ การจัดฝึกอบรมแก่กรรมการ และ พนักงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การต่อต้านการให้สินบนแก่

เจ้าหน้าที่รัฐ การสร้างจิตส�านึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริต การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการ

สื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ



53บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมา
และพฒันาการท่ีส�าคญั

ประวติัความเป็นมา

พัฒนาการท่ีส�าคัญ

 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ากัดตามกฎหมายเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 โดยมีทุนจด

ทะเบียน 10 ล้านบาท เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด และ TEE Development Pte Ltd โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิดที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ  

เดอืน/ปี

ปี 2551

ปี 2553

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ

มีนาคม

พฤศจิกายน 

พฤษภาคม

กรกฎาคม

พฤศจิกายน

• บรษิทั ชาตชิวีะ จ�ากดั และ TEE Development Pte Ltd ร่วมกนัก่อตัง้บรษิทั ชวีาทยั จ�ากัด 
ด้วยทนุจดทะเบยีน 10 ล้านบาท ในสดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามล�าดบั 

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

• บรษิทัฯ ด�าเนนิการเพ่ิมทนุจดทะเบยีนจาก 10 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
เพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

• บรษิทัฯ เปิดตวัโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทคอนโดมเินยีมบนพืน้ทีก่รรมสทิธิ ์ซึง่เป็น
โครงการอาคารสูงโครงการแรกของบริษัทฯ โดยใช้ชื่อว่า “โครงการชีวาทัย ราชปรารภ” 
ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 26 ชั้น จ�านวน 325 ห้อง บนถนนราชปรารภ 

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

• บรษิทัฯ ด�าเนนิการเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 100 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบยีน 200 ล้านบาท
  เพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

• บริษัทฯ เปิดตัวโครงการเดอะ สุรวงศ์ ซึ่งเป็นโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมเพื่อที่อยู่
อาศัย โดยเป็นโครงการประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) สูง 8 ชั้น 
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ปี 2557
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มิถุนายน

ธันวาคม

• ซื้อเงินลงทุนใน บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด (“GETCO”) โดย
บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ประกอบธุรกิจบริหารจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสีย 

• บริษัทฯ เริ่มพัฒนาโครงการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories) โดยเปิดตัว
โครงการแรกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ โครงการ 1 เฟส 1 จ�านวน 5 ยูนิต

• บริษัทฯ ได้เปิดตัวโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า โครงการ 1 เฟส 2 เพิ่มเติมอีกจ�านวน 5 ยูนิต ใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้

• บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย เพื่อรับทราบข่าวสารและ ข้อมูลที่ส�าคัญ
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการอบรม สัมมนา จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ

• บรษิทัฯ ด�าเนนิการเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 200 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบยีน 240 ล้านบาท 

• บรษิทัฯ ได้ขายเงนิลงทนุใน บรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ�ากัด (“GETCO”) 
ทีซ้ื่อมาเมือ่วันทีเ่ดอืนมิถนุายน 2554 ซึง่เป็นบรษัิทย่อยในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ให้แก่บริษทั 
ชาติชีวะ จ�ากัด และ TEE Resources Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ใน
ราคา 240.00 ล้านบาท ทั้งนี้ การขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ GETCO เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

• บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการจากบริษัท โรจน์ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด พร้อมเข้าด�าเนินการ
พัฒนาโครงการ “ครอส พอยท์” ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในทันที
ปรบัเปลีย่นช่ือเป็นแบรนด์ใหม่ชือ่ โครงการชวีาทยั อนิเตอร์เชนจ์ และเปลีย่นชือ่บรษัิท โรจน์
ธชั ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากัด เป็นบรษิทั ชวีาทยั อนิเตอร์เชนจ์ จ�ากดั ถอืหุ้นโดยบรษิทัฯ ใน
สดัส่วนร้อยละ 100 โดยโครงการชวีาทยั อนิเตอร์เชนจ์ เป็นโครงการคอนโดมเินยีมสูง 26 ชัน้

• บรษัิทฯ เปิดตวัโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวฒันะ ซึง่เป็นโครงการคอนโดมเินยีมประเภทอาคารเตีย้ 
(Low Rise) สงู 8 ช้ัน 

• บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อโครงการดีซิโอ (Dzio) จาก

บรษิทั อรดา จ�ากดั พร้อมเข้าด�าเนนิการพฒันาทีด่นิทีอ่ยูร่ะหว่างการพฒันาต่อ และเปลีย่นชือ่

เป็นโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ซึง่เป็นโครงการคอนโดมเินยีมประเภทอาคารเตีย้ (Low Rise) 

สูง 8 ชั้น จ�านวน 4 อาคาร

• บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการซือ้ทีด่นิเพิม่เตมิในนคิมอตุสาหกรรมอมตะ ซิตี ้จงัหวดัระยอง จ�านวน 13 ไร่ 

เพื่อพัฒนาโครงการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า โครงการ 2 อีกจ�านวน 4 ยูนิตเพิ่มเติม

ปี 2558

มกราคม
• บริษัทฯ ได้รับ ISO 9001-2008 (Provision of Sale & Real Estate Services) ส�าหรับ
ด้านระบบการควบคุมคุณภาพ
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• บริษัทฯ เปิดตัวโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง
(High Rise) สูง 24 ชั้น 

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

• บริษทัจดทะเบยีนเข้าเป็นบรษิทัหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) 

• บรษิทัเข้าซ้ือโครงการ AQ ARIA จากบริษทั เอควิ เอสเตท จ�ากดั(มหาชน) และเข้าด�าเนนิการ
พฒันาโครงการต่อ และเปลีย่นชือ่เป็นโครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ์ อโศก ซึง่เป็นโครงการคอนโดมเินยีม
ประเภทอาคารสูง (High Rise) สงู 29 ชัน้ จ�านวน 1 อาคาร 

• บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) เพื่อ
สนบัสนนุโครงการโรงงานส�าเรจ็รปูให้เช่าโครงการ 1 เฟส 2 ซึง่ตัง้อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ บนถนนทางหลวงหมายเลข 331 ต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

• บรษัิทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชกิหอการค้าไทย-เยอรมนั โดยมวีตัถปุระสงค์การเข้าร่วมเพือ่เพิม่ช่องทาง
การประชาสมัพนัธ์ธรุกจิโรงงานส�าเรจ็รปูให้เช่ากับสมาชกิรายอืน่ๆ ของหอการค้าไทย-เยอรมนั 
และเป็นการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
• บริษทัจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ�ากดั และเปลีย่นช่ือบรษิทัเป็น 
บรษิทั ชีวาทยั จ�ากดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่ 24 เมษายน 2558 โดยเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้
ทีต่ราไว้ จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท
• เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากจ�านวน 240 ล้านบาท เป็นจ�านวน 580 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม่จ�านวน 340 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นการ
จดัสรรให้กับผูถ้อืหุน้เดมิจ�านวน 2 ราย ได้แก่ บรษิทั ชาติชวีะ จ�ากัด และ TEE Development Pte Ltd
จ�านวน 108 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท ส่งผลให้บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีนช�าระ
แล้วจ�านวน 348 ล้านบาท และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าวจ�านวน 232 ล้านหุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุน้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก

• ลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ�านวน 232 ล้านบาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 580 ล้านบาท โดยการ
ตดัหุน้สามญัทีไ่ด้จดทะเบยีนไว้แล้วแต่ยงัไม่ได้ออกจ�าหน่ายรวมจ�านวน 232 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 1 บาท คงเหลอืเป็นทนุจดทะเบยีนจ�านวน 348 ล้านบาท
• เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากจ�านวน 348 ล้านบาท เป็นจ�านวน 905 ล้านบาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิม่ทนุใหม่จ�านวน 557 ล้านหุ้น มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นการจดัสรร
ให้กับผูถื้อหุน้เดมิจ�านวน 2 ราย ได้แก่ บรษิทั ชาตชิวีะ จ�ากัด และ TEE Development Pte Ltd 
จ�านวน 240 ล้านหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าวจ�านวน 
317 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก

ปี 2559

กุมภาพันธ์

• บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียน จ�านวน 417 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 905 ล้านบาท
โดยการตดัหุน้สามญัทีไ่ด้จดทะเบยีนไว้แล้วแต่ยงัไม่ได้ออกจ�าหน่ายรวมจ�านวน 417 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 488 ล้านบาท
• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ�านวน 488 ล้านบาท เป็นจ�านวน 750 ล้านบาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิม่ทนุใหม่จ�านวน 262 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท โดยจดัสรรหุน้

สามญัเพิม่ทนุดงักล่าวจ�านวน 262 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายแก่

ประชาชนเป็นคร้ังแรก
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ตุลาคม

กรกฏาคม

ธันวาคม

• บรษัิทฯ เปิดตวัโครงการชวีาทยั เรสซเิดนท์ ทองหล่อ ซึง่เป็นโครงการคอนโดมเินยีมอาคาร
เตี้ย (Low Rise) สูง 8 ชั้น จ�านวน 130 ยูนิต

• TEE Development Pte Ltd ขายหุ้นทั้งหมดให้บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด ส่งผลให้
บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด ถือหุ้นรวมร้อยละ 67.64 โดยโครงสร้างการบริหารยังคงเดิม 

• บรษิทัฯ เปิดตวัโครงการฮอล์ลมาร์ค จรญัฯ13 ซึง่เป็นโครงการคอนโดมเินยีมอาคารเตีย้ (Low Rise) 
สงู 8 ชัน้ จ�านวน 184 ยนูติ
• บริษทัฯ เปิดตวัโครงการทาว์นโฮม ภายใต้ชือ่โครงการชวีาโฮม วงแหวน-ล�าลูกกา จ�านวน 274 ยนูติ

สิงหาคม 

กันยายน

พฤศจิกายน

• บริษัทฯ เปิดตัวโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง
(High Rise) สงู 26 ช้ัน 

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

• บรษิทัฯ เปิดตวัโครงการบ้านเดีย่วและบ้านแฝด ภายใต้ชือ่โครงการชวีารมย์ รงัสติ-ดอนเมือง 
จ�านวน 81 ยนูติ 

ปี 2560

พฤษภาคม

กรกฎาคม

เมษายน

พฤษภาคม

• จัดตั้งบริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด โดยเป็นการร่วมทุนกับคุณขจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ ซึ่งเป็นบุคคล
ทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ ในสดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 70 โดยมวีตัถปุระสงค์เริม่แรก
ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮม

• บรษิทัฯ ร่วมลงทนุในบรษิทั กมลา ซเีนยีร์ ลิฟวิง่ จ�ากดั โดยเป็นการร่วมทนุกบั 4 บรษิทั คอื
บรษิทั นายณ์ เอสเตท จ�ากัด บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั 
ช.การช่างเรยีลเอสเตท จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกนักับบรษิทัฯ ในสัดส่วนการถอืหุน้
ร้อยละ 25 โดยมวีตัถปุระสงค์เริม่แรกในการพฒันาโครงการทีอ่ยูส่�าหรบัผู้สูงอาย ุระดบัพรเีมีย่ม 

• บรษิทัฯ เพิม่ทนุจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่จ�านวน 1,557,692,30 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 1 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ�านวน 750,000,000 หุน้ คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน

2,307,692,307 หุน้ เพือ่รองรบัการจ่ายหุ้นปันผล การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุและการออก

และจดัสรรใบส�าคญัแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้

• บรษิทัฯเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิ(Right Offering) ในอตัราส่วน 1:1 ราคา
เสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท บรษิทัสามารถเสนอขายหุน้ได้ทัง้ส้ิน 467 ล้านหุ้น คิดเป็นมลูค่า 537ล้านบาท 
• บรษิทัฯ ได้ออกใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัครัง้ที ่ 1  (CHEWA-W1) ให้แก่ผูถ้อืหุน้
ทีซ่ือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุ โดยจะได้รบัจดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธใินอตัรา 1:1 อายขุองใบส�าคญั
แสดงสทิธ ิ 1 ปี 6 เดอืน ราคาใช้สิทธ ิ1.75 บาท
• จดทะเบยีนเพิม่ทนุหุน้สามญัทีอ่อกและช�าระแล้ว จ�านวน 525,027,183 ล้านหุน้ มาจากการ
จ่ายหุน้ปันผล จ�านวน 57,691,379 ล้านหุน้ และการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุ จ�านวน 467,335,804
ล้านหุน้ คงเหลอืเป็นทนุจดทะเบียนออกและช�าระแล้ว จ�านวน 1,275,027,183 หุน้

ปี 2561

มกราคม
• TEE Development Pte Ltd ขายหุ้นให้บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด เป็นจ�านวนร้อยละ 11.73 
ของจ�านวนทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
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โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัทฯ

รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ มีดังนี้

บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด

 บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด (“ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ปัจจุบัน

มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 100 ล้านบาท ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามที่ 4 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียม 

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

100 ของจ�านวนทุนจดทะเบียนของชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด

 บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด (“ชีวาทัย ฮัพ ซูน”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ปัจจุบันมีทุน

จดทะเบียนจ�านวน 14 ล้านบาท ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามที่ 4 แขวง

ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมอาคารเตี้ย (Low Rise) 

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

จ�านวนทุนจดทะเบียนของชีวาทัย ฮัพ ซูน

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ชีวาทัย 
อินเตอร์เชนจ์ จำากัด

บริษัท ชีวาทัย 
ฮัพ ซูน จำากัด

100% 50% 70% 25%

บริษัท ชีวา 
ฮาร์ท จำากัด

บริษัท กมลา ซีเนียร์
ลิฟวิ่ง จำากัด
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บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด

 บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด (“ชีวา ฮาร์ท”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

จ�านวน 50 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ชีวา ฮาร์ท ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททาวน์โฮม ปัจจุบัน บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด มีโครงการที่    

อยู่ระหว่างพัฒนาอยู่ 2 โครงการ คือ โครงการ ฮาร์ท สุขุมวิท 62/1 และ โครงการ ฮาร์ท ทองหล่อ 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน ชีวา ฮาร์ท จ�านวน 350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของ

จ�านวนทุนจดทะเบียนของชีวา ฮาร์ท 

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด

 บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด (“กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ปัจจุบันมี

ทุนจดทะเบียนจ�านวน 100 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 21/14 และ 21/16 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร ด�าเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นโครงการอินดิเพนเดนท์ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง 

(Independent Senior Living Village) ระดับพรีเมี่ยมที่จังหวัดภูเก็ต

          ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�านวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 

ของจ�านวนทุนจดทะเบียนของกมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
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การถอืหุ้นของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง

 การถือหุ้นของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส และผู้บริหาร 4 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.58 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยในรอบปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ชือ่ – นำมสกลุ ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนหุน้ % กำรถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น

ณ 31 ธันวำคม 2561ณ 31 ธันวำคม 2560

% กำรถือหุ้น

1. นายชาติชาย   พานชิชวีะ

2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

3. นายบุญ ชุน เกียรติ 

4. นางสุภาภรณ์ บรุพกุศลศรี

5. นายชัยยทุธ เตชะทศันสนุทร

6. นายพินจิ หาญพาณชิย์

7. พล.ต.ท.วิสน ุปราสาททองโอสถ

ประธานกรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ / กรรมการผูจั้ดการ/
กรรมการบรหิาร / กรรมการ
ก�ากับดแูลกิจการ / กรรมการ
บรหิารความเสีย่ง

กรรมการอสิระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการก�ากบั
ดแูลกิจการ

กรรมการอสิระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรม
การก�ากับดูแลกิจการ/ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง /
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน

กรรมการอสิระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

1,000,000

625,000

-

-

-

-

800,000

2,076,923

1,298,076

-

-

-

-

1,661,538

0.13

0.09

-

-

-

-

0.11

0.16

0.10

-

-

-

-

0.13

1,076,923

673,076

-

-

-

-

861,538

กำรถอืหุน้
เพิ่ม / (ลด)

ระหว่ำงรอบ

ปีบัญชี



รายงานประจำาปี 256160

8. นางสาวสุนันทรา 
    มหาประสิทธิ์ชัย

9. นางสาวจริาพัชร์ ฉตัรเพช็ร์

10. นายณฏัฐนนัท์ รัตนาพรรณ

11. นายชาตชยั อรรถสถาวร

12. นายสมนกึ ประพฤทธทิวชียั

13. นายวิสทุธ์ิ พิริยะอัครเดช

14. นายอดุมพร จนัทร์ศรบีตุร

15. นายพีระพงศ์ จ�าปีศรี

16. นายปฐพี อนนัทวรรณ

17. นางสาวอัญพัชญ์
      พีระภักดีพงศ์

18.  นางสาวชนสิรา ยิง่นอก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินและบัญชี

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
ขายและการตลาด

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
ขายและการตลาด

รองผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายก่อสร้าง

รองผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายก่อสร้าง

รองผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายบริการลูกค้า

รองผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

รองผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายทุนมนุษย์

รองผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการ
ฝ่ายกฎหมายและก�ากบัดแูล

รองผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการ
ฝ่ายขายและการตลาด

เลขานุการบริษัท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000,000

137,418

212,834

-

-

-

-

-

1,600,015

90,661

111,415

96,550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.13

0.01

0.02

-

-

-

-

-

0.13

0.01

0.01

0.01

-

-

-

-

600,015

-

-

-

-

-

-

ชือ่ – นำมสกลุ ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนหุน้ % กำรถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น

ณ 31 ธันวำคม 2561ณ 31 ธันวำคม 2560

% กำรถือหุ้น

กำรถอืหุน้
เพิ่ม / (ลด)

ระหว่ำงรอบ

ปีบัญชี
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ข้อมูลหลักทรพัย์และผูถ้อืหุ้น

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนรวมท้ังส้ิน 

2,307,692,307 บาท ช�าระเต็มจ�านวนคิดเป็นทุนช�าระแล้ว 1,275,027,183 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญท้ังหมด 2,307,692,307 หุ้น มูลค่า

ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาทถ้วน)

ผู้ถือหุ้น

       บริษัทได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 ธันวาคม 

2561 บริษัทมีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ดังนี้

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น % กำรถือหุ้น

1. บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด

2. นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ

3. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย

4. นายณรงค์ศักด์ิ ไมตรีพจน์

5. นายสมเกียรติ ต้ังกิจอนันต์

6. นายสิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา

7. นายสุขกมล  ทรัพย์ดีมงคล

8. นายสัณหกิจ  วัฒนปัญญาขจร

9. นายพิชญ์   เทวอักษร

10.นางสาววนิดา วงษาลาภ

862,419,161

71,051,538

12,158,192

8,550,000

8,425,000

7,428,100

7,421,076

7,200,000

6,112,553

5,776,646

996,542,266 78.16%

278,484,917 21.84%

1,275,027,183 100.00%

67.64%

5.57%

0.95%

0.67%

0.66%

0.58%

0.58%

0.56%

0.48%

0.45%

รวม

ผู้ถือหุ้นรายย่่อย

รวมทั้งหมด

ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

       บริษัทมีข้อจ�ากัด ในการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อบังคับบริษัทข้อ 11 โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทจ�านวน 

1 ราย ถือเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
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การถือหุ้นไขว้

       บริษัทไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นเป็นแบบปีรามิดในกลุ่มของบริษัท หรือมีการถือหุ้นไขว้กับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จึงไม่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และไม่เกิดกระบวนการที่

เป็นการครอบง�ากิจการ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

     ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทมีจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,485 ราย โดยมีจ�านวนผู้ถือหุ้น

รายย่อย (Free Float) จ�านวน 2,477 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.77 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)

     ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่

     บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด ได้ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ประกาศขายในช่วงวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ส่งผลให้การ

ถือครองหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67.64 หรือ คิดเป็นจ�านวนหุ้น 862,419,161 หุ้น แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดัง

กล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท หรือ นโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

การออกหลักทรัพย์อื่น

     ไม่มี
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น   0.18  0.25           0.09             0.21

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น     -    -           0.03        0.08547

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (%)   -    -          33.33           41.22

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

2557 2558 2559 2560

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทางคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทฯ ได้โดย

จะต้องได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอ�านาจ 

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลก�าไรสมควรพอจะท�าเช่นนั้นแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ทราบในการประชุมคราวต่อไป

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต�ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษี 

และ หลังหักเงินส�ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินส�ารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ�านาจในการพิจารณาการ

จ่ายเงินปันผล โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินส�ารองเพื่อจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืม แผนการ

ลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด 

เป็นต้น 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

 คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทย่อยได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย   เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้

เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทย่อยมีผลก�าไรสมควรพอจะท�าเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบ

ในการประชุมคราวต่อไป

 บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต�ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษี 

และหลังหักเงินส�ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินส�ารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นผู้มีอ�านาจในการพิจารณาการ

จ่ายเงินปันผล โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินส�ารองเพื่อจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืม แผนการ

ลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด 

เป็นต้น
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ปัจจัยความเสี่ยง

 ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานและผลประกอบการของ

บริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง

สามารถสรุปได้ ดังนี้

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่

มีการแข่งขันสูง

 ปี 2561 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ทั้งในด้าน

อุปสงค์และอุปทานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปี 2560 ในด้านอุปสงค์มีการปรับเพิ่มขึ้นของการ

โอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อย

ใหม่ ส่วนในด้านอุปทานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของโครงการที่

อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ และที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จจดทะเบียน

แล้ว 

 ส�าหรับภาพรวมในปี 2561 ท้ังปี ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

คาดว่าสถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัยจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน โดยเป็นผล 

มาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ท้ังภาค 

การส่งออก และการท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนในโครงการ

เมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสาย

ต่างๆ รถไฟฟ้าความเร็วสูง นอกจากนั้นมาตรการก�ากับดูแล

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่

จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562 นั้นคาดว่าจะส่งผล

ให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์และสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีการเร่งตัวก่อนที่

จะมีมาตรการบังคับใช้ 

 ส�าหรับแนวโน้มในปี 2562 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

คาดว่าผลจากมาตรการควบคุมสินเชื่อ จะท�าให้เกิดการชะลอ

ตัวเล็กน้อยของเศรษฐกิจ โดยจะส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัยใน

ด้านการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ซึ่งจะลดลงทั้งจ�านวนหน่วย

และมูลค่า ร้อยละ 11.6 และ 2.5 ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับปี 

2561 และคาดว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อ

เทียบกับปี 2561 

ภาพที่ 1  อัตราขยายตัวจ�านวนหน่วยและมูลค่าการโอน

กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย YoY รายปี       

 ส่วนอุปทานโครงการเปิดตัวใหม่คาดว่าจะลดลงร้อยละ 

4.3 เมื่อเทียบกับปี 2561 แต่ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนคาดว่า

จะยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากการขยาย

ตัวของโครงการที่เปิดตัวใหม่ในปี 2561 



65บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

ภาพท่ี 4 ท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลรายปี

 จากข้อมูลดังกล่าว ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์มีความรุนแรง ผู้ประกอบการหลายรายปรับ

กลยุทธ์ในการดึงอุปสงค์ในตลาดเพื่อรักษารายได้และความ

อยู่รอดของธุรกิจภายใต้ภาวะเศรฐกิจที่ฟื้นตัวได้ช้า อาทิ การ

ใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อระบายสินค้า แต่อาจจะท�าให้อัตรา

ก�าไรขั้นต้นลดลง การขยายโครงการไปยังเมืองรองรอบ

กรุงเทพฯ การใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุน แต่

ไม่ขึ้นราคาสินค้า หรือการขยายตลาดไปหาอุปทานในกลุ่ม

อื่นๆ เช่น กลุ่มอุปทานระดับบน ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบ

จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจน้อยกว่า และมีอุปสงค์จ�ากัด 

รวมถึงเริ่มปรับการท�าผลิตภัณฑ์ และการตลาดครอบคลุมใน

ทุกๆ เซกเมนต์ ท�าให้การแข่งขันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

 บริษัทฯด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ตั้งแต่ปี 2551 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเมื่อปี 2559 บริษัทฯพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งอาคาร

ชุด โครงการแนวราบ และ โรงงานให้เช่า โดยบริษัทฯมีทีม

งานที่เชี่ยวชาญในการท�าการศึกษาความเป็นไปได้ พฤติกรรม

ความต้องการของผู้บริโภค และความเป็นไปได้ของโครงการ

ในทุกด้าน ก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดินเพื่อท�าการพัฒนา บริษัท 

มีการพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั่งเพื่อให้ตอบสนอง

ความต้องการของตลาดและสามารถสร้างความแตกต่าง และ

จุดขายที่ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับการส่ง

มอบ การบริการหลังการขาย และการดูแลความสัมพันธ์ของ

ลูกบ้าน ท�าให้ทุกโครงการของบริษัทฯได้รับการตอบรับที่ดี

จากลูกค้ารายใหม่ และจากการบอกต่อจากลูกค้ารายเดิมที่

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันบริษัทฯมีความช�านาญในการพัฒนา

คอนโดมิเนียมในทุกระดับราคา และนอกจากนี้บริษัทฯได้

ขยายโครงการไปยังตลาดเซกเมนต์ใหม่ ทั้งทาวน์โฮม บ้าน

แฝด และบ้านเดี่ยว ระดับราคา 2 – 30 ล้านบาท เพื่อเพิ่มฐาน

ลูกค้าให้กว้างขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯยังร่วมลงทุนกับบุคคลที่มี

อิทธิพลในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างสินค้าเซกเมนต์ใหม่

เข้าสู่ตลาด ส่งผลให้บริษัทฯมีผลการด�าเนินงานที่ดี เติบโต

อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

ความเสี่ยงจากผลประกอบการที่ขึ้นอยู่กับความส�าเร็จของ

โครงการที่ก�าลังพัฒนาอยู่

 ปี 2561 บริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

และรอรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ จ�านวน 3 โครงการ คือ 

โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 มีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 

1,564 ล้านบาท, โครงการชีวา โฮม วงแหวน-ล�าลูกกา มีมูลค่า 

โครงการรวมทั้งสิ้น 700 ล้านบาท และ โครงการชีวา โฮม 

สุขสวัสด์ิ-ประชาอุทิศ มีมูลค่าโครงการรวมท้ังส้ิน 890 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ทยอยรับรู้รายได้จาก

โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 ได้ 1,024 ล้านบาท ส่วน

โครงการชีวา โฮม วงแหวน-ล�าลูกกา และโครงการชีวา โฮม 

สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ในปี 2561 

เพราะโครงการดังกล่าวไม่สามารถก่อสร้างเสร็จและส่งมอบ

ตามแผนที่วางไว้ จึงไม่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการนี้ได้

ตามเป้าหมายที่บริษัทก�าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงน้ีเป็นอย่างดี ได้มีการ 

วางแผนระยะยาว 2-3 ปี ในการซ้ือท่ีดิน ก่อสร้าง ส่งมอบ และ 

รับรู้รายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมวางแผนส�ารอง และ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไว้เสมอ ไว้รองรับปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเข้ามา

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบ

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงตามกฎระเบียบ และกฎหมาย  

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ

 จากปี 2559 กฎหมายที่มีบทบาทส�าคัญกับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ 2 ฉบับที่จะประกาศใช้ ได้แก่ ภาษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้าง ที่ยังไม่แน่ชัด ซึ่งน่าจะมีผลเริ่มบังคับใช้ในปี 

2562 ความไม่ชัดเจนและการเข้าถึงข้อมูลกฎหมายโดยละเอียด 

ในข้อน้ี อาจท�าให้นักลงทุนชะลอการลงทุน เน่ืองจากยังยืนยัน 

ไม่ได้ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ การ

เสียภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ที่จะเรียกเก็บจาก

ราคาซ้ือขายจากเดิมคิดจากราคาประเมินท่ีดิน จะท�าให้ต้นทุน 

เพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ผลตอบแทนลดน้อยลง อาจจะมีผลกระทบ

ให้ตลาดการลงทุนไม่คึกคัก ขณะท่ีผลตอบแทนการลงทุนลดต่�าลง

เหลือประมาณร้อยละ 5 จากท่ีเคยได้ผลตอบแทนร้อยละ 6-8 

เพราะราคาคอนโดมิเนียมปรับตัวสูงข้ึนเร็วมาก ท�าให้ผลตอบแทน 

จากการเช่าลดลง การลงทุนส�าหรับนักลงทุนรายย่อยในปีนี้

อาจยังไม่สดใสนัก

 ส�าหรับบริษัทฯ เองน้ัน ตระหนักถึงผลกระทบทางด้าน 

กฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งแง่ของเงินลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น และ

การชะลอตัวของยอดขาย จากความไม่แน่ชัดของกฎหมาย 

บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดี เพื่อรองรับปัญหา

ดังกล่าวท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังทางด้านเงินทุน และการกระตุ้นยอดขาย
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ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ

 ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยุทธศาสตร์หลักที่ส�าคัญ

อย่างหนึ่ง คือ ท�าเลที่ตั้งของโครงการ เพื่อพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความส�าเร็จ บริษัทฯ ตระหนัก

เป็นอย่างยิ่ง ถึงยุทธศาสตร์หลักส�าคัญนี้ จึงมีนโยบายในการ 

เลือกท�าเลที่ตั้งของโครงการที่จะพัฒนาที่มีศักยภาพสูง ติดกับ 

เส้นทางคมนาคมที่ส�าคัญ อยู่ในย่านธุรกิจส�าคัญ ซึ่งลักษณะ

ของที่ดินที่กล่าวมานั้นเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาด

อสังหาริมทรัพย์ มีระดับราคาท่ีสูง และเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปีอย่าง 

ต่อเนื่อง เห็นได้จากการซื้อขายที่ดินย่านธุรกิจใจกลางเมือง 

หรือ CBD นอกจากน้ียังมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อราคาท่ีดิน และ 

การจัดหาที่ดินใหม่เพื่อการพัฒนา ได้แก่ ข้อจ�ากัดทางด้าน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต�าแหน่งที่ตั้ง 

และสิ่งอ�านวยความสะดวกบริเวณใกล้เคียง ดังจะเห็นได้จาก 

กรมธนารักษ์ ประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่อย่างเป็น 

ทางการ ส�าหรับปี 2559 – 2562 โดยมีราคาเพิ่มขึ้นทุกภาค

เฉล่ีย 27.72% แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 15.78% ส่วนภูมิภาค 

27.88% ซึ่งราคาที่ดินที่ขยับตัวสูงส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่มี

การก่อสร้างรถไฟฟ้ารวมท้ังส่วนต่อขยาย ย่านธุรกิจ เมืองท่องเท่ียว 

และจังหวัดที่มีการก่อตั้งเศรษฐกิจพิเศษ อาจส่งผลให้บริษัทฯ 

เผชิญความเสี ่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถหาที่ดินใน

ลักษณะดังกล่าวมาพัฒนาโครงการได้

 บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการ

วางแผนการจัดหาจัดซ้ือท่ีดินท�าเลศักยภาพล่วงหน้า ท้ังระยะส้ัน 

และระยะยาว พร้อมด�าเนินการตามแผนการท่ีบริษัทฯก�าหนดไว้ 

เพ่ือทยอยพัฒนาโครงการเป็นรายเฟส ส่งผลให้บริษัทสามารถ 

ขยายโครงการใหม่ได้อย่างต่อเน่ือง รองรับการเติบโตของตลาด 

ที่อยู่อาศัย ทั้งแนวราบและแนวสูงในช่วงระยะเวลาประมาณ 

4-5 ปีข้างหน้า และในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้น บริษัทฯจึงมี

ระยะเวลามากพอ ส�าหรับการด�าเนินการจัดหาที่ดินท�าเล

ศักยภาพแปลงใหม่เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

 

 ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯตระหนัก

ดีว่าที่ดินคือส่วนประกอบที่ส�าคัญถึง 75% ในความส�าเร็จของ

โครงการนั้นๆ และอีก 25% คือการพัฒนา  บริษัทฯ จึงมีการ

ก�าหนดลักษณะ ขนาดของที่ดินอย่างชัดเจน และวางแผนงาน 

ส�าหรับการจัดหาที่ดินอย่างต่อเนื ่อง โดยส�ารวจที่ดินที่มี

ศักยภาพสูง สภาพแวดล้อม สภาพสังคมที่น่าอยู่ และผังเมือง 

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา 

 บริษัทฯ ค�านึงถึงการจัดหาที่ดินเป้าหมายภายใต้ 

ต้นทุนท่ีดินท่ีเหมาะสม บริษัทฯ ถึงจะด�าเนินการศึกษาพิจารณา 

ความเสี่ยงต่างๆ ในการพัฒนาที่ดินแปลงนั้นๆ ค�านึงถึงความ

สามารถในการพัฒนา ความสามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบ

ที่บริษัทฯ ต้องการความสามารถในการขาย ตลอดถึงระยะ

เวลาในการส่งมอบการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น บริษัทฯ จะ

พิจารณาลงทุนที่ดินดังกล่าวเพื่อพัฒนาโครงการ หากที่ดินมี

ความเหมาะสมต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น

รองรับการเติบโต  -  ลดความเสี่ยง

 ปี 2561 นี้ยังคงเป็นปีแห่งการปรับโครงสร้าง และ

สัดส่วนในการขยายโครงการ โดยบริษัทฯจะมุ่งเน้นการเพิ่ม

สัดส่วนโครงการแนวราบเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีเพียงร้อยละ 

20 และขยายแผนการพัฒนาโครงการสู่หัวเมืองใหญ่ เพ่ือรองรับ 

การขยายตัวจากเขตเมือง รวมถึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาท่ีดิน 

ต่างจังหวัดที่มีศักยภาพที่น่าลงทุน และเพื่อเป็นการกระจาย

ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสการ 

ลงทุนใหม่ เช่น การร่วมลงทุนกับนักลงทุนไทย และต่างประเทศ 

ที่มีความรู้ ความช�านาญเพื่อพัฒนาโครงการตามหัวเมืองใหญ่

ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมีการ

ด�าเนินธุรกิจโรงงานให้เช่าเพ่ือเพ่ิมการรับรู้รายได้อีกทางหน่ึงด้วย
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 ส�าหรับภาพรวมในปี 2561 ทั้งปี สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 

2560 โดยเป็นผลจากการขยายตัวของปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ท้ังภาคการส่งออกและการท่องเท่ียว รวมถึง 

การลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ รถไฟฟ้าความเร็วสูง นอกจากนี้ผลจาก

มาตรการก�ากับดูแลสินเชื่อได้ส่งผลให้ปลายปีมีอุปสงค์เพิ่มขึ้นมามากเป็นพิเศษ และเกิดอุปทานใหม่ขึ้นทดแทนอุปทานเดิมที่ได้ขาย

ออกไปแล้ว

 ส�าหรับแนวโน้มในปี 2562 คาดว่าผลจากมาตรการควบคุมสินเชื่อ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงภาวะดอกเบี้ย

ขาขึ้นจะส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัย จะส่งผลให้มีการชะลอตัวทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยในด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์

ที่อยู่อาศัยจะลดลงทั้งจ�านวนหน่วยและมูลค่า ร้อยละ 17.9 และร้อยละ 15.1 ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับปี 2561 และคาดว่าสินเชื่อ

ที่อยู่อาศัยจะลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วนอุปทานโครงการเปิดตัวใหม่คาดว่าจะลดลงร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับป ี

2561 แต่ท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนคาดว่าจะยังคงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.3 เม่ือเทียบกับปี 2561 เน่ืองจากการขยายตัวของโครงการ 

ที่เปิดขายใหม่ในปี 2561

สถานการณ์ด้านอุปทานที่อยู่อาศัย

  ภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในปี 2561 มีจ�านวนรวม 404 โครงการ มีหน่วยในผังรวม 118,271หน่วย และมี

มูลค่าโครงการรวม 538,767 ล้านบาท จ�านวนโครงการลดลงร้อยละ 2.7 แต่จ�านวนหน่วย และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 และ

ร้อยละ 10.3 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับปี 2560 ซ่ึงมีจ�านวน 415 โครงการ 114,194 หน่วย และมีมูลค่าโครงการ 488,537 ล้านบาท 

โดยประเภทบ้านจัดสรร มีจานวน 244 โครงการ ลดลงร้อยละ 9.0 และมีจ�านวน 45,063 หน่วย ลดลงร้อยละ 8.5 แต่มีมูลค่า

โครงการ 217,811 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจ�านวน 268 โครงการ 49,241 หน่วย และมีมูลค่า

โครงการ 209,905 ล้านบาท ส่วนอาคารชุด มีจ�านวน 160 โครงการ 73,208 หน่วย และมีมูลค่าโครงการ 320,956 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 

ทั้งจ�านวนโครงการ จ�านวนหน่วยและมูลค่าโครงการ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ร้อยละ 12.7 และร้อยละ 15.2 ตามล�าดับ เมื่อเทียบ

กับปี 2560 ซึ่งมีจานวน 147 โครงการ 64,953 หน่วย และมีมูลค่าโครงการ 278,632 ล้านบาท (ดูตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ปี 2561

ภาวะตลาด
อสงัหารมิทรพัย์ปี 2561
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 ท�าเลของโครงการบ้านจัดสรร ที่เปิดขายใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2561และส่วนใหญ่เป็น

ประเภททาวน์เฮ้าส์มากที่สุด ได้แก่ 

 1) บางใหญ่-บางบัวทอง-บางกรวย-ไทรน้อย ซ่ึงเป็นท�าเลท่ีแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการแล้ว เปิดขายในระดับราคา 

3.01 – 5.00 ล้านบาทมากที่สุด 

 2) ล�าลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ ซ่ึงเป็นท�าเลท่ีมีแนวรถไฟฟ้า สายสีเขียว (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ท่ีก�าลัง 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง จึงส่งผลให้โครงการท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในท�าเลน้ีปรับราคา เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท 

จากเดิมส่วนใหญ่เปิดขายอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด 

 3) บางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง ในท�าเลนี้โครงการเปิดใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณที่ใกล้ทางด่วนพิเศษบูรพาวิถี และราคา

ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท จากเดิมส่วนใหญ่เปิดขายอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด 

 4) เมืองปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว-สามโคก ซึ่งเป็นท�าเลชุมชนที่อยู่อาศัยขยายตัวสูงเห็นได้ชัดในปี 2561 ที่มีโครงการ

บ้านจัดสรรเปิดขายมากขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด

 5) คลองสามวา-มีนบุรี-หนองจอก-ลาดกระบัง ซ่ึงเป็นท�าเลท่ีมีรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ท่ีก�าลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

จึงส่งผลให้โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในท�าเลนี้ปรับราคาเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับราคา 3.01 –5.00 ล้านบาท จากเดิมส่วนใหญ่เปิด

ขายอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด (ดูตารางที่ 2)

 ท�าเลของโครงการอาคารชุด ที่เปิดขายใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรกในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2561 และส่วนใหญ่เป็น

ห้องชุดประเภท 1 ห้องนอนมากที่สุด ได้แก่ 

 1) ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน (MRT) ส่วนใหญ่เปิดขายในระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาท 

ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งส่วนใหญ่เปิดขายในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากที่สุด 

 2) สุขุมวิท ตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสุขุมวิท) ส่วนใหญ่เปิดขายในระดับราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป 

 3) พระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ ส่วนใหญ่เปิดขายในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก

เดิมซึ่งส่วนใหญ่เปิดขายในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด 

 4) พญาไท-ราชเทวี ตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสุขุมวิท) ส่วนใหญ่เปิดขายในระดับราคา 5.01 – 7.50 และ 7.51 – 10.00 

ล้านบาท ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งส่วนใหญ่เปิดขายในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด 

 5) ธนบุรี-คลองสาน-บางกอกน้อย-บางกอกใหญ่-บางพลัด ส่วนใหญ่เปิดขายในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 

(ดูตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 ท�าเลที่มีโครงการบ้านจัดสรรที่เปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ปี 2561 มากที่สุด 5 อันดับแรก
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สถานการณ์ด้านอุปสงค์ที่อยู่อาศัย

 ภาพรวมปี 2561 ทั้งปี มีจ�านวนการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 196,630 หน่วย และมีมูลค่า 

565,112 ล้านบาท โดยจ�านวนหน่วยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 และมูลค่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมียอดโอน

กรรมสิทธิ์ 163,468 หน่วย และมีมูลค่า 427,728 ล้านบาท (ดูตารางที่ 4 แผนภูมิที่ 2 และ3)

 ท้ังน้ีจะเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิบ้านสร้างใหม่ (หรือบ้านท่ีโอนจากนิติบุคคล) 123,664 หน่วย และโอนกรรมสิทธ์ิบ้านมือสอง 

(บ้านที่โอนจากบุคคลธรรมดา) ประมาณ 72,966 หน่วย ท�าให้สัดส่วนจ�านวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์บ้านสร้างใหม่ต่อบ้านมือสองในปี 

2561 เท่ากับ 63 : 37 (ดูแผนภูมิที่ 3)

 ส�าหรับแนวโน้มการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑลในปี 2562 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะมี 

จ�านวนประมาณ 161,457 หน่วย (มีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ 145,300 ถึง 177,600หน่วย) และมีมูลค่า 479,904 ล้านบาท หน่วย 

(มีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ 431,900 ถึง 527,900 ล้านบาท) โดยจ�านวนหน่วยลดลงร้อยละ 17.9 และมูลค่าลดลงร้อยละ 15.1 

เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมียอดโอนกรรมสิทธิ์มีจ�านวน 196,630 หน่วย และมีมูลค่า 565,112 ล้านบาท (ดูแผนภูมิที่ 1 และ 3)

ตารางที่ 4 จ�านวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ปี 2561

ตารางที่ 3 ท�าเลที่มีโครงการอาคารชุดที่เปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ปี 2561 มากที่สุด 5 อันดับแรก
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หมายเหตุ : ที่อยู่อาศัยบ้านใหม่ และที่อยู่อาศัยบ้านมือสอง หมายถึง บ้านจัดสรร และ อาคารชุด

    F หมายถึง ข้อมูลพยากรณ์

      ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 1 อัตราขยายตัวจ�านวนหน่วยและมูลค่าการโอน

กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย QoQ และ YoY ไตรมาส 4 ปี 2561

แผนภูมิที่ 2 อัตราขยายตัวจ�านวนหน่วยและมูลค่าการโอน

กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

แผนภูมิที่ 3 จ�านวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยปี 2561 และแนวโน้มปี 2562
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คณะกรรมการบริษัท

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 ท่าน กรรมการของบริษัท

จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด และก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วัน

แต่งตั้ง หรือ ตามวาระการเป็นกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 ท่าน 

ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และให้มีการถ่วงดุลกันระหว่างกรรมการ

อิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 ดังนี้

 1. กรรมการอิสระ จ�านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 57) คือ

  1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

  2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

  3. พลต�ารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ

  4. นายพินิจ หาญพาณิชย์

 ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ได้มีการ

ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

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

  1. นายชาติชาย พานิชชีวะ

  2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

  3. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ

2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

3. นายบุญ ชุน เกียรติ

4. พลต�ารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ (1)

5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

6. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

7. นายพินิจ หาญพาณิชย์ (2)

(1) พลต�ารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 แทนนายพัว เชอ ชิว ซึ่ง ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 

กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 
(2) นายพินิจ หาญพาณิชย์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  แทนนายชุง ทัง ฟง ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ :

รำยชื่อ

กรรมกำร
บริษัท

กรรมกำร
ตรวจสอบ

กรรมกำร
อิสระ

กรรมกำร
ที่เป็นผู้มี
อ�ำนำจ
ลงนำม

กรรมกำร
บริหำร

กรรมกำร
สรรหำและ
พิจำรณำ

ค่ำตอบแทน

กรรมกำร
ก�ำกับดูแล

กิจกำร

กรรมกำร
บริหำร

ควำมเสี่ยง
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  4. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

  5. พลต�ารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ

  6. นายพินิจ หาญพาณิชย์

 3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 14) คือ

  1. นายบุญ ชุน เกียรติ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายบุญ ชุน เกียรติ ลงลายมือชื่อร่วมกับ  นายชาติชาย พานิชชีวะ หรือ 

นางสมหะทัย พานิชชีวะ  และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ (ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ออกให้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 

2561  ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับ

ผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

 2. ก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการ

ด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายบริหารจัดท�า และก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 3. ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

 4. ด�าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยน�าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุม

ภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

 5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงาน

 6. จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

 7. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะ

กรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ากับดูแล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัท

 8. แต่งตั้งผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) รองกรรมการผู้จัดการสายงาน

บริหารองค์กร (Executive Vice President) รองกรรมการจัดการสายงานบัญชีและการเงิน (Executive Vice President 

Accounting & Finance) และผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นจ�าเป็นและสมควร

 9. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

           10. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

          11. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

          12. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจ�าทุกปี

          13. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้

          14. ด�าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่ก�าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ 

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯดังต่อไปนี้

73บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



 - การก�าหนดแผนภูมิกลยุทธ์ การก�าหนดพันธกิจและทบทวนวิสัยทัศน์

 - นโยบายบริหารความเสี่ยง

 - โครงสร้างองค์กร เป้าประสงค์ของบริษัทฯ

 - แผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจ�าปี

 - การติดตามและประเมินการด�าเนินงานประจ�าปี และรายไตรมาส

 - งบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน

 - งบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น ต้นทุน รายรับ และก�าไรขั้นต้น เป็นต้น

 ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท�ารายการเกี่ยวโยงกันการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎ

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

 1. คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปีและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม

ความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมขั้นต�า่ หรือ เป็นไปตามประกาศ หรือ กฎบัตรของแต่ละคณะในส่วนของการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น ก�าหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติควรมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

 2. มีการก�าหนดความชัดเจนไว้ล่วงหน้า โดยกรรมการผู้จัดการ โดยการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการบริษัท จะ

ร่วมกันพิจารณาก�าหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุม

ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอส�าหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน 

(บริษัทฯจะแจ้งตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไปให้กรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้าในช่วงเดือนมกราคมของ

ทุกปี)

 3. คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการ

บริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

 4. กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปรายและเพียง

พอส�าหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นส�าคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุป

ความเห็นที่ได้จากที่ประชุม

 5. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็นเพื่อ

อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการ ทราบถึง

ผลการประชุมด้วย

 6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้

สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสท�าความรู้จักผู้บริหารระดับสูงส�าหรับใช้

ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

 7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่

ประชุมในวาระดังกล่าว

 8. การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

รายงานประจำาปี 256174



 9. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ซึ่งจะเป็นการประชุมที่ก�าหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเรื่องส�าคัญเร่งด่วน

ที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดเป็นคราวๆ ไปโดยเรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

อย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัท

 ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจ�านวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 1 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้

บริหาร จ�านวน 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยในรอบระยะเวลา

บัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�านวน 11 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ จ�านวน 5 ชุด คือ

 1. คณะกรรมการบริหาร

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 1) คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จ�านวน 1 ท่าน 

และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ�านวน 2 ท่าน  โดยคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีท่ี

 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท : 

 1) นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 

 2) นางสาวจิรสุดา สาสนัส ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
ปี 2560 ปี 2561

กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)วันที่ได้รับ
แต่งตั้งครั้งแรก

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ

2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

3. นายบุญ ชุน เกียรติ

4. พลต�ารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ (1)

5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

6. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

7. นายพินิจ หาญพาณิชย์ (2)

8. นายพัว เชอ ชิว

9. นายชุง ทัง ฟง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

25 เม.ย. 2558

25 เม.ย. 2558

25 เม.ย. 2558

12 ก.ย. 2561

25 เม.ย. 2558

25 เม.ย. 2558

12 ก.ย. 2561

25 เม.ย. 2558

25 เม.ย. 2558

8/8

7/8

8/8

-

8/8

8/8

-

4/8

6/8

11/11

11/11

11/11

1/2

11/11

11/11

1/2

3/7

4/7

(1) พลต�ารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 แทนนายพัว เชอ ชิว ซึ่ง ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 

กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

(2) นายพินิจ หาญพาณิชย์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 

เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2561  แทนนายชุง ทัง ฟง ซ่ึงได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ :
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 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย 

 กรรมการ จ�านวน 3 ท่าน โดยในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ 

 พิจารณาค่าตอบแทน รวม 3 ครั้ง  มีรายชื่อและจ�านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ในปี 2560 และ ปี 2561 ดังต่อไปนี้

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด จ�านวน 3 ท่าน โดยมีนางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถ

ด้านบัญชีการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ของบริษัทฯ โดยในรอบ

ระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 6 คร้ัง  มีรายชื่อและจ�านวนคร้ังของการ

เข้าร่วมประชุม ในปี 2560 และ ปี 2561 ดังต่อไปนี้

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : 

 1) นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่  13 ธันวาคม 2561

 2) นางสาวจิรสุดา สาสนัส ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ :  (1) นายพินิจ หาญพาณิชย์ ได้รับการอนุมัติและแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 9/2561  

   เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2561 เม่ือวันท่ี แทนนายชุง ทัง ฟง ซ่ึงได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ :  (1) นางสมหะทัย  พานิชชีวะ  ได้รับการอนุมัติและแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร  โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 31 มกราคม  2561 เป็นต้นไป 

   (2) นายพัว เชียน คิน ได้ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม  2561 และแต่งตั้งนายชาติชาย 

        พานิชชีวะ เป็นประธานกรรมการบริหารแทน

  

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร : 

 1) นางสาวชนิสรา ย่ิงนอก ได้รับการแต่งต้ังเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เม่ือวันท่ี  13 ธันวาคม 2561

 2) นางสาวจิรสุดา สาสนัส ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง วันท่ี 31 ตุลาคม 2561

รำยชื่อ

รำยชื่อ

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2561

กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

วันที่ได้รับ
แต่งตั้งครั้งแรก

วันที่ได้รับ
แต่งตั้งครั้งแรก

1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

3. นายพินิจ หาญพาณิชย์ (1)

4. นายชุง ทัง ฟง

1. นายชาติชาย  พานิชชีวะ

2. นางสมหะทัย  พานิชชีวะ

3. นายบุญ ชุน เกียรติ

4. นายพัว เชียน คิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

25 เม.ย. 2558

25 เม.ย. 2558

12 ก.ย. 2561

25 เม.ย. 2558

25 เม.ย. 2558

31 ม.ค. 2561

25 เม.ย. 2558

25 เม.ย. 2558

5/5

5/5

-

4/5

4/4

-

4/4

4/4

6/6

6/6

1/1

2/4

11/11

11/11

11/11

0/0

ต้องรับผิดชอบ และมีความเข้าใจในลักษณะงานการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีหน้าท่ีในการดูแลบริหารจัดการของบริษัทให้

สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท  

 โดยในรอบระยะเวลาบัญชีวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม 11 คร้ัง  มีรายช่ือ

และจ�านวนคร้ังของการเข้าร่วมประชุม ในปี 2560 และ ปี 2561 ดังต่อไปน้ี

รายงานประจำาปี 256176



รำยชื่อ

รำยชื่อ

รำยชื่อ

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2561

กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

วันที่ได้รับ
แต่งตั้งครั้งแรก

วันที่ได้รับ
แต่งตั้งครั้งแรก

วันที่ได้รับ
แต่งตั้งครั้งแรก

1. พลต�ารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ

2. นางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี

3. นายชัยยุทธ  เตชะทัศนสุนทร

4. นายชุง ทัง ฟง (1)

1. นายชัยยุทธ  เตชะทัศนสุนทร

2. นางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี

3. นายบุญ ชุน เกียรติ

1. นางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี

2. นายชัยยุทธ  เตชะทัศนสุนทร

3. นายบุญ ชุน เกียรติ

ประธานกรรมกาสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมกาสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ

กรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ

กรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ

ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

12 ก.ย. 2561

25 เม.ย. 2558

25 เม.ย. 2558

25 เม.ย. 2558

11 พ.ย. 2559

11 พ.ย. 2559

11 พ.ย. 2559

22 ก.พ. 2560

22 ก.พ. 2560

22 ก.พ. 2560

-

2/2

2/2

2/2

1/1

1/1

1/1

3/3

3/3

3/3

1/1

3/3

3/3

1/1

3/3

3/3

3/3

4/4

4/4

4/4

 หมายเหตุ : (1) นายชุง ทัง ฟง ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : นายพีระพงศ์ จ�าปีศรี

 เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ : นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคูณ

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  : นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคูณ

 4) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ  

  คณะกรรมการบริษทัได้อนมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ เมือ่วนัที ่ 11 พฤศจกิายน 2559 ซึง่ปัจจบุนั

ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน โดยในรอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 มีการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ รวม 3 ครั้ง  มีรายชื่อและจ�านวนครั้งของการเข้าร่วม

ประชุม ในปี 2560 และ ปี 2561 ดังต่อไปนี้

 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

  คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมือ่วันที ่ 22 กมุภาพนัธ์ 2560 ซึง่ปัจจบุนั

ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอสิระ 2 ท่าน และกรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร 1 ท่าน โดยในรอบระยะเวลาบญัชี 

1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2561 มกีารประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง รวม 4 ครัง้  มรีายช่ือและจ�านวนครัง้ของการเข้าร่วม

ประชุม ในปี 2560 และ ปี 2561 ดงัต่อไปนี้
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เลขานุการบริษัท

 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่11/2561 เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2561 ได้มมีติแต่งตัง้นางสาวชนสิรา ยิง่นอก ปฏบิติั

หน้าท่ีเป็นเลขานกุารบรษัิท แทนเลขานกุารท่านเดมิทีไ่ม่สามารถปฏบิตังิานได้ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  

 ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและการฝึกอบรมของเลขานุการบริษัท โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท และสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่ ir@chewathai.com

 คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท

  1. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย  กฏระเบียบของบริษัทและของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับ 

 กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 

 เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

  2. มีความรู้และความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ

  3. มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

  1. ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทรวมถึงการ 

 เปลี่ยนแปลงในข้อก�าหนดที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถท�างานได้อย่างราบรื่น และมี 

 ข้อมูลในการประกอบการพิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ 

 ซื่อสัตย์สุจริต

  2. จัดท�าและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

   - ทะเบียนกรรมการ

   - การประชุมคณะกรรมการ : หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ  

     และรายงานประจ�าปีของบริษัท

   - การประชุมผู้ถือหุ้น : หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น, รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปี 

     ของบริษัท

  3. จัดการประชุมผูถ้อืหุ้น และการประชมุคณะกรรมการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษทั และ 

 กฎเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  4. การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลของ 

 บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ

  5.เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้ 

 เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

  6. จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้

  7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

  8. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

  9. เลขานกุารบรษิทัต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวัง และความซือ่สตัย์สจุรติ รวมทัง้ต้อง 

 ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การสรรหา แต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยการสรรหา

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความช�านาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม 

และจริยธรรม มีประวัติการท�างานท่ีโปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทน จะน�าเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนจะเสนอ
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ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง และในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะท�าหน้าทีใ่นการพจิารณาสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในต�าแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้บริหาร

 บริษัทฯมีผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรกรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการ รวมตลอดถึงผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินรวม 

10 คนดังมีรายนามต่อไปนี้

 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ คือ การด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ในแต่ละปี รวมตลอดถึงยังต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ

ด�าเนินงานตามแผนธุรกิจ และบริหารงบประมาณตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 เรื่องก�าหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 

แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง 10 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

  1. ไม่มีประวัติการกระท�าผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต

  2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

  อน่ึง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.8/2553 เรื่องการก�าหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้

บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน จะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ังพิจารณาอัตราการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯควบคู่กันไป ทั้งนี้ คณะ

กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน จะน�าเสนออตัราคา่ตอบแทนของกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุยอ่ย ตอ่คณะกรรมการ

ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง

1. นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย

2. นางสาวจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์

3. นายณัฏฐนันท์ รัตนาพรรณ

4. นางสาวอัญพัชญ์ พีระภักดีพงศ์

5. นายชาตชัย  อรรถสถาวร

6. นายวิสุทธิ์ พิริยะอัครเดช

7. นายพีระพงศ์ จ�าปีศรี

8. นายปฐพี อนันทวรรณ

9. นายสมนึก ประพฤทธิทวีชัย

10. นายอุดมพร จันทร์ศรีบุตร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี

รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด ชีวา 3

รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด ชีวา 1

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ชีวา 2

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายงานบริการลูกค้า

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทุนมนุษย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

79บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



บรษิทัเพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและน�าเสนอตอ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิโดยใหม้ผีลนบัตัง้แตวั่นทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจ�าปี 2561 ที่ได้รับตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่

ค่าพาหนะ ค่ารับรอง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น (ข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 5 ว่าด้วยคณะกรรมการข้อ 22) 

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนเป็นเงิน โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

 1.ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้

ต�ำแหน่งกรรมกำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)

ค่ำเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่ำตอบแทนรำยเดือน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

60,000

40,000

20,000

40,000

20,000

70,000

60,000

40,000

20,000

10,000

  5,000

10,000

  5,000

60,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ   กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือน

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังน้ี 

รำยชื่อกรรมกำร 2559 2560 2561

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ

2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

3. Mr. Phua Cher Chew

4. นายบุญ ชุน เกียรติ

5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

6. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

1,300,000

  320,000

   320,000

   560,000

    420,000

    340,000

1,260,000

480,000

320,000

500,000

575,000

465,000

2,212,000

1,231,700

236,700

475,000

746,700

621,700
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รำยชื่อกรรมกำร

รวม

2559

3,960,000 4,040,000 5,960,500

2560 2561

7. Mr. Chung Tang Fong

8. Mr. Phua Chian Kin

9. พลต�ารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ

10.  นายพินิจ หาญพาณิชย์

380,000

320,000

-

-

400,000

40,000

-

-

276,700

-

90,000

70,000

 1. ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

     ไม่มี และบริษัทฯยังไม่มีนโยบายใดๆ เกี่ยวกับ ESOP และ EJIP

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร

 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน จะรว่มกนัพจิารณาค่าตอบแทน

กรรมการบรหิารและโบนสักรรมการบรหิารและน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตั ิโดยพจิารณาจากผลการด�าเนนิ

งานทางธุรกิจของบริษัทฯ การด�าเนินการตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณ์ของเศรษฐกิจและ

สังคมโดยรวม โดยจะน�าข้อมูลทั้งปีปัจจุบัน และเปรียบเทียบย้อนหลังไปใช้ในการพิจารณา รวมตลอดถึงความสามารถในการพัฒนา

ธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานของบริษัทฯให้ดีขึ้นในแต่ละปี

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

     ในปี 2561 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจ�านวน 3 คน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ     1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารในปี 2561 เป็นการจ่ายในรูปแบบเบ้ียประชุมเท่าน้ัน

     2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

        ไม่มี และบริษัทฯยังไม่มีนโยบายใดๆ เกี่ยวกับ ESOP และ EJIP

 

รวม

2559 2560 2561รำยชื่อกรรมกำรล�ำดบั

760,000 บำท 40,000 บำท 1,430,000 บำท

Mr. Phua Chian Kin

นายชาติชาย  พานิชชีวะ

นายบุญ ชุน เกียรติ

นางสมหะทัย  พานิชชีวะ

1.

2.

3.

4.

280,000 

240,000 

240,000 

-

40,000 

-

-

-

-

770,000 

-

660,000

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง   

 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (CEO,MD)คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทฯ และน�าเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตาม

นโยบายของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนผู้บริหารจะรวมถึงค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ ซ่ึงจะพิจารณา

จากการด�าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนท้ังในระยะส้ัน คือ จากผลก�าไรของบริษัท ฯ ในแต่ละปี ซ่ึงเป็นความ

สามารถในการท�าก�าไรของบริษัทฯ เน่ืองจากในฐานะของผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้น�านโยบายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผลักดัน

ลงไปยังพนักงานทุกระดับ และในระยะยาว คือ ใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากดัชนีช้ีวัดความส�าเร็จ (KPIs) พร้อมด้วยการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร (Competency) และก�าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ   

81บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



ในปี 2561 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ในที่นี้หมายถึง นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่ง

มีฐานะเป็นพนักงานบริษัทฯ มิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง   

 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน และเงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจ�า

ปี (โบนัส) ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เงินสะสม และสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และเงินสะสม 

และสมทบประกันสังคม และเงินได้อื่นๆ เป็นจ�านวน  10,154,000.00 บาท

 2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน 

ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน จะอยู่ในรูปของการประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจ�าปี เงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ เงิน

สมทบประกันสังคม  

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร   

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

     ในปี 2561 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

    1.1 ในปี 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารลาออก จ�านวน 6 รายได้แก่ 

  - นางสาวปาลิดา อมรศิริสิน ซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย และการตลาด ระดับ 1 ได ้

    ลาออกจากการท�างานกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

  - นายวิโรจน์ แข็งแรง ซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้าง ระดับ 1 ได้ลาออกจากการ 

     ท�างานกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

  - นายนครินทร์ คุณดิลกโกมล ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ ได้ลาออกจากการท�างาน 

    กับบริษัทฯ เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2561

  - นางสาวจริญา ด่านสมพงค์ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด ระดับ 1 ได้ 

    ลาออกจากการท�างานกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

  - นายปิยณัฐ ทองโคตร ซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง ระดับ 3 ได้ลาออกจากการ 

    ท�างานกับบริษัทฯ เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2561

  - นายสถาพร เสมสว่าง ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย ระดับ 3 ได้ลาออกจาก 

      การท�างานกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

 1.2 มีผู้บริหารเพิ่มขึ้น จ�านวน 3 รายได้แก่ 

  - นายชาตชัย อรรถสถาวร ซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง ระดับ 3 เริ่มงานในวันที่ 

    6 กันยายน 2561

  - นางสาวอัญพัชญ์ พีระภักดีพงศ์ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ระดับ 1  

    เริ่มงานในวันที่ 17 กันยายน 2561

  - นายณัฏฐนันท์  รัตนาพรรณ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด  เริ่มงานใน

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

              ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�านวนทั้งสิ้น 10 ราย

 1.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าหรับปี 2561 ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารทุกท่าน ท้ังผู้บริหารท่านท่ีได้ลาออกแล้วในระหว่าง 

           ปี 2561 และผู้บริหารที่ยังด�ารงต�าแหน่งอยู่ในปัจจุบัน 

 1.4  ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และโครงการสะสมหุ้นส�าหรับ 

       พนักงาน ( Employee Joint Investment Program : EJIP )

รายงานประจำาปี 256182



หมายเหตุ     ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่นับรวมผู้บริหารสูงสุดจ�านวน 1 ราย

รวม

ปี 2559

ค่ำตอบแทน (บำท) ค่ำตอบแทน (บำท) ค่ำตอบแทน (บำท)จ�ำนวน
(คน)

จ�ำนวน
(คน)

จ�ำนวน
(คน)

ปี 2560 ปี 2561
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

9,915,167.00 17,467,208.00 24,092,435.006 10

เงินเดือนและโบนัส

อื่นๆ

9,475,484.00

439,683.00

15,776,084.00

1,691,124.00

21,075,233.00

3,017,202.00
6 10 10

 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงินหรือค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

     ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน จะอยู่ในรูปของการประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจ�าปี 

บุคลากร

 โครงสร้างการบริหารด้านบุคคลของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นแบบรวมศูนย์ เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันภายใต้การก�ากับดูแลของกรรมการผู้จัดการ ทั้งน้ี บุคคลของบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถถ่ายโอนภาระความรับ

ผิดชอบเพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ตลอดเวลา

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ

 ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน บริษัทฯพิจารณาจากข้อมูลเงินเฟ้อ (Inflation) ตลอดถึงข้อมูลอ้างอิงจาก

รายงานการส�ารวจในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกับบริษัทฯรวมตลอดถึงผลการด�าเนินงานของ

บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบของเงินเดือน โดยค่าตอบแทนโดยรวมจะต้องสอดคล้อง

กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั้นคือจากผลก�าไรของบริษัทฯในแต่ละปี ซึ่งเป็นความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทฯ

และความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในองค์กร การก�าหนดค่าตอบแทนของพนักงานโดยภาพรวมจะใช้วิธีการประเมินจากผล

การปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการจากหลักการของ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS Performance 

Management System) ได้น�าแนวคิด ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส�าเร็จของงาน (Key Performance Indicator, KPIs) และ 

สมรรถนะในการท�างาน (Competency Model)  มาเป็นปัจจัยวัดผลงาน แต่จะเน้นน�าหนักที่แตกต่างกัน หรือ การวัดผลงานในรูป

แบบผสมผสาน (Mixed Model) จะเหน็วา่ KPIs เปน็การวดัเชงิตวัเลข ท�าใหเ้หน็ผลงานทีช่ดัเจน แต ่Competency เปน็การประเมนิ

ที่พฤติกรรม โดยก�าหนด Corporate KPIs เพื่อเป็นกลไกในการชี้วัดการปฏิบัติงาน และก�าหนด KPIs ของแต่ละสายงาน เพื่อเป็นการ

ติดตามการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และจะมีการประชุมสรุปผลงานของแต่ละสายงานเพื่อจะทบทวนแผนงานได้ทันต่อ

สถานการณ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้พนักงานแต่ละคนจะถูกก�าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (Individual KPIs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผล

งานของพนักงานรายบุคคลตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยหัวหน้างานและพนักงานจะร่วมกันในการประเมินผลงานเพื่อน�าไป

ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้น ทั้งนี้ การติดตามผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นความ

สอดคล้องของผลการปฏิบัติงานของบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายรวมขององค์กร และจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ 

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการประเมนิผลงาน บรษิทัฯจะน�าขอ้มลูเหลา่นัน้มาใช้ในการบรหิารงานทรพัยากรมนษุยใ์นดา้นอืน่ๆ เชน่ การพจิารณา

โบนัส การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง การปรับอัตราค่าตอบแทน และการพัฒนาพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีขวัญก�าลังใจในการ

ท�างาน และจะท�าใหบ้ริษัทฯมพีนกังานทีพ่รอ้มทีจ่ะก้าวขึน้มาอยูใ่นต�าแหนง่ผูบ้รหิารของบรษิทัฯทีจ่ะขับเคลือ่นให้บรษิทัฯกา้วไปขา้ง

หนา้ ส�าหรบันโยบายคา่ตอบแทนพนักงานในระยะยาว ไดแ้ก ่เงนิสะสมกองทนุส�ารองเลีย้งชพี และ โครงการสะสมหุน้ส�าหรบัพนกังาน 

( Employee Joint Investment Program : EJIP )

จ�านวนพนักงานทั้งหมด 

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีจ�านวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) จ�านวนทั้งสิ้น 188 คน ตามล�าดับ โดยแบ่งตามสายงาน มี

รายละเอียดดังนี้

้
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สำยงำน

ค่ำตอบแทนพนกังำน (บำท)

รวม

รวม

ชำย

2560

86

49,378,250.00

102

78,943,882.00

188

หญิง

2561

จ�ำนวนพนักงำน (คน)

จ�ำนวนเงิน (บำท)

1. สายงานคอนโดและบ้าน

2. สายงานก่อสร้างและสนับสนุน

3. สายงานพัฒนาธุรกิจ

4. สายงานการเงินและบัญชี

5. สายงานบริหารองค์กร

6. พนักงานชั่วคราว

เงินเดือน + โบนัส

เงินสะสม และสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ

เงินสะสม และสมทบประกันสังคม

เงินสะสม และสมทบกองสะสมหุ้น

เงินได้อื่นๆ

26

30

8

4

12

6

44,034,096.00

3,218,210.00

1,654,696.00

-

471,248.00

40

22

6

7

20

7

62,486,053.00

2,075,052.00

1,058,747.00

633,735.00

12,690,295.00

รวม

66

52

14

11

32

13

ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน   

 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสะสม

และสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี เงนิสะสมและสมทบประกนัสังคม โครงการสะสมหุ้นส�าหรบัพนกังาน และเงนิไดอ่ื้นๆ มรีายละเอยีด 

ดังตารางดังต่อไปนี้   

หมายเหตุ : ในปี 2561 มีพนักงานลาออก รวมทั้งสิ้น 52 คน แบ่งเป็นชาย 31 คน หญิง 21 คน

รายงานประจำาปี 256184

 อนึ่งในช่วงปี 2561 บริษัทฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญ 

 

 2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน 

    คา่ตอบแทนทีมิ่ใชต่วัเงนิ จะอยูใ่นรปูของการประกนัสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ�าป ีรางวลัพนกังานดเีด่นประจ�าป ีรางวลั

ตามอายุงาน เครื่องแบบพนักงาน งานเลี้ยงประจ�าปี เป็นต้น 

   

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ   

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในปี 2554 ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 2530 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการออมทรัพย์ และสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน รวมทั้งพนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

 -ไม่มี-



นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความ

สามารถให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีหลัก

เกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. การฝึกอบรมพนักงานต้องมีการจัดท�าเป็นแผนการฝึกอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริษัทฯ

 2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นหน้าที่ที่จะท�าร่วมกันดังนี้

  - บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลเป็น 

       ผู้ด�าเนินการ และก�าหนดเป็นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝึกอบรมจ�านวนเท่าใดต่อปี 

  - ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างสม�าเสมอโดยพิจารณา 

     จากแผนการฝึกอบรม

  - พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนาให้ทันกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง

 3. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การฝึกอบรมเก่ียวกับงานในหน้าท่ี และการฝึกอบรมเก่ียวกับ 

    การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้ก�าหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจ�าเป็น

 4. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของ 

     พนักงานโดยหน่วยงานด�าเนินการเองและโดยสถาบันภายนอกองค์กร

 บรษิทัฯ ถอืวา่ทรพัยากรบคุคลเปน็สิง่ทีม่คุีณคา่เหนอืทรพัยากรทางการบรหิาร “ธ�ารงรกัษาและมุง่มัน่พฒันา

ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง / Invest continuously in its human capital” ดังนั้น 

พนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ทั้งด้านความรู้ ทักษะและระบบปฏิบัติงานภายใน ในทุกระดับ

อย่างต่อเนื่อง โดยได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency Based Development) ที่เหมาะ

สมสอดคล้องกับแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 ในป ี2561 บรษิทัฯไดส้นบัสนนุการพฒันาทกัษะความสามารถในการท�างานอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมกีารฝึกอบรม

ในทุกระดับชั้นอาทิ เช่น บริษัทฯ ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องใน

ระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อ

ให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ดังกล่าวมีทั้งที่กระท�าเป็นการภายในบริษัทฯ 

และใช้บริการของสถาบันภายนอก เช่น 

 หลกัสูตรการฝกึอบรมภายในบรษิทัฯในลกัษณะของการฝกึอบรมในงาน (on the job training) และ/หรอื การสอนแนะน�า

ในงาน (Coaching) โดยผู้บังคับบัญชามีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น 

การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมในบริษัทฯ

หลักสูตร วัตถุประสงค์

Audit Committee Forum 2018 เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ท�าให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตร วัตถุประสงค์

การเสริมสร้างภาวะผู้น�าและการ
พัฒนาทีมงาน

รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม 
Excel

เพื่อให้ความส�าคัญและต้องการให้พนักงานมีภาวะผู้น�าในตนเองมากขึ้น 
โดยเฉพาะผู้ที่ต้องบริหารคนและบริหารทีม เพื่อน�าพาองค์กรให้เติบโต 
และประสบผลส�าเร็จ

เพื่อให้พนักงานสามารถท�างานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย�ามาก
ยิ่งขึ้น โดยประยุกต์ใช้ Excel ในการท�างานอย่างถูกวิธี
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การส่งพนักงานอบรมโดยสถาบันอบรมต่างๆภายนอกบริษัทฯ

หลักสูตร

แผนก

วัตถุประสงค์

หลักสูตร

เทคนิคการเจรจาและการรับมือลูกค้า

Accounting

BD

Budget Control

Construction

Customer Relationship 
Management

7 Steps to Sales Success

Leadership Morality (ผู้น�าในฝัน 
ส�าคัญที่คุณธรรม)

เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้รับการให้
บริการ เข้าใจวิธีการและทักษะการบริการที่ดี และเล็งเห็นความส�าคัญ
และประโยชน์ของการบริการที่ดี

- 135 ประเด็นเด็ดการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างเหนือชั้น
- Focus การบันทึกบัญชี ส�าหรับผู้ท�าบัญชีตามมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่
- Land & Buildings Tax and Revenue Tax Risk
- Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018
- การเงินที่ส�าคัญส�าหรับผู้บริหาร
- การใช้ข้อมูลทางบัญชีการเงินเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ    
  อสังหาริมทรัพย์ 
- การพูดต่อหน้าชุมชนและการน�าเสนอ
- การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
- ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากร
- เจาะประเด็นเอกสารระบบ-จ่าย Updateกฏหมายใหม่ล่าสุด
- รายจ่ายต้องห้ามที่มักผิดและเทคนิคการป้องกัน
- รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า (หลักการและมาตรฐานการบัญชี)
- ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากร

- ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ ครึ่งปี 61
- วิเคราะห์ท�าเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน
- กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ RE-CU (Sr.)
- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)

- การจัดท�า Cash Budgeting เพื่อผู้บริหารระดับสูงใน การวางแผนและ
  ตัดสินใจส�าหรับผู้บริหาร
- กลยุทธ์การบริหารการเงินและงบกระแสเงินสดด้านอสังหาริมทรัพย์” รุ่นท่ี 6
- การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน

- การบริหารงานก่อสร้าง...ท�าอย่างไรให้ได้คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน ระดับบริหาร
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน ระดับหัวหน้างาน

- IR Sharing 2018 หัวข้อ “Technology and IR: How will technology       
  Transform IR Today”
- WRITING FOR PR การเขียนสไตล์พีอาร์

เพื่อสร้างทัศนคติทีดีต่องานขาย และมั่นใจเมื่อน�าเสนอขาย รวมถึง
แนะน�าเทคนิค ในการขายที่ประสบความส�าเร็จ

เพื่อปรับทัศนคติเชิงบวกให้มีมากขึ้นในการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ตนเองได้อย่างเข้าใจ

รายงานประจำาปี 256186



หลักสูตร วัตถุประสงค์

Human Capital

Procurement

Sales & Marketing

Internal Audit

Legal

IT 

- Excel ในงาน HR & Admin 
- Master Chauffeur Safety Course/หลักสูตรส�าหรับพนักงานขับรถ
  เพื่องานบริการ 
- OKR: Objectives and Key Results ดีกว่า และจะมาแทน KPI จริงหรือ?
- การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
- การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ
- การวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงานและ 55 เทคนิคการเขียนระเบียบ
  สวัสดิการพนักงาน (Welfare)
- เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ ส�าหรับงานบริการ
- ยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ

- การสื่อสารอย่างได้ผล
- ความรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1 
- พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ
- วิธีการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

- การบริหารการขาย 4.0
- กลยุทธ์การตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์
- การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
- การพูดต่อหน้าชุมนุมและการน�าเสนอ
- จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
- ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
- หัวหน้างานชั้นเยี่ยม
 - Professional Presentation skills
- เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ
- Advanced Retail Management (ARM) รุ่นที่ 26 
- Community Mall ที่ไม่ประสบความส�าเร็จกับการฟื้นชีพ
- กลยุทธ์การตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์
- การตลาด 4.0
- เจาะลึกโครงการบ้าน-คอนโดขายดี
- พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MINI MRE @ TBS)
- ลู่ทางการขายอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

- CG Code workshop
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 56

- IR Challenge and Opportunity in era of rising interest rates
- พื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1 ปี 2561

- DBM032: SQL Server 2016 Programing and Implementation

 เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น ไปสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน ในปี 2561 

บริษัทฯ มีการฝึกอบรมของพนักงาน คิดเป็นจ�านวนชั่วโมงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง/คน/ปี  ซึ่งเกินกว่าตามที่มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก�าหนดที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี 
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นโยบายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ

บรษิทัฯปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั โดยบรษิทัฯยงัไดก้�าหนดเปน็นโยบายเกีย่วกบัการให้และรบัของก�านลั การหา้มเรยีกรบัหรอืยนิยอม

จะรับเงนิ สิง่ของหรือประโยชนอ์ืน่ใดจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางธุรกจิ โดยบรรจไุวใ้นจรรยาบรรณทางธรุกิจซึง่เปน็ส่วนหนึง่ของคูมื่อพนกังาน

ฝ่ำยล�ำดับ สำระส�ำคัญ

ฝ่ายทุนมนุษย์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายสื่อสารการตลาดออนไลน์

ฝ่ายก่อสร้าง

ฝ่ายขาย

ฝ่ายงานบริการลูกค้า

ฝ่ายบริการหลังการขาย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายควบคุมงบประมาณ

ฝ่ายไอที

ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

ฝ่ายจัดซื้อ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

13.

14.

15.

11.

12.

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน, นโยบาย, วัตถุประสงค์, กฎระเบียบ 
และสวัสดิการต่างๆ

ขั้นตอนการคัดเลือกท�าเลที่ตั้งและการคัดเลือกที่ดิน ,กฎหมายอสังหา
ริมทรัพย์ที่พนักงานควรทราบ

ขั้นตอนการท�างานของทีมพัฒนาสินค้า กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง เช่นการขอใบอนุญาติผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA

ขั้นตอนการท�างานของทีมกฎหมาย กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งหมด

ขั้นตอนการท�างานของทีมการตลาด Brand Positioning , Brand 
Personality, Brand Character

ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการท�า Marketing online

ขั้นตอนการท�างานของทีมก่อสร้าง มาตรฐานวัสดุงานก่อสร้าง 
คุณสมบัติ ของวัสดุมาตรฐานที่ควรทราบในการขาย

ขั้นตอนการท�างานของทีมขาย มาตรฐานการบริการงานขาย

มาตรฐานการบริการลูกค้าของฝ่ายสนับสนุนงานขาย ความรู้ด้านสิน
เชื่อ และการค�านวนเบื้องต้น

ขั้นตอนการท�างานของทีมบริการหลังงานขาย มาตรฐานการบริการ
หลังงานขาย

ขั้นตอนการท�างานของทีมบัญชี เอกสารและมาตรฐานในการ 
สนับสนุนรายได้ ค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการท�างานของทีมควบคุมงบประมาณ และ  Policy ที่
เกี่ยวข้องกับทีมควบคุมงบประมาณ

ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับโปรแกรมที่จ�าเป็นในการใช้งาน ERP, SAP 
Policy ที่เกี่ยวข้องกับทีม IT

ข้ันตอนการท�างานของทีมลูกค้าสัมพันธ์ การท�า Corporate Branding

ข้ันตอนการท�างานของทีมจัดซ้ือ มาตรฐานราคาสินค้าท่ีควรทราบเบ้ืองต้น 
รวมถึงมาตรฐานการจัดหาผู้รับเหมา

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

 ทางบริษัทฯก�าหนดให้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังกระบวนการสรรหาว่าจ้าง เพื่อให้พนักงานใหม่เกิดการปรับตัว โดยผ่าน

กจิกรรมต่างๆ เชน่ การแนะน�าใหพ้นกังานใหม่รูจ้กัและคุ้นเคยกบัสิง่ตา่งๆ ในองคก์ร (ไมว่า่จะเปน็ผูบั้งคบับญัชา, เพือ่นรว่มงาน, ความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน, นโยบาย, วัตถุประสงค์, กฎระเบียบ และสวัสดิการต่างๆ ฯลฯ) ซึ่งจะก่อให้เกิดความประทับใจแรก เกิด

ความรักความผูกพัน และความเชื่อมั่นต่อองค์กร และมีจ�านวนผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 98 ของหัวข้อที่จัดปฐมนิเทศทั้งหมด  โดยมี

หัวข้อต่างๆ ดังนี้

รายงานประจำาปี 256188



ซึง่ถอืวา่เปน็สว่นหนึง่ของการปฐมนเิทศพนกังานใหมท่กุครัง้ ในป ี2561 บรษัิทฯไดด้�าเนนิการใหค้วามรูแ้กพ่นกังานเกีย่วกบัการทจุรติ

คอร์รัปชั่น รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่โดยการอบรมและทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน

จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน เป็นแนวทางการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่ดีเพื่อผู้บริหารและพนักงาน

ตอ้งปฏบิตัติาม โดยไดจ้ดัท�าเปน็สว่นหนึง่ในคูม่อืพนกังาน ซึง่จะอธบิายถงึจรรยาบรรณของพนกังานในการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละความรับ

ผิดชอบของพนักงาน ทั้งต่อบริษัทฯ ต่อลูกค้า ต่อผู้ถือหุ้น ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน รวมถึงหน้าที่ต่อตนเอง ความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน สวัสดิการและ

สิทธิประโยชน์ แนวปฏิบัติในการท�างานร่วมกัน รวมถึงวินัยและโทษทางวินัย เพื่อแสดงถึงพันธะสัญญาในการน้อมรับหลักปฏิบัติที่ดี

เป็นแนวทางด�าเนินงาน เปรียบเสมือนวินัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย กิจกรรม 5 ส

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ และมีนโยบายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยสุขอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ จิตส�านึก ด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานโดยมีการ

จัดอบรม 5 ส ให้ความรู้ในแต่ละแผนก นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส เพื่อคอยสอดส่องดูแลการปฏิบัติตาม ดังนี้ 

    

ด้านความปลอดภัย

 1)  บริษัทฯ จัดให้การเข้าส�านักงานมีระบบสแกนนิ้วมือเข้า-ออกเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น

 2)  ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย และการป้องกันอุบัติภัยโดยส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรม ซ้อมหนีไฟตามมาตรการฝึก

อบรมของอาคารส�านักงานที่ตั้งอยู่ และที่ได้จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี

 3)  ก�าหนดรายงานการตรวจสอบสุขอนามัย และความปลอดภัยให้กับพนักงาน และผู้รับเหมาที่รับงานจากบริษัทฯ และ

จัดการอบรมก่อนการปฏิบัติงานก่อสร้างให้แก่วิศกรควบคุมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (2 สัปดาห์ ต่อ 1 ครั้ง)   

 4)  ก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล และท�าความสะอาดพื้นที่ที่ปฏิบัติงานของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

 5)  ก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระท�าตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น�า อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงาน

ด้วยความปลอดภัย 

   

ด้านสุขอนามัย

 1)  เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงานทุกคน ปีละ 1 ครั้ง  

 2)  พนักงานจะได้รับบัตรประกันสุขภาพจากบริษัทประกันสุขภาพที่บริษัทฯก�าหนด และสามารถเข้ารับการรักษาได้ตาม

โรงพยาบาลในโครงการที่ก�าหนด โดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน

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

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง    

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

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วย จากการท�างาน และขาดงาน  ประจ�าปี 2561

รำยละเอียด 2560 2561

อัตราพนักงานท่ีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (คน)

อัตราการหยุดงานเจ็บป่วยจากการ

ท�างาน (วัน)

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน (คน)

อัตราวันขาดงาน (วัน)

อัตราพนักงานที่ขาดงาน (คน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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การก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อการปฏิบัตติามหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยได้ตระหนกัถึงบทบาท และหน้าที่

ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการสร้างเสริมให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและทบทวนการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลัก CG Code ไปปรับใช้ตามบริบท

ของธุรกิจของบริษัท ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้มี 5 หมวด  ดังนี้ 

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

 บรษัิทได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูถื้อหุน้ในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัของบรษิทัและการได้รบัข้อมลู

ของบรษัิทอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลาและเท่าเทียมกนัเพือ่ประกอบการตัดสนิใจในทกุๆ เรือ่ง ซึง่ผูถ้อืหุ้นสามารถรบัทราบ

ผลการด�าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงผ่านช่องทาง

เวบ็ไซต์ของบรษิทั คอื www.chewathai.com ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ หรอืเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คอื 

www.set.or.th ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมี

นโยบาย ดังนี้

 1. บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ท�าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท 

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการด�าเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์

 2. ในการก�าหนดวนัประชมุผูถื้อหุน้ บรษิทัจะไม่ก�าหนดการประชมุในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ วนัหยดุท�าการของธนาคารพาณิชย์

โดยจะก�าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 08.30 -17.00 น. และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

 3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน 

4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท  

 4. ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์

และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อน

วันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุม

 5. มีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่

เดินทางสะดวกโดยจะแนบแผนท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการ

ประชุมอย่างเพียงพอ

 6. ก่อนเริม่การประชมุผูถ้อืหุน้บรษิทัจะแถลงให้แก่ผู้ถอืหุน้ทราบถงึวธีิการใช้สทิธลิงคะแนนและสทิธใินการแสดงความเหน็

รายงานประจำาปี 256190



รวมทั้งการตั้งค�าถามใดๆ ต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง

เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งค�าถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม 

และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามในที่ประชุมด้วย 

 7. ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัทโดยเปิดเผยข่าวสารต่างๆ และราย

ละเอียดไว้ที่ website ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วนและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

ล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท 

 8. การจดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ

ไว้ในรายงานการประชมุเพือ่ให้ผู้ถอืหุน้สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีใ้ห้บรษัิทน�ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของ

บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่

มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น 

 9. เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่อ

อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คช�ารุด สูญหายหรือส่งถึงผู้ถือหุ้น ล่าช้า

 10. บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการด�าเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่าง

สม�่าเสมอและทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้น�าข้อมูล

ที่ส�าคัญรวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.chewathai.com

 11. บรษิทัมนีโยบายเชญิผูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอระเบยีบวาระการประชมุทีส่มควรได้รบัการพจิารณาจากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อื

หุ้นเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 – 10 มกราคม 2562 โดยประกาศผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.chewathai.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ส�าหรับการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทได้ก�าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความส�าคัญและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็น

เจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นจึงสามารถม่ันใจได้ว่า สิทธิของตนจะได้รับ

การคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิดังกล่าว ดังนี้

 1.บรษิทัเปิดเผยข้อมลูให้ผูถ้อืหุน้ทราบอย่างเพยีงพอ ทันเวลา และทัว่ถงึ เก่ียวกบัผลการด�าเนนิงาน นโยบายการบรหิารงาน 

ข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ จ�าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัทคือ www.chewathai.com ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ

 2. มีนโยบายอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อน

การประชุมผู้ถือหุ้น

 3. มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ อย่างไร 

รวมถึงมีการก�าหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

 4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก�าหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญ หรือเพิ่มวาระ

การประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะในวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

 5. ให้เพิ่มการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดัง

กล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

 6. ให้ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัไม่ว่าจะเป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่หรอืผู้ถอืหุน้ส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถอืหุ้นชาว

ไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ 

 7. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง

และในวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
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 8. มกีารก�าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรและได้แจ้งแนวทางดงักล่าวให้

ทกุคนในบรษัิทถอืปฏบิตัแิละได้ก�าหนดให้กรรมการทกุคนและผู้บรหิารทีม่หีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลักทรพัย์ตามกฎหมาย มหีน้า

ที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

 9. ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารคนใดท�าการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้งภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

 10.บรษัิทมแีนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการดแูลและขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ซึง่หากทีป่ระชุม

มีมติท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะท�าการเปิดเผยมูลค่ารายการชื่อคู่

สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เหตุผลความจ�าเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าท�ารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบ

ถ้วนทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยคอื www.set.or.th และเวบ็ไซต์บรษิทั

คือ www.chewathai.com

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้

มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัท

ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่า

ในระยะยาวให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

 1) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงก�าหนดให้พนักงานต้อง

ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

  - ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซ่ือสตัย์สจุรติ ตลอดจนตดัสินใจด�าเนนิใดๆ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็นธรรมต่อ 

     ผูถ้อืหุน้ทุกรายเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

  - ก�ากบัดแูลการด�าเนินการเพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัมีสถานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานท่ีดแีละมกีารน�าเสนอ 

     รายงานสถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชแีละรายงานอืน่ๆ โดยสม�า่เสมอ

    และครบถ้วนตามความเป็นจริง

  - รายงานให้ผู้ถือหุน้ทราบอย่างเท่าเทยีมกันถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิทั ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ ซึง่ตัง้อยู ่

    บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

  - ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ืน่โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบรษิทัซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรอืด�าเนิน 

     การใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

  - บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

 2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ

 ในการด�าเนินธุรกิจบริษัทให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐโดยเฉพาะ

ในการกระท�าธุรกรรม บริษัทหลีกเลี่ยงการกระท�าที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐด�าเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถท�าได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความ

ยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

  - ด�าเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ

  - ตระหนกัอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรอืข้อบังคบัในหน่วยงานภาครฐัต่างๆ อาจมเีง่ือนไข ข้ันตอน หรือวธิ ี

    ปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบริษัทพึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

รายงานประจำาปี 256192



 3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน

 บริษัทตระหนกัอยูเ่สมอว่าพนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรทีท่รงคุณค่าทีสุ่ดของบรษิทัเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบรรลุ

เป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงก�าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้ายตลอดจน

การพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

  - ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล

  - ดูแลรักษารักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

  - การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท�าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน 

    พื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

  - ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอ อาทิ การจัด 

    อบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน

  - ก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม ตามสภาวะอตุสาหกรรม การแข่งขนัทางธรุกจิ ลกัษณะของงาน  

    ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

  - หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

  - เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�างาน และก�าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อเกิดประโยชน์ 

    แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

 4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

 บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น�าเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์

และการบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการด�าเนินงานดังนี้

  - มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  - ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

  - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจโดยไม่มีการ 

     กล่าวเกนิความเป็นจรงิทัง้ในการโฆษณาหรอืในการสือ่สารช่องทางอ่ืนๆ กบัลูกค้าอนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกดิความ 

     เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

  - จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน 

     แก้ไขปัญหาให้กบัลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน�าข้อมลูดงักล่าวไปปรบัปรงุหรือพฒันาผลติภณัฑ์และการให้บรกิาร 

     ดังกล่าวต่อไป

  - รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

 5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา

 บรษิทัมนีโยบายปฏิบตัต่ิอคูค้่าและคู่สญัญาซึง่ถือเป็นหุน้ส่วนและปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทางธุรกจิทีส่�าคญัประการหนึง่ด้วย

ความเสมอภาค และค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

  บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

   - มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

   - มหีลกัเกณฑ์ในการประเมนิและคัดเลอืกคู่ค้าและคูสั่ญญาอย่างเหมาะสม โดยพจิารณาคู่ค้าทีม่ปีระวตั ิ

      ทางการเงนิทีเ่ช่ือถือได้ มศีกัยภาพ สามารถผลิตสินค้าหรอืให้บรกิารทีม่คุีณภาพตรงตามความต้องการ  

      และตรวจสอบคุณภาพได้

   - จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย

   - จัดให้มรีะบบการจดัการและติดตามเพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารปฏิบตัติามเงือ่นไขของสญัญาอย่างครบถ้วน  

                และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

   - จ่ายช�าระเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน
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  - บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่อง 

     คุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

  - ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 

     ทางอ้อม

  - ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

 6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้

 บริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัยเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้โดยบริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติ ดัง

ต่อไปนี้

  - ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์และช�าระคืนเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยจ่ายตรงตามก�าหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติ 

     ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

  - กรณทีีม่เีหตกุารณ์ท่ีอาจส่งผลต่อธนาคาร สถาบนัการเงนิ และเจ้าหนีเ้งนิกูย้มืของบรษิทั  หรอืไม่สามารถปฏิบตั ิ

     ตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญาเงนิกูย้มืได้ บรษิทัจะจดัท�าหนังสอืชีแ้จงและส่งให้ธนาคาร สถาบนัการเงนิ ผูถื้อหุน้กู้ 

     และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นการล่วงหน้า และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง

 7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า

 บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจโดยประสงค์ท่ีจะประสบความส�าเร็จอย่างย่ังยืนและเป็นบริษัทชั้นน�าในธุรกิจภายใต้การแข่งขันใน

อุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

  - ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

  - ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ 

     ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

  - ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท�าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

  - ไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

 8) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

 บรษิทัให้ความส�าคญักบัชมุชนและสังคมโดยรอบด้วยตะหนกัดว่ีาเราเปรยีบเสมอืนส่วนหนึง่ของสงัคมทีจ่ะร่วมก้าวเดนิไปสู่

การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการ

ด�าเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

  - มนีโยบายในการประกอบธรุกจิโดยค�านงึถงึสภาพสิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั และปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบั 

    เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

  - มีนโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

  - ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

  - เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจ

  - ด�าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มี 

    คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

  - ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

  - ตอบสนองอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพต่อเหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ชมุชน ชวิีตและทรพัย์สนิ  

    อนัเนือ่งมาจากการด�าเนนิงานของบรษิทั โดยให้ความร่วมมอือย่างเตม็ทีก่บัเจ้าหน้าทีภ่าครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

 นอกจากนีผู้ม้ส่ีวนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอยีด แจ้งข้อร้องเรียน หรอืแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดทางกฎหมาย ความถกู

ต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่อง หรอืการผิดจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั ผ่านกรรมการอสิระหรอืกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัได้ ทัง้นี ้ข้อมลูร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสจะได้รบัการคุม้ครองและเกบ็ไว้เป็นความลบัโดยกรรมการอสิระ หรอืกรรมการ

ตรวจสอบจะด�าเนนิการสัง่การตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้าม)ี และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป

รายงานประจำาปี 256194



ช่องทางการตดิต่อบรษิทัของผู้มส่ีวนได้เสยี

 คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้เสยีในการเสรมิสร้างผลการด�าเนนิงานของบรษิทัเพือ่

สร้างความมัน่คงยัง่ยนืให้แก่บรษิทั โดยการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่ก่ียวข้องในการด�าเนนิธุรกจิให้ผูมี้ส่วนได้เสยีได้รบัทราบอย่างเพยีงพอ

และโปร่งใส นอกจากนีบ้ริษทัจดัให้มช่ีองทางส�าหรบัผู้มส่ีวนได้เสยี ผูถื้อหุน้ และนกัลงทนุ สามารถสอบถามรายละเอยีด แจ้งข้อร้องเรยีน 

แจ้งการถกูละเมิดสทิธ ิแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิทางกฎหมาย ความถกูต้องของรายงานทางการเงินระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรอื

การผดิจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทัฯ ผ่านกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ได้ โดยบรษิทัเปิดช่องทางให้ผูม้ส่ีวนได้

เสยีภายนอก ติดต่อคณะกรรมการบริษทัหรอืผู้บรหิารระดบัสงูผ่านช่องทาง ดงันี้ 

 1. โทรศพัท์  Call Center 1260 

   กด 3 ตดิต่อนักลงทนุสมัพนัธ์ หรอื กด 4 แจ้งร้องเรยีน

 2. จดหมาย จดัส่งทางไปรษณย์ี หรอืยืน่ส่งโดยตรงที่

   บรษัิท ชีวาทยั จ�ากดั (มหาชน)

   1168/80 อาคารลุมพนิทีาวเวอร์ ชัน้ 27 ยนูติดี 

   ถนนพระรามสี ่แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 

   กรงุเทพมหานคร 10120

 3. อีเมล    auditcommittee@chewathai.com

 4. เวบ็ไซต์ www.chewathai.com

 ทัง้นี ้ข้อมลูร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเกบ็ไว้เป็นความลับโดยกรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบ

จะด�าเนนิการส่ังการตรวจสอบข้อมลู และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป

 โดยในส่วนพนกังาน บรษิทัได้เปิดช่องทางให้พนกังานแสดงความคิดเหน็ ร้องเรยีน หรอืรายงานการกระท�าทีไ่ม่ถกูต้องผ่านช่อง

ทาง Whistleblower ของบรษิทั

 ทัง้น้ี บริษทัได้ให้ความรับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม รวมถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีในกลุม่ต่างๆ โดยให้ความส�าคญักบัการด�าเนิน

ธรุกิจโดยค�านงึผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้กับสงัคม สิง่แวดล้อม ลูกค้า คูค้่า คูแ่ข่ง พนกังาน เจ้าหนี ้ซึง่ในปี 2561 บรษิทัไม่มกีรณขีองการฝ่าฝืน

กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขนัทางการค้า รวมตลอดถงึบรษิทัไม่มกีรณขีองการถกูด�าเนนิการใดๆ จากหน่วยราชการหรอืหน่วย

งานทีก่�ากบัดแูลกฎหมาย กฎ และระเบยีบต่างๆ อนัเนือ่งมาจากการท่ีบรษัิทไม่ได้ประกาศข้อมูลทีเ่ป็นเหตกุารณ์ส�าคัญภายในระยะเวลา

ทีห่น่วยราชการต้องการให้บรษิทัต้องด�าเนนิการ

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บรษัิทมนีโยบายในการให้ข้อมลูเปิดเผยแก่ผูเ้ก่ียวข้องอย่างโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้ ลกูค้า หรอืพนกังาน เป็นต้น โดยมรีาย

ละเอยีดดงัต่อไปนี้

 1. ผู้ถอืหุน้

 บริษทัมนีโยบายในการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศ อาท ิข้อมลูทางการเงนิ ข้อมลูทัว่ไปทีส่�าคญัเกีย่วกบัธรุกจิและผลประกอบ

การของบริษัททีต่รงกบัความเป็นจรงิ ครบถ้วน เพยีงพอ สม�า่เสมอ ทนัเวลาอย่างทัว่ถงึ และเท่าเทยีมกนั โดยได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ต่างๆ เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และผูม้ส่ีวนได้เสยีอ่ืนๆ ได้รบัทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดยมฝ่ีายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ในการให้

บรกิารข้อมลูและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบรษิทักับผูล้งทนุ ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห์ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง อาทิ

  - การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

  - แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1)

  - เวบ็ไซต์ของบรษิทัคือ www.chewathai.com

  - สือ่มวลชนต่างๆ ทัง้ด้านหนงัสอืพมิพ์และวารสารธรุกิจ โทรทศัน์

 ทัง้น้ีผูถ้อืหุน้รายย่อย นกัลงทนุท่ัวไป และนกัวิเคราะห์ทีต้่องการข้อมลูท่ีเกีย่วกบับรษิทัสามารถตดิต่อกบัฝ่ายนกัลงทนุสมัพันธ์

ของบริษัทได้โดยตรง ซ่ึงเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกัน โดยเจ้าหน้าทีข่องบรษิทัจะต้ังมัน่อยูบ่นพืน้ฐานของการเปิดเผยข้อมลู

ทีเ่ท่าเทยีมกนับรษิทัได้ตระหนกัและมคีวามรบัผดิชอบต่อความเช่ือถือได้ของข้อมลูทางการเงนิ โดยคณะกรรมการบรษิทัได้จดัท�ารายงาน

95บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



 ทางการเงนิทีม่ข้ีอมลูถกูต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบญัชีและหลกับญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รวมทัง้การเปิดเผยสารสนเทศส�าคัญ

ทีม่ผีลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงในราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัต่อการตดัสนิใจลงทนุ โดยการปฏิบตัติามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ข้อบงัคับของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และหน่วยงา

นอืน่ๆ ของรฐัอย่างเคร่งครดัและตดิตามแก้ไข เปลีย่นแปลงอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้มัน่ใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์มคีวามทันสมยั และเป็น

หลักประกนัให้ผูถ้อืหุน้เชือ่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างตรงไปตรงมา

 อนึง่ ในปี 2561 บรษิทัได้ด�าเนนิการเพือ่ให้บรกิารข้อมลูและข่าวสารของบรษิทัผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสือ่มวลชนอย่าง

สม�า่เสมอเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้น นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ ผู้มส่ีวนได้เสยีอืน่ และบคุคลทัว่ไปรบัทราบข้อมลูอย่างทัว่ถงึ ดงันี้

 1) ผูบ้ริหารของบรษิทัได้ให้ข้อมลูในภาพรวมของการด�าเนนิงาน และตอบข้อซกัถามแก่นกัวเิคราะห์และนกัลงทนุ อาท ิการ

พบปะนกัวเิคราะห์และนกัลงทนุ (Company Visit) การประชมุทางโทรศพัท์ (Conference Call) การประชมุนกัวเิคราะห์เพ่ือแถลง

ข้อมลูผลการด�าเนนิงานรายไตรมาสให้แก่นกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting) การเข้าร่วมพบปะนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์และนกัลงทนุกบั

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) การเยีย่มชมกจิการ (Site Visit) 

 2) การให้ข่าวประชาสมัพนัธ์บรษิทัต่อสือ่มวลชนไม่ว่าจะเป็นหนงัสอืพมิพ์ นติยสาร และวารสารต่างๆ เกีย่วกบัธรุกิจของบรษิทั 

ผลการด�าเนนิงานของบรษัิท รวมตลอดถงึการให้สมัภาษณ์ของผูบ้รหิารของบรษิทั ซึง่ประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ

ของบริษทั 

 3) การเข้าร่วมกจิกรรม MAI Forum 2018 เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูบรษิทัให้แก่นักลงทนุ นกัวเิคราะห์หลักทรพัย์ สือ่มวลชน และ

ผูท้ีส่นใจ ได้รับทราบข้อมลูของบริษทั

 4) การให้ข้อมลูผ่านทางตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ได้แก่ แบบ 56 – 1 งบการเงินของบริษทั รายงานการวเิคราะห์งบการเงนิรายไตรมาส และอืน่ๆ ทัง้นี ้ผูถ้อืหุ้น นกัลงทนุ และบคุคลทัว่ไป 

สามารถสอบถามข้อมลูและซักถามข้อสงสยัต่างๆ โดยตดิต่อได้ที่ 

  ฝ่ายนกัลงทนุสมัพันธ์ : นางสาวชนสิรา  ยิง่นอก

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

รายงานประจำาปี 256196



 2. ลกูค้า

 บริษัทมช่ีองทางการเปิดเผยข้อมูลโครงการต่างๆ ของบริษัทให้ลูกค้าได้รบัทราบผ่านช่องออนไลน์ ได้แก่ www.chewathai.com  

และ www.facebook.com/CHEWATHAI รวมทัง้ช่องทาง Call center 1260ของบรษิทั 

 3. พนักงาน

 พนกังานของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นพนักงานทีป่ระจ�าส�านกังานใหญ่หรอืตามโครงการต่างๆ จะได้รับการดแูลและได้รับข้อมลูโดย

เท่าเทยีมกนั รวมทัง้การส่ือสารในรปูแบบต่างๆ อาทิ การติดประกาศทีบ่อร์ดของบรษิทัและทีโ่ครงการต่างๆ การส่ือสารผ่านกลุม่ของฝ่าย

ต่างๆ ในรูปแบบ Chewathai Club Intranet และ Line ซึง่จะมผีูบ้รหิารระดบัสงูอยูด้่วยโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้พนกังานได้รบัรูข่้าวสาร

ต่างๆ ของบริษทั ดงัน้ี

 - นโยบาย ระเบยีบ และข้อบงัคบัต่างๆ ของบริษทั

 - ข่าวสารกจิกรรมต่างๆ ของบริษทั

 - ข่าวหรอืข้อมลูทีเ่ก่ียวกบัสวสัดกิารต่างๆ

 - ข่าวเก่ียวกับพนกังานในเรือ่งต่างๆ เช่น การเล่ือนต�าแหน่ง การปรบัต�าแหน่ง พนกังานเข้าใหม่ หรอื พนกังานลาออกและอืน่ๆ เป็นต้น 

 - ข่าวทีเ่ป็นความรูแ้ก่พนกังาน เช่น ข่าวเกีย่วกับภาษ ีข่าวเกีย่วกบัประกนัสังคม เป็นต้น

หมวดท่ี 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทั มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุน้เกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั การก�ากบัดแูลกจิการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิทั และมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้

 1.   โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั

 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วย บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์ในหลายสาขา เช่น วศิวกรรมศาสตร์ 

บริหารธรุกจิ กฎหมาย บญัชี การเงนิ เป็นต้น ซ่ึงกรรมการทกุคนผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทัง้นี ้คณะบคุคลดงักล่าวน้ีมบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายของ

บริษัทร่วมกบัผู้บรหิารระดบัสงูวางแผนการด�าเนนิงานท้ังระยะสัน้และระยะยาว ตลอดจนก�าหนดนโยบายทางการเงนิ การบรหิารความ

เสีย่ง และภาพรวมขององค์กร มบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูลตรวจสอบและประเมนิผลการด�าเนนิงานของบรษิทั รวมถงึผลการปฏบิตัิ

งานของผูบ้รหิารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้อย่างเป็นอสิระ

 โครงสร้างคณะกรรมการของบรษิทัในปี 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมดจ�านวน 6 คณะ ดังนี้

 1. คณะกรรมการบรษิทั

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

 3. คณะกรรมการบรหิาร

 4. คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน

 5. คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

 6. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

 บริษัทมกีารก�าหนดและแยกอ�านาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชดัเจน โดยในการพจิารณาตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญั จะ

ต้องผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการแต่ละชดุ ซึง่มหีน้าทีเ่ฉพาะเรือ่งและเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ 

เพ่ือถ่วงดลุและสอบทานให้เกดิความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย

 ปัจจบุนัคณะกรรมการบรษิทัมจี�านวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ�านวน 3 ท่าน (Executive Directors) 

และกรรมการบริษทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน 4 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการทีม่คีณุสมบัตเิป็นอสิระ 4 ท่าน ซึง่คิด

เป็นจ�านวนเกนิ 50% ของจ�านวนกรรมการบรษิทัทัง้คณะอนัจะท�าให้เกดิการถ่วงดลุในการพจิารณาและออกเสียงในเรือ่งต่าง ๆ อย่าง

เหมาะสม ทัง้นี ้ คณะกรรมการบรษิทัมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปีตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องก�าหนดโดยกรรมการอสิระ

จะมวีาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบรษิทัจะเหน็ว่าบคุคลนัน้สมควรด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ

ของบริษัทฯ ต่อไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ  นอกจากนี ้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ สามารถเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผู้

บริหารของบริษัทในเครอืหรอืบรษิทัอืน่ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์
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คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และตลาดหลักทรพัย์ฯ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย

 2.   การแต่งตั้งและวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

  2.1)   หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

  กรรมการบริษทัมคีณุสมบติัและประสบการณ์ตามทีบ่ริษัทต้องการและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิ

บรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอืน่ท่ีเกีย่วข้องโดยกรรมการ

ต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ อทุศิความรูค้วามสามารถปฏบิติัหน้าท่ีให้แก่บรษิทั โดยบรษิทัมหีลกัเกณฑ์ใน การคัดเลอืกบคุคลทีจ่ะแต่งตัง้

เป็นกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้

  1) กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ใน

ข้อบังคับของบริษัท

  2) ต้องส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้

  3) เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่ 

มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท

  4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง

  5) กรรมการต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่าห้า (5) บริษัท ในกรณีท่ี 

กรรมการคนใดคนหน่ึงมีต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทท่ีจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่าห้า (5) บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึง

ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการท่านดงักล่าว และรายงานเหตผุลในการแต่งตัง้กรรมการดงักล่าวไว้ในรายงานการปฏบิตัิ

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

  6) กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามข้อ

บงัคบัของบริษัทและเมือ่ครบวาระแล้วอาจได้รบัการเลอืกตัง้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อกี เว้นแต่ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการบริษัท

ว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะท�าหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสม

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในต�าแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับบริษัท

  7) ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดออกจาก

ต�าแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจ�านวนกรรมการทั้งหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมีจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง

ในสามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้

  นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

  1)   เสียชีวิต

  2)   ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับจดหมายลาออก)

  3)   ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามระเบยีบ และประกาศทีอ่อกตามความของ กฎหมาย หรอื

       ตามข้อบังคับบริษัท

  4)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

  5)  ศาลมีค�าสั่งให้ออก

  8)  การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ 

            คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 

       พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือก

  9)  ในการเลือกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธอีอกเสียงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถ้อืหุ้นมสีทิธ ิ

                   เลอืกตัง้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

           10)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน  

       กรรมการที่จะ เลือกตั้งในครั้งนั้นโดยกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้ง 

       เข้ามาใหม่ได้

           11)   ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

รายงานประจำาปี 256198



 2.2)  วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

 บรษิทัก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการคราวละ 3 ปี แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัเชือ่ว่าอายหุรอืระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง

มไิด้เป็นอปุสรรค หากเปรยีบเทยีบกบัความรูค้วามสามารถและประสบการณ์อนัทรงคณุค่าทีแ่ต่ละคนมแีละพร้อมทีจ่ะน�ามาก่อให้เกดิ

ประโยชน์ต่อบริษัท

 2.3)  จ�านวนบริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่ง

 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง แต่มิได้ก�าหนด

นโยบายการจ�ากัดจ�านวนการเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น

 2.4)   การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการผู้จัดการจะสามารถอุทิศเวลาส�าหรับ

การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการด�ารง

ต�าแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 

 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนไว้อย่างละเอียดใน

แบบ 56-1 และในรายงานประจ�าปี (56-2) ซึ่งบริษัทมั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่มีผลกระทบต่อการ

ปฏบิติัหน้าทีก่รรมการบรษิทั โดยตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาคณะกรรมการบรษิทัได้แสดงให้เหน็ว่า คณะกรรมการบรษัิทสามารถอทุศิ

เวลาในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัได้รบัค�าปรกึษา ค�าแนะน�า และข้อเสนอแนะทีม่ปีระโยชน์ในการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

ชื่อ – นำมสกุลล�ำดับ บริษัทจดทะเบียนอื่น

นายชาติชาย   พานิชชีวะ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

พลต�ารวจโทวิสนุ 
ปราสาททองโอสถ

นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร        

นายพินิจ หาญพาณิชย์

นายบุญ ชุน เกียรติ

1.

2.

4.

6.

5.

7.

3.

1. ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
3. กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จ�ากัด (มหาชน) 

1. กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จ�ากัด (มหาชน)
2. กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)
3. ประธานคณะกรรมการการลงทุน   บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น    
    จ�ากัด (มหาชน)  

กรรมการอิสระ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)

1. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์   
    ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

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

กรรมการ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ�ากัด (มหาชน)

ไม่มี

สรปุการด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ของกรรมการ มดีงันี้

99บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิด

ชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

 2. ก�าหนดรายละเอียด ให้ความเห็นชอบ และพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย 

แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายบริหารจัดท�า และก�ากับดูแลการบริหารงานและ

ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ

บริษัทก�าหนด

 3. ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

 4. ด�าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยน�าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุม

ภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

 5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงาน

 6. จดัให้มนีโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล และการปรบัใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ

 7. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะ

กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 8. แต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัอาวโุสของบรษิทั เช่น กรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) รองกรรมการผูจั้ดการสายงานบรหิาร

องค์กร (Executive Vice President) รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (Executive Vice President Accounting 

& Corporate Finance) และผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นจ�าเป็นและสมควร

 9. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 10. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

 11. ส่งเสรมิให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั เข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

 12. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจ�าทุกปี

 13. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้

 14. ด�าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

 โครงสร้างในส่วนคณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการ

ชุดย่อยจ�านวน 5 คณะ ได้แก่ 

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

 2. คณะกรรมการบริหาร

 3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

 4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก�าหนด โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบและมีบทบาทการ

ปฏิบัติงานในฐานะท่ีเป็นองค์กรอิสระท่ีให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแลก�ากับกิจการให้เป็นไปตามหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอต่อสาธารณชนและผู้ถือหุ้น สอบทาน

รายงานประจำาปี 2561100



ข้อมูลทางการเงินที่เสนอต่อสาธารณชนและผู้ถือหุ้น สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และ

การสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวน 3 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

  1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร  กรรมการตรวจสอบ 

  3. นายพินิจ หาญพาณิชย์    กรรมการตรวจสอบ  

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณา

แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจ้างบคุคลซ่ึงมคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชโีดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

 5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

 6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ  บริษัทฯ

 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

 - ความเหน็เก่ียวกับการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์   

   หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 - จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 

   คณะกรรมการบริษัท

 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบต้องรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ ตามหน้าทีท่ีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มอบหมาย

ให้ ในขณะทีค่วามรบัผดิชอบส�าหรบักจิกรรมทัง้หมดของบรษิทัฯ ต่อบคุคลภายนอกนัน้ยงัคงเป็นของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ

คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 2 คน 

และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 คน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้อง

รับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะงานการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการกิจการของบริษัท

ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะ

กรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

101บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



  1. นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริหาร

  2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการบริหาร

  3. นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกับทศิทางกลยทุธ์ โครงสร้างการจดัการ และแผนการด�าเนินงานประจ�าปี และงบประมาณของบรษิทัฯ

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

 3. ตรวจสอบผลการด�าเนินงาน และการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับ

ทราบทุกเดือน

 4. เสาะหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 5. ตรวจสอบ และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัท

 6. ตรวจสอบ และอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ การจัดการทรัพยากร

บคุคล การเงนิและการคลงั การบรหิารงานทัว่ไป และธรุกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ภายใต้ขอบเขตอ�านาจ

การอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก�าหนดไว้

 7. พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ

 8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ตามความเหมาะสม 

โดยทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรหิารจะต้องไม่กระท�าการหรอือนมุตัริายการใดๆ ทีต่นหรอืบคุคล

ทีอ่าจมีความขดัแย้งกบัตน อาจมส่ีวนได้เสยี หรอือาจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบั

บรษัิทฯ (ตามทีน่ยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ หรอืประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) 

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับนโยบาย และหลักการต่างๆ ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

 9. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือค�าแนะน�า ตามความจ�าเป็น

 10. ร้องขอให้ผู้บริหารหรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการอภิปรายกัน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

 11. รายงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบถึงกจิการทีค่ณะกรรมการบรหิารด�าเนนิการภายใต้อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ

บริหารอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ�าเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

 12. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจ�าทุกปี

 13. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตร

 14. ด�าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งหมด 3 คน โดย 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 3 คนเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล โดยมีหน้าที่ส�าคัญเพื่อ

แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีรายนามดังต่อไปนี้

  1. พลต�ารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  3. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 1.  พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบคุคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม เพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการ

ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ รวมทัง้คดัเลอืกบคุคลและเสนอชือ่บคุคลทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุ

รายงานประจำาปี 2561102



คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัท

 2. พจิารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบรษัิท กรรมการ

ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

 3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสงูของ

บริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติ

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู ส�าหรบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท 

ให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท มีจ�านวนทั้งหมด 3 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการ

ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 2 คน และกรรมการบริหารจ�านวน 1 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

  1. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

  2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี   กรรมการก�ากับดูแลกิจการ  

  3. นายบุญ ชุน เกียรติ  กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 1.  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

 2. พิจารณาก�าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบ

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ต่ีอคณะกรรมการบรษิทัฯ และฝ่ายจดัการ เพือ่ก�าหนดเป็นระเบยีบปฏิบตัขิององค์กร ทัง้นี ้เพือ่ให้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง 

 3. ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท

 4. ก�ากับดูแลให้ค�าปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยา

บรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับ ระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล 

 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ได้รับการแต่งตัง้ข้ึนโดยคณะกรรมการบรษิทัมจี�านวนทัง้หมด 3 คน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการประกอบ

ด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 2 คน และกรรมการบริหารจ�านวน 1 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

  1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการบริหารความเสี่ยง  

  3. นายบุญ ชุน เกียรติ  กรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1.  พิจารณาก�าหนดนโยบาย แผนการจัดการบริหาร และก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

 2.  พจิารณาและทบทวนแนวทางและเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งให้มปีระสทิธิภาพ และเหมาะสมกับ ลกัษณะความ

เสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทด�าเนินการ

 3.  ติดตามและให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายงานผล

การด�าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท 

 4.  ให้ข้อเสนอแนะในด้านที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายและ

กลยุทธ์ของบริษัท

103บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



การประชุมคณะกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปีและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม

ความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมขั้นต�่า หรือ เป็นไปตามประกาศ หรือ กฎบัตรของแต่ละคณะในส่วนของการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น ก�าหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

 2. มีการก�าหนดความชัดเจนไว้ล่วงหน้า โดยกรรมการผู้จัดการ โดยการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการบริษัท จะร่วม

กันพิจารณาก�าหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วง

หน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอส�าหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน

 3. คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท

สามารถตดิต่อเลขานกุารบรษัิทได้โดยตรงอย่างอสิระ เลขานกุารบรษิทัมหีน้าท่ีให้ค�าปรกึษาแก่คณะกรรมการบรษิทัในเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง

กับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

 4. กรรมการผูจ้ดัการมหีน้าทีจ่ดัสรรเวลาให้อย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเอกสารข้อมลูเพือ่การอภปิรายและเพยีงพอ

ส�าหรับคณะกรรมการทีจ่ะอภปิรายในประเดน็ส�าคญั เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคดิเหน็ก่อนสรปุความ

เห็นที่ได้จากที่ประชุม

 5.  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็นเพื่อ

อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการ ทราบถึง

ผลการประชุมด้วย

 6.  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้

สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพ่ือมีโอกาสท�าความรู้จักผู้บริหารระดับสูงส�าหรับใช้

ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

 7.  ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่

ประชุมในวาระดังกล่าว

 8.  การประชมุทกุครัง้ ต้องมกีารจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรอง

จากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการส�าหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ 

ในปี 2561 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รำยชื่อ

คณะกรรม
กำรบริษัท

จ�ำนวน
ครั้ง

จ�ำนวน
ครั้ง

จ�ำนวน
ครั้ง

จ�ำนวน
ครั้ง

จ�ำนวน
ครั้ง

จ�ำนวน
ครั้ง

อัตรำ
กำรเข้ำ

ร่วม (%)

อัตรำ
กำรเข้ำ

ร่วม (%)

อัตรำ
กำรเข้ำ

ร่วม (%)

อัตรำ
กำรเข้ำ

ร่วม (%)

อัตรำ
กำรเข้ำ

ร่วม (%)

อัตรำ
กำรเข้ำ

ร่วม (%)

คณะกรรม
กำรตรวจสอบ

คณะกรรม
กำรสรรหำ

และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
บริหำร

คณะกรรม
กำรก�ำกับดูแล

กิจกำร

คณะกรรม
กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ

2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

3. นายบุญ ชุน เกียรติ

4. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

5. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

6. พลต�ารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ

7. นายพินิจ หาญพาณิชย์ 

8. นายพัว เชอ ชิว

9. นายชุง ทัง ฟง

(1)

(2)

(3)

(4)

11/11

11/11

11/11

11/11

11/11

1/2

1/2

3/7

4/7

-

-

-

6/6

6/6

-

1/1

-

2/4

-

-

-

3/3

3/3

1/1

-

-

1/1

11/11

11/11

11/11

-

-

-

-

-

-

-

-

3/3

3/3

3/3

-

-

-

-

-

-

4/4

4/4

4/4

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

43%

57%

-

-

-

100%

100%

100%

50%

-

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

รายงานประจำาปี 2561104



หมายเหตุ :   พลต�ารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตามมติที่

  ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 

  นายพินิจ หาญพาณิชย์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะ

  กรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 

  นายพัว เชอ ชิว ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

  นายชุง ทัง ฟง ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

(1)

(2)

(3)

(4)

การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกันตามความเหมาะสมเป็นประจ�าใน

ทุกปี โดยในการประชุมดังกล่าวจะไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปราย

ประเด็นและปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโต หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความ

สนใจ  

 ทั้งนี้ในปี 2561 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทและการน�าไปปฏิบัติ

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ประจ�าปี 

รวมทัง้วางแผนกลยทุธ์ล่วงหน้า และภายหลงัจากนัน้คณะกรรมการจะตดิตามว่าฝ่ายจดัการได้น�าแผนงานดังกล่างไปปฏบิตัติามหรอื

ไม่ โดยฝ่ายจดัการจะรายงานแผนงานดงักล่าวให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นประจ�าทกุไตรมาส โดยก�าหนดไว้เป็นวาระ 

เรื่อง รับทราบผลการด�าเนินงาน รายงานความคืบหน้าการด�าเนินธุรกิจ และยังได้ก�าหนดให้มีวาระ เรื่องทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อให้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะได้รับทราบข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงแก้ไขต่อไป

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการอิสระ

 บริษัทได้ก�าหนดนิยามของบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาด

ทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จ�านวนกรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีรายละเอียดดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บรษัิทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี ้ลกัษณะ

ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส 

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ

เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 

หรอืผูม้อี�านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

105บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



 5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 

ค�า้ประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณ์อ่ืนท�านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้บรษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้

ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใด

จะต�า่กว่า ทัง้นี ้การค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค�านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

ก�ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี้

ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

 8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้น

เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่

มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

 10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

 การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้

 1. คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

 2. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ใน

การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

 คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามค�านิยามของกรรมการอิสระท่ีก�าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุน

 2.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

 3.  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 4.  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

 ทั้งนี้ วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะมีก�าหนด 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อสิ้นสุดวาระการ

ด�ารงต�าแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการของ

บรษัิทฯ อาจเหน็สมควร แต่ทัง้นี ้กรรมการอสิระจะมวีาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งไม่เกนิ 9 ปี นบัจากวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก 

รายงานประจำาปี 2561106



การสรรหากรรมการบริษัท

 การสรรหาคณะกรรมการบรษิทัจะพิจารณาคณุสมบตัโิดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และน�าเสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริษัท มีรายละเอียดดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ

 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

 1. กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ 

    ของบริษัท

 2. ต้องส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้

 3. เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อ 

     ประโยชน์ของบริษัทฯ 

 4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง

 5. กรรมการต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท  ในกรณีที่กรรมการคนใด 

    คนหนึ่งมีต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนอืน่ๆ เกนิกว่า 5 บรษิทั  คณะกรรมการจะพจิารณาถงึประสิทธภิาพใน 

    การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการท่านดงักล่าว และรายงานเหตผุลในการแต่งตัง้กรรมการดงักล่าวไว้ในรายงานการปฏบิตัติาม 

    หลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีซ่ึงปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

     (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

 ในการประชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ ให้กรรมการจ�านวนหนึง่ในสามของกรรมการทัง้หมดออกจากต�าแหน่ง หากไม่

สามารถแบ่งจ�านวนกรรมการทัง้หมดออกเป็นสามส่วนเท่ากนัได้ ให้กรรมการทีอ่อกมจี�านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึง่ในสาม  กรรมการที่

ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกกลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอกีกไ็ด้ นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมือ่

 - เสียชีวิต

 - ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก)

 - ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามระเบยีบ และประกาศทีอ่อกตามความของกฎหมายหรอืตามข้อบงัคบับรษิทั

 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

 - ศาลมีค�าสั่งให้ออก

การสรรหากรรมการบริหาร 

 การสรรหากรรมการบริหารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และน�าเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารท�าหน้าท่ีในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ 

หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณา กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการ ตลอดจนติดตามการด�าเนิน

นโยบายและแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

 การสรรหาผู้บรหิารระดบัสงูได้แก่ กรรมการผู้จดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

จะเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
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การสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ

กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้ปฏบิตัหิน้าที่

เฉพาะเรื่องและน�าเสนอผลให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและรับทราบ ซึง่คณะกรรมการชดุยอ่ยมหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบตาม

ที่ก�าหนด

ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย รวมถึงเป็นผู้ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ อนัก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุเพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษทัและผูถ้อืหุน้ โดยค�านงึถงึ

ผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย มคีวามเป็นอิสระในการแสดงความคดิเหน็ และการตัดสนิใจไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

หรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ด�าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขัดแย้ง หรือเป็นการแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยคณะกรรมการ

บริษัทได้ก�าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์

อักษร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกลไกในการก�ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานและการควบคุมฝ่ายบริหารในช่วงเวลาที่จ�าเป็นและ

เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อรายงานทางการเงินที่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการด�าเนินงานอย่างแท้จริง มีการ

ประเมิน ก�าหนดและวางมาตรฐานในการบริหาร ป้องกัน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลภายใต้หลกัการถ่วงดลุอ�านาจ และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันา เพือ่ให้ธรุกจิ

ของบริษัท มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

6. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

 บริษัทมีการก�าหนดและแยกอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการ

พิจารณาและตัดสินใจในเรื่องท่ีส�าคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือถ่วงดุล

และสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

7. การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

 บริษทัมนีโยบายในการแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการ โดยจะต้องเป็น

บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์และคุณสมบตัทิีเ่หมาะสม และต้องไม่เป็นบคุคลเดยีวกนัเพือ่ให้มกีารถ่วงดลุอ�านาจโดย

การแยกหน้าที่การก�ากับดูแลและบริหารงานออกจากกัน

ประธานกรรมการบริษัท

 ไม่เป็นผูบ้รหิาร รวมท้ังไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการผูจ้ดัการ โดยประธานกรรมการบริษทัมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร 

มกีารแบ่งแยกหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลและการบรหิารงานประจ�าออกจากกนัอย่างชดัเจน ประธานกรรมการบริษทั 

มหีน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ซ่ึงเป็นผูก้�าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และนโยบายทีส่�าคญัให้ฝ่ายบรหิารน�าไปปฏบัิติ 

โดยกรรมการบริษทัทกุคนมคีวามเป็นอสิระในการเสนอวาระการประชมุ การแสดงความคดิเหน็ต่อการด�าเนนิงานของบรษัิทในด้านต่างๆ 

รวมถงึพิจารณาอย่างรอบคอบในเรือ่งทีอ่าจขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ให้มคีวามถกูต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

บทบาทอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

 1. ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ

 2. ท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมและเข้าร่วมการประชุมทกุครัง้ เพือ่ให้การด�าเนนิการประชุมคณะกรรมการบรษิทัมีประสิทธภิาพ 

รวมถึงกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็น และดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ตรงเวลา และ

ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรืออนุมัติในวาระต่างๆ ของการประชุม
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 3. ดแูลการสือ่สารระหว่างบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้สามารถ 

ติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

 4. ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ และมกีารมอบหมายให้มผีูด้แูลการประชุมผูถ้อืหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน และเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การซักถาม

หรือขอค�าชี้แจงเพิ่มเติม

 5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม ดูแลให้มีการน�านโยบายและการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

 6. สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และนโยบายความรับผิดชอบ

ต่อสังคมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน

 7. สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านท�างานร่วมกันอย่างเป็นทีม อันจะก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการท�างาน ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการ ทั้งแบบประเมินตนเองแบบประเมินไขว้ และแบบประเมินกลุ่ม 

น�าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�างานของคณะกรรมการ

 8. สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติ

หน้าที่กรรมการในสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เป็นต้น

กรรมการผู้จัดการ

 ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยท�าหน้าที่ในการ

ด�าเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจ�าวันของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ก�าหนด 

พิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัท

บทบาทอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

 1. ก�าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

และด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าวด้วย รวมถึงการ

สั่งการและก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยรวม

 2. มีอ�านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายสายงาน/แผนก หรือการพ้นจากการเป็น

พนักงาน ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ

 3. พิจารณาและด�าเนินการให้มีการปฏิบัติตามค�าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามภารกิจ 

วัตถุประสงค์ แนวทาง และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร

 4. ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

 5. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายให้บุคคลอืน่ปฏิบตังิานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง 

และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ 

ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้

 ทัง้นี ้อ�านาจตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บคุคลอืน่ทีเ่หน็สมควร จะไม่รวมถงึอ�านาจ และ/หรอืการมอบอ�านาจในการอนมุตัิ

รายการใดทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดขดัแย้งกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยตาม

กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนมุตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

8. แผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการสืบทอดต�าแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกต�าแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ต�าแหน่งที่เป็นผู้น�าองค์กร คือ กรรมการผู้จัดการในบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจน

พนักงานว่าการด�าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที 

109บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



 ดังนั้น คณะกรรมการบริหารได้ร่วมกันก�าหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) โดยสรรหา

บุคลากรภายในองค์กรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทางด้านคุณวุฒิ คือ มีความรู้และประสบการณ์ สามารถสร้างผล

งานที่ดีเลิศให้องค์กร มีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งมีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิที่พร้อมจะด�ารง

ต�าแหน่งที่ว่างลง รวมทั้งมีการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

9. การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงาน

เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อ

เนือ่ง โดยก�าหนดเกณฑ์การประเมนิเปรยีบเทยีบกบัผลปฏบิตังิานอย่างเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี

 การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นแบบรายคณะและรายบุคคล โดยวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation)  เลขานุการ

บริษัทเป็นผู้น�าส่งแบบประเมินให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้กรรมการพิจารณาผลงานของตนเอง ปรับปรุง 

แก้ไข และน�าส่งแบบประเมนิกลบัมายงัเลขานุการบริษทั เพ่ือรวบรวมผลและสรปุผลการประเมนิในรอบปีเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท รวมถึงเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละหมวด ดังนี้

  คะแนนมากกว่าร้อยละ 80    มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

  คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 71-80  มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดี

  คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 61-70  มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

  คะแนนอยู่ในช่วงต�่ากว่าร้อยละ 60  มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นต�่ากว่ามาตรฐาน

 ทั้งนี้ ปี 2561 ผลประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

  9.1)  การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 ประเภทที ่1  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ แบ่งการประเมนิออกเป็น 4 หมวดโดยผลการประเมินประจ�าปี 2561  

       สรุปได้ดังนี้

  1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ท�าให้การท�างานของคณะ 

      กรรมการมีประสิทธิภาพ

  2) การประชุมคณะกรรมการได้ด�าเนนิการในเรือ่งดังต่อไปนี ้เพือ่ให้คณะกรรมการปฏบิติัหน้าทีใ่นการประชุมได้ 

      อย่างมีประสิทธิภาพ

  3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความส�าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน 

      และปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ

  4) เร่ืองอืน่ๆ เช่น ความสมัพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้รหิาร

  ระดับคะแนนที่ได้ร้อยละ 94.21 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

 ประเภทที ่2  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย แบ่งการประเมินออกเป็น 3 หมวดโดยผลการประเมนิประจ�าปี  

                  2561 สรุปได้ดังนี้

  1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ท�าให้การท�างานของคณะ 

      กรรมการมีประสิทธิภาพ

  2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด�าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการ 

      ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความส�าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา  

      ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ

รายงานประจำาปี 2561110



 ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะประจ�าปี 2561 สรุปได้ดังนี้

  1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

   ระดับคะแนนที่ได้ร้อยละ 95.92 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

  2) คณะกรรมการบริหาร

   ระดับคะแนนที่ได้ร้อยละ 89.92 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

  3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   ระดับคะแนนที่ได้ร้อยละ 89.88 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

  4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   ระดับคะแนนที่ได้ร้อยละ 92.86 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

  5) กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

   ระดับคะแนนที่ได้ร้อยละ 91.43 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

 ประเภทที ่3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล แบ่งการประเมนิออกเป็น 3 หมวด  

         โดยผลการประเมินประจ�าปี 2561 สรุปได้ดังนี้

  1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

  2) การประชุมของคณะกรรมการ

  3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

   ระดับคะแนนที่ได้ร้อยละ 94.25 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

 ทัง้นี ้ ขัน้ตอนการประเมนิเริม่ต้นประมาณเดอืนธนัวาคม โดยมเีลขานกุารบรษิทั ท�าหน้าทีจ่ดัส่งแบบประเมินให้กรรมการ

แต่ละคนประเมนิตนเองโดยอิสระ หลังจากนัน้ เลขานุการบรษัิทท�าการรวบรวมแบบประเมนิผล เพือ่จดัท�ารายงาน สรุป ประมวลผล

การประเมิน และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

 อนึ่ง ผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 ได้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ครั้งที่ 1/2562 แล้ว

  9.2) การประเมินกรรมการผู้จัดการ

  คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ได้ให้คณะกรรมการบรษิทัท�าการประเมนิกรรมการผู้จดัการโดย 

ประเมินในด้านต่างๆ คอื ความเป็นผูน้�า การก�าหนดกลยทุธ์ การปฏบิตัติามกลยทุธ์ การวางแผน และผลปฏบิตัทิางการเงนิ ความสมัพนัธ์

กบัคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัภายนอก การบรหิารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากรการสบืทอดต�าแหน่งความรูด้้านผลติภณัฑ์และ

บรกิาร คณุลกัษณะส่วนตวั โดยเป็นการปรบัปรงุจากตัวอย่างแบบประเมินผลงานของ CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ทัง้นี ้ในการประเมินกรรมการผูจ้ดัการนัน้ ผลการประเมนิจะเป็นส่วนหนึง่ของการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ผู้จัดการในแต่ละปีด้วย

10.  ค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาเสนอแนวทางในการก�าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ ์

ดังนี้

 1. ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

 2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

 3. ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน

 4. ค่าตอบแทนที่ก�าหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจ�าเป็นและสถานการณ์ของ  

   บริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

111บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



รำยชื่อล�ำดับ หลักสูตรที่ได้รับกำรอบรม

นางสมหะทัย   พานิชชีวะ1. - หลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 1

11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ หรือเข้า

ร่วมการสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษา/การอบรมว่า จะเป็นการพัฒนา

กรรมการให้ได้ความรูท้ีท่นัต่อสถานการณ์ทางธรุกิจทีม่กีารแข่งขนัอยูต่ลอดเวลา และมนีโยบายพฒันาศกัยภาพบคุลากรทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

โดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการบริษัทได้เข้าร่วม

รับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก�าหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director 

Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่ก�าหนดแล้ว กรรมการ

บรษิทัยงัให้ความส�าคญัในการเข้าร่วมรบัการอบรมหลกัสูตรอืน่ๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) เช่น หลักสตูร 

Company Secretary ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้น�าที่เป็นมืออาชีพ มี

ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อน�าไปสู่การก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมี

รายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ ในปี 2561 กรรมการได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้

รำยชื่อล�ำดับ หลักสูตรที่ได้รับกำรอบรม

นายชาติชาย   พานิชชีวะ

นางสมหะทัย   พานิชชีวะ

นายบุญ ชุน เกียรติ

นางสุภาภรณ์   บุรพกุศลศรี

นางสาวชนิสรา  ยิ่งนอก

พลต�ารวจโทวิสนุ  ปราสาททองโอสถ

นายชัยยุทธ   เตชะทัศนสุนทร

นายพินิจ หาญพาณิชย์

1.

2.

3.

4.

8.

6.

5.

7.

Director Accreditation Program (DAP) 9/2004

Director Accreditation Program (DAP) 104/2008

Director Certification Program (DCP) 155/2012

- Director Certification Program (DCP) 127/2013
- Director Accreditation Program (DAP)  87/2011
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) 13/2011
- Advance Audit Committee Program (AACP) 23/2016

- Effective Minute Taking (EMT) class 37/2017
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) class 35/2017
- Company Reporting Program (CRP) class 16/2016
- Company Secretary Program (CSP) class 75/2016
- Advances for Corporate Secretaries class 2/2016
- Fundamentals for Corporate Secretaries class 2/2016

- Director Accreditation Program (DAP) / 2547
- Audit Committee and Continuing Development Program / 2548
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2

Director Accreditation Program (DAP) 119/2015

Director Accreditation Program (DAP)

นางสุภาภรณ์   บุรพกุศลศรี2. - มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับเปล่ียนและผลกระทบทางภาษีอากร (EY) 
- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 
Culture Oversight (IOD) 
- ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ (EY) 
- Audit Committee Forum 2018 (IOD)

รายงานประจำาปี 2561112



 ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาผู้บริหารซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทนั้น รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ “นโยบายใน

การพัฒนาบุคลากร”

12. ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

 ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท 

เพื่อให้กรรมการเข้ารับต�าแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการ กฎบัตรคณะ

กรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายบริษัทที่ส�าคัญ เป็นต้น

 2.  จัดให้มกีารพบปะกบัประธานกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารของบรษัิท เพือ่

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทมีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

 

  1)  พลต�ารวจโทวิสนุ  ปราสาททองโอสถ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ

       พิจารณาค่าตอบแทน

  2)  นายพินิจ หาญพาณิชย์     กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

13. ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

 ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาและในปี 2561 บริษัทไม่มีกรณีของการกระท�าที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นกฎหมายตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน หรอืกฎหมายต่างๆ อาท ิการทีบ่รษิทั

ไมส่่งงบการเงนิตามก�าหนด ไมม่ีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัอื่นที่ไม่ใชบ่ริษัทย่อย บริษทัไมม่ีชื่อเสยีงใน

ทางลบ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทไม่มีกรณีที่มีการกระท�าที่

เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือถูกด�าเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการ

ที่บริษัทไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์ส�าคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการก�าหนด

 อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่มีการกระท�าที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

กฎหมายตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน หรอืกฎหมายต่างๆ ทัง้ทางแพ่ง และทาง

อาญา รวมทั้งไม่มีการกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีการ

กระท�าดังต่อไปนี้

  1.  ไม่มีการกระท�าที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

  2.  ไม่มีการกระท�าผิดด้านการทุจริตหรือการกระท�าผิดด้านจริยธรรม

14. การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

 บริษทัได้ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าท่ีรายงานการถอืหลักทรพัย์และรายงานการเปล่ียนแปลงการถอืหลกัทรพัย์

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือ

รบัโอนต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมท้ังห้ามการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืน

ก่อนทีเ่ผยแพร่งบการเงนิต่อสาธารณชนนอกจากนัน้ บรษิทัมนีโยบายว่า ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัจะต้องมกีารรายงานการ

ถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส และผู้บริหาร 4 รายแรก นับต่อจากกรรมการผู้จัดการ โดยรวม

ถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
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15. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศ

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 2/2552 เรือ่งการรายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ ผูบ้รหิารและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ก�าหนด

ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องซ่ึงเป็นส่วนได้เสีย

ของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย 

 1. ด้านการรายงาน

 ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร ซึง่หมายถงึ กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ และผู้ด�ารง

ต�าแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรก นบัต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา ผู้ซึง่ด�ารงต�าแหน่งเทยีบเท่ากบัผู้ด�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารรายที่ 

4 ทุกราย รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน รายงานให้บริษัทได้รับทราบถึงการมีส่วนได้เสียของ

ตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 2. วิธีการรายงาน

 จัดท�ารายงานและส่งให้เลขานุการบริษัท รวมตลอดถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้จัดท�ารายงานส่งให้เลขานุการ

บริษัททุกครั้งภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้รายงานไป

 3. การรายงานคณะกรรมการบริษัท

 เลขานุการบริษัทจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ�า

ไตรมาส 

16. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

 บรษัิทได้ให้ความส�าคญักบัการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีโดยบรษิทัเหน็ว่าหลกัการดงักล่าวก่อให้เกดิประโยชน์กับบรษิทัในการ

พฒันาองค์กร ทัง้นีบ้รษิทัได้น�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยมาปฏบัิติ

นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระท�าการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิ

บัตรหรือเครื่องหมายการค้า โดยบริษัทมีแนวทางในการด�าเนินการที่ชัดเจน เช่น ทางด้านลิขสิทธิ์ บริษัทมีการก�าหนดนโยบายในการ

ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทโดยมีการตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการท�างานของพนักงาน

เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท�างาน เป็นต้น 

นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน

 บริษัทตระหนักและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของบุคคล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ

พนักงานของบริษัทบริษัทย่อย และบริษัทคู่ค้าทุกคนด้วยความเหมือนหรือความแตกต่าง เนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ 

อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือภาวะทางร่างกายและจิตใจ รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและทาง

อ้อม ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติต่อกันและปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน รวมท้ังปฏิบัติ

ตนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ภาพลักษณ์ของบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดแนวทางในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบัติตามแนวทางของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และถอืเป็น

หน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางประโยชน์อย่างรอบคอบยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมี

ผลและเป็นอสิระภายในกรอบจรยิธรรมทีด่ ีตลอดจนมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนเพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัโดยรวมเป็นส�าคัญ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการและผู้บริหารน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

ไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

รายงานประจำาปี 2561114



 1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดท�าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 

275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

 2. บรษิทัฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดับรองผู้

ช่วยกรรมการผูจ้ดัการหรอืเทยีบเท่า จดัท�าและน�าส่งรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน ของคูส่มรส และของบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ 

มายงัเลขานกุารของบรษิทัฯ ก่อนน�าส่งส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ทกุครัง้ โดยให้จดัท�าและน�าส่ง

ภายใน 30 วันนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิาร หรอืรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครอง

หลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น รวมถึงการจัดท�าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและ

สรุปจ�านวนหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อน�าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงประสงค์ที่จะซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทได้ก�าหนด

ให้บุคคลดังกล่าวด�าเนินการแจ้งความประสงค์ว่าจะด�าเนินการดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันก่อนด�าเนินการดังกล่าว

 3. บริษทัก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบัญชหีรือการเงนิทีเ่ป็นระดบัรองผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการหรือเทยีบเท่า และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้อง ทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญั ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลง

ราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ

ฐานะการเงินและสถานะของบรษิัท จนกว่าบรษิัทฯ จะได้เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษทัฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร 

รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า งดการซื้อขาย

หลกัทรัพย์ของบรษิทัฯ อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน และห้าม

ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูล

ที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

 4. บริษัทฯ ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือน

เป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณา จากเจตนาของการกระท�า

และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

  ทัง้นี ้ในปี 2561 บรษิทัไม่มกีรณีทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัด�าเนนิการซือ้ขายหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมลูภายใน

แต่อย่างใด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงิน ส�าหรับงวดบัญชีปี 2561 ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท ส�านักงาน อีวาย 

จ�ากัด มีรายละเอียดดังนี

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2561

 ทั้งนี้ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด และผู้สอบบัญชีไม่เป็นกรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง หรือด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ใดๆ 

ของบริษัท ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์และ

ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ

และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น บริษัทไม่

ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

 อนึ่ง ในท�านองเดียวกัน กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ 

ในบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

 - ไม่มี -

ค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี 2559 2560

ค่าตอบแทน (บาท) 1,360,000 1,500,000

2561

1,550,000

115บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการให้ความส�าคัญต่อชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีการสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนขององค์กรควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและ

ชุมชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งลูกค้าและ

พันธมิตรทางธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนผ่านทางกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Corporate 

Social Responsibility (CSR) อย่างต่อเนื่อง

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน และสังคมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่ส�าคัญ 

ได้แก่ 

 1. บริษัทมีการคัดเลือกผู้รับเหมาหรือคู่ค้าโดยค�านึงถึงความเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะ

ความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลัก

ที่ส�าคัญ ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและค�าแนะน�าที่ถูกต้องเพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลเกี่ยว

กับสินค้าและการบริการที่ครบถ้วน  การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรมและหลีกเลี่ยงการ

ด�าเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 2. บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมด้วยความซื่อสัตย์และช�าระคืนเงินกู้

ยืม และดอกเบี้ยจ่ายตรงตามก�าหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

กรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท  หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุ

ในสัญญาเงินกู้ยืมได้ บริษัทจะจัดท�าหนังสือชี้แจงและส่งให้ธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นการล่วงหน้า 

และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง

 3.  บริษัทไม่สนับสนุนให้พนักงานกระท�าการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับ

อนุญาต เช่น การท�าซ�าดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน การน�าต้นฉบับหรือส�าเนางานดังกล่าวออกให้เช่า 

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และบริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานใช้ซอฟแวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์  

 4.  บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการให้อยู่เหนือความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ

ผลิต และ/หรือการบริการ ให้ดีขึ้นต่อไป

 5. บริษัทได้มีการแต่งตั้งฝ่ายดูแลก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance) ขึ้นเพื่อช่วยก�ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงาน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน ก.ล.ต.  และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561  ซึ่งได้แต่งตั้ง นาย

อุเทน ช่วยงาน  ปฏิบัติงานในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาวุโสฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เนื่องจากมีคุณวุฒิ

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ รวมถึงหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ  บริษัท

จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎ

ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด 

รายงานประจำาปี 2561116



2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน จึงก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ 

เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. บริษัทจะไม่กระท�าการใดอันเป็นการเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลและไม่

กระท�าการอันเป็นการกีดกัน หรือเลือกปฏิบัติกับบุคคลอันเนื่องมาจากเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ

หรือสังคม และน�าหลักเกณฑ์มาใช้ในการจ้างงาน การมอบหมายงาน การเลื่อนต�าแหน่ง การให้ผลตอบแทนในการท�างาน รวมถึง

เงื่อนไขการจ้างงาน

 2. ต่อต้านการกระท�าใดอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก ซึ่งมีอายุต�ากว่าเกณฑ์ที่

กฎหมายแรงงานก�าหนด โดยจะไม่ท�าธุรกรรมใดๆ กับผู้ผลิตสินค้า หรือบริการที่กระท�าการดังกล่าว 

 3. ด�าเนินการสนับสนุน เคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การด�าเนินการทางธุรกิจของบริษัท 

ซึ่งกระท�ากับบุคลากรภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระท�าการอันเป็นการละเมิดสิทธิ

ของพนักงานซึ่งได้รับความคุมครองตามกฎหมาย

3. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยึดถือปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน

ทุกระดับให้ความส�าคัญ และมีจิตส�านึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกัน

การทุจริต การรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ 

 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการแนวร่ว มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ได้มีมติให้การ

รับรอง บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดัง

กล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

 นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นมีเนื้อหาครอบคลุมการด�าเนินการของบริษัทในเรื่อง 

ดังต่อไปนี้

 1.  บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทและจัดท�ามาตรการปฏิบัติที่สอดคล้อง

กับความเสี่ยงนั้นและเป็นไปตามระบบควบคุมภายใน

 2.  บริษัทจัดท�าขั้นตอนปฏิบัติที่เพียงพอต่อการน�าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้ เพื่อสามารถป้องกันการเกิดทุจริต

และคอร์รัปชั่นในการด�าเนินธุรกิจ

 3.  บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 

มาตรการและขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

 4.  บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ของบริษัท

 5.  บริษัทจัดให้มีการติดตามและการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมี

ขั้นตอนการด�าเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์

 6.  บริษัทจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอค�าแนะน�า 

แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว

 7.  บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ทราบ 

ถึงนโยบายของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ�านาจในการ

ควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ น�านโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทไปปฏิบัติ
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แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท มีดังนี้

1. การให้ของขวัญ การรับของขวัญ  และการเลี้ยงรับรอง

 • ไม่เรียกร้อง หรือรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

 • การรับของขวัญต้องไม่กระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

 • ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของก�านัล ที่มีมูลค่า เกินกว่า 5,000 บาท หากจ�าเป็นต้องรายงานบริษัททราบ

 • การให้ของขวัญ ของก�านัล และอื่นๆ ต้องมีความเหมาะสม ไม่เกินกว่า 5,000 บาท/ครั้ง และต้องให้ในนามบริษัทเท่านั้น

2. การบริจาคเพื่อการกุศล 

 • การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการสนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อ

              สังคมต้อง เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรมและไม่ถูกน�าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

3. การให้เงินสนับสนุน

 • ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงที่ดีของบริษัท

 • ต้องเป็นการให้ในนามของบริษัทเท่านั้น

 •หลีกเลี่ยงการให้เงินสนับสนุนที่มีความเสี่ยงและถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน

4. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

 • ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง

 • ไม่มีนโยบายสนับสนุนพรรคการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

 • ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดท�าการอนุมัติธุรกรรมในการสนับสนุน

 • ผู้มีอ�านาจอนุมัติธุรกรรมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทไม่สามารถ อนุมัติธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการช่วยเหลือทางการเมืองได้

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และท�าเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

 • ต้องไม่ด�าเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ หรือ สถานการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯทันที

มาตรการการแจ้งเบาะแส และช่องทางการร้องเรียน

  บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อ

เท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ และพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดย

 1) ทางไปรษณีย์    : คณะกรรมการตรวจสอบ

     บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

     1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี 

     ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 2) ทางอีเมล  : auditcommittee@chewathai.com

 3) ทางโทรศัพท์   : 1260 กด 4

 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เป็นผู้

แจ้ง จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย  ซึ่งบริษัทฯให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้อง

เรียนเป็นความลับ และได้ก�าหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้

เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น หากข้อมูลความลับดังกล่าวถูกเปิดเผย บริษัทฯจะ

ติดตามสอบสวนหาบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและมีบทลงโทษผู้ที่กระท�าการดังกล่าว

รายงานประจำาปี 2561118



4. นโยบายการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อ

เนื่อง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�านึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการสื่อสาร ให้ความรู้ 

สนับสนุนและสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่องค์กร ในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และน�าไปปรับใช้ที่บ้าน รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้ซึ่งจะท�าให้เกิดการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ ด้วยความดีนี้ จะส่งผ่านไปสู่เยาวชนรุ่นหลังให้เป็นแบบอย่างสืบไป น�าไปสู่การคิด

ก่อนใช้ และการสร้างนิสัยแห่งความประหยัด

 ทั้งนี้ บริษัทฯ สื่อสารการสร้างจิตส�านึกด้านการใช้ทรัพยากร ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด 

จัดกิจกรรม และให้ความรู้โดยการจัดอบรมภายใน

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการประหยัดพลังงาน และรักษา

สิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ใช้ทรัพยากรของ

บริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องได้แก่ นโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้า นโยบายการใช้เครื่องปรับ

อากาศ นโยบายการใช้อุปกรณ์ส�านักงาน นโยบายการลดการใช้กระดาษ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 4.1   ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

 4.2   การประหยัดและอนุรักษ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ มีการก�าหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟให้เหมาะสมกับ 

ช่วงเวลาท่ีใช้งาน และเลือกใช้อุปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมท้ัง 

มีการรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัด เช่น การใช้หลอด LED ท้ังส�านักงาน, การท�าความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ,  การต้ังอุณภูมิ 

เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการ 5ส ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ส�ารวจ และตรวจตรา

อุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันอัคคีภัย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร 

         จากที่บริษัทฯ ได้สื่อสารให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงาน ส�าหรับนโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

นโยบายการใช้เครื่องปรับอากาศ และนโยบายการใช้อุปกรณ์ส�านักงานนั้น บริษัทฯ ได้ติดตามผลการด�าเนินงานและประเมินผล

นโยบายดังกล่าว พบว่าบริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 บริษัทฯ สามารถลด

ค่าไฟฟ้าจากปีก่อนได้เท่ากับ 16% ต่อพนักงาน 1 ท่าน เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการใช้ไฟฟ้าต่อคน กับปี 2560  นั้นถือเป็นสัญญาณที่

ดีส�าหรับการเริ่มนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

 4.3  บริษัทมีก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพน�าทิ้ง โดยติดตั้งระบบบ�าบัดในบ่อบ�าบัดก่อนปล่อยระบายทิ้ง

สู่แหล่งน�าสาธารณะ มีแนวทางการจัดการน�าทิ้งเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด มีการก�าหนดแผนด�าเนินการด้านการควบคุมการ

ระบายน�าทิ้งผ่านบ่อบ�าบัดน�าทิ้งที่ติดตั้งอยู่ภายในโครงการ มีการตรวจเช็คระบบบ�าบัดและก�าหนดให้มีการเข้าเก็บตัวอย่างน�าทิ้งใน

โครงการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพน�าเป็นประจ�าทุกเดือน มีแผนบ�ารุงรักษา แผนการซ่อมแซมระบบ และคู่มือการบ�ารุงรักษา 

โดยการควบคุมคุณภาพน�าทิ้งจะมีการตรวจสอบคุณภาพน�าทิ้งก่อนและหลังจากเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�าเสีย ด�าเนินการโดยบริษัทผู้รับ

อนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น�าเสีย มีกระบวนการตรวจวัด บันทึกผล และจัดท�ารายงาน ก่อนการปล่อยน�าเสียลงสู่

แหล่งน�าสาธารณะ ในโครงการที่มีการก่อสร้าง จนถึงการส่งมอบการบริหารให้คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งมีผลการตรวจ

วัดคุณภาพน�าทิ้งผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานก�าหนด 

 4.4   สนับสนุนให้พนักงานคัดแยกขยะออกเป็นหมวดหมู่ทุกครั้งก่อนน�าไปจัดทิ้งต่อไป  โดยมีการจัดวางถังขยะส�าหรับ

แยกประเภทขยะไว้ตามจุดที่เหมาะสมของส�านักงาน

 4.5   มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยน�ากลับมาใช้หมุนเวียนแทนการท้ิง  มีการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 

ทั้งสองหน้า และ ตรวจการแก้ไขเอกสารบนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ค แทนการจัดพิมพ์เป็นกระดาษ  และการประสานงานระหว่าง

แผนกโดยการสื่อสารทางอีเมล หรือ ช่องทาง Line แทนการส่งโดยเอกสาร

 4.6   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

ใกล้เคียง บริษัทได้ลงพื้นที่สนับสนุนการลอกท่อระบายน�า และดูแลชุมชน เพื่อเป็นการช�าระล้างสิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ในท่อระบายน�า 

ส่งผลให้การระบายน�าในท่อไหลคล่องตัว และสามารถรองรับน�าฝนได้ในปริมาณมากขึ้น
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 4.7   สร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน โดยทางบริษัทได้สนับสนุนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน

ฟุตบอล TOA พร้อมสนับสนุนค่าสนามฝึกซ้อม และชุดกีฬาส�าหรับการแข่งขันให้พนักงาน เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกาย เพื่อสุข

อนามัยที่ดี และ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

 4.8   เลือกใช้วัสดุที่ผู้ผลิตมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิต

 4.9   จัดโครงการสนับสนุนให้พนักงานชีวาทัยปลอดบุหรี่ เพื่อรณรงค์งดการสูบบุหรี่  และให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง

ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ อันจะท�าให้มีสุขภาพที่ดี สุขภาพอนามัยแข็งแรง อายุยืนยาว อีกทั้งเป็นการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 4.10 บริษัทได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเร่ืองการรักษาส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงาน และทรัพยากร 

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

   • จัดอบรมให้ความรู้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลห้องพักอาศัยในเรื่องการท�าความสะอาดห้องพักอาศัยใน

เรื่องต่างๆ เช่น เรื่อง เทคนิคการดูแลรักษาสุขภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์ โดยมีการแนะน�าคุณสมบัติของน�ายาที่เหมาะสมกับสภาพผิว 

หรือ ชนิดของวัสดุ รวมทั้งให้มีการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณสารตกค้างของน�ายาให้น้อยลงและลดปริมาณน�าในการ

ซักล้างอุปกรณ์ด้วย ส่งผลให้ปริมาณน�าเสียที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง โดยทีมงานจาก Starmark เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

    •  การจัดฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง นวัตกรรมใหม่ๆที่ธุรกิจอสังหาควรมี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

การปฏิบัติตามกฎหมายและการด�าเนินงานตามหลัก EIA

        ก่อนที่จะเริ่มโครงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงการแนวราบหรือแนวสูงบริษัทค�านึงถึงปัจจัยด้านผลกระทบทาง

ส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญรวมท้ังจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมโดยทุกโครงการของบริษัทท่ีมีขนาดและจ�านวน

พื้นที่ใช้สอยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ของกฎหมายที่ต้องท�ารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmetal Impact  

Assessment (EIA) ) ตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บริษัทจะร่วมจัด

ท�ารายงาน EIA กับบริษัทที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยในการจัดท�ารายงานและก�าหนดมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ร่วมประเมินผลกระทบจาก

โครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งกับบริษัทที่ปรึกษาและกับผู้อาศัยรอบโครงการ รวมทั้งมีการท�าประชาพิจารณ์เพื่อก�าหนดแนวทาง

และมาตรการ การป้องกันที่ได้ผลดีที่สุดต่อทั้งผู้อยู่อาศัย ลูกค้า และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 

 หลังจากรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แล้ว ในช่วงการก่อสร้างบริษัทจะมีการติดตามความคืบหน้าและการปฏิบัติตามข้อก�าหนด วิธีการและเงื่อนไขที่ระบุในรายงาน โดย

จะประชุมติดตามผลกับผู้รับเหมาและที่ปรึกษาโครงการแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อ

ผู้อยู่อาศัยรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยที่สุด

รายงานประจำาปี 2561120



6. นวัตกรรมชีวาทัย ส�าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ภาพ แสดงรูปทรงและทิศทางของลม ที่ไหลเข้าสู่ตัวอาคาร (โครงการชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์)

5. นวัตกรรมชีวาทัยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

 ชีวาทัยได้น�าแนวคิดการออกแบบโครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ได้น�ามาใช้ในคอนโดมิเนียม 

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้พักอาศัย  และเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับผู้ใช้อาคาร ให้มากที่สุด เรื่องแรกๆ ที่ได้ค�านึงถึง

คือ การออกแบบทิศทางอาคาร และรูปทรงอาคารให้รับลม และสามารถระบายอากาศได้ดี และต้องการใช้ประโยชน์จากทิศทางลม

ธรรมชาติ ตามฤดูกาลของประเทศไทยให้มากที่สุด ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทิศทางของลมตามฤดูกาลของประเทศไทยนั้นมา

จากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ และที่ตั้งของโครงการนี้ได้หันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งส่งผลดีต่อแนวคิด

นี้เป็นอย่างมาก เราจึงได้ท�าการออกแบบรูปทรงของอาคารหลังนี้เป็นลักษณะหน้ากว้างเปิดเข้ารับลม ทั้งจาก 2 ทิศทางที่กล่าวมา 

และยังเพิ่มเติมช่องระบายอากาศเข้าสู่พื้นที่โถงทางเดินของอาคารในบางชั้นของโครงการอีกด้วย ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์จาก

เรื่องการระบายอากาศนี้แล้ว ยังท�าให้รูปทรงของอาคาร ดูมีลูกเล่น ไม่อึดอัดและทึบจนเกินไป เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รู้สึกถึงการพัก

ผ่อนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง  โดยก่อให้เกิดทางเลือกในการประหยัดพลังงานต่อภาระการท�าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ลด

การใช้ไฟส่องสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ได้  โดยที่ราคาก่อสร้างยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับคอนโดมิเนียมตามท้องตลาด  

ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในเรื่องราคา การใช้งานที่เหมาะสมและสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากการเลือกโครงการของชีวาทัย
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 ปัจจบุนัสงัคมการอยูอ่าศยัของเมอืงไทย ก�าลงัปรับเปล่ียนรปูแบบเข้าสู่สังคมผู้สูงอายอุย่างเต็มตวัในเวลาอนัใกล้นี ้ ทางชวีาทยัจึง

มีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ค�านึงถึงความสะดวกสบายของทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใหญ่ คนชรา หรือ แม้แต่

ผู้พิการผู้ทุพลภาพ  ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ภายใต้การออกแบบที่ค�านึงถึงมาตรฐานคุณภาพชีวิตของทุกคน ซึ่งในปีนี้ ชี

วาทัยได้ออกแบบบ้านเดี่ยวโครงการ ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร ซึ่งเป็นบ้านที่ใช้แนวคิดการออกแบบตามแนวคิดดังกล่าว ซึ่งเป็นท�าเล

ศักยภาพที่คาดว่าจะส่งเสริมสังคมให้อยู่ร่วมกับคนทุกวัยได้อย่างมีความสุข

 แนวคิดหลักการออกแบบ ประกอบด้วย 5 หลัก คือ 

 1. Security (ความปลอดภัย)  ต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก ในด้าน

ต่างๆ ทั้งการเคลื่อนไหว การมองเห็น การได้ยิน เช่น ระหว่างทางเดินในจุดต่างๆ มีราวจับ กระเบื้อง หรือวัสดุที่ใช้ปูพื้นต้องไม่ลื่น มี

ระบบขอความช่วยเหลือหลายๆ จุด เช่น ในห้องน�้า ห้องนอน ดังนั้น ทางชีวาทัยได้มีการใส่ใจในรายละเอียดเรื่องความปลอดภัย ดัง

ต่อไปนี้ 

  - เส้นทางตั้งแต่ที่จอดรถ จนถึงห้องนอน ของผู้สูงอายุนั้นมีทางลาด คอยอ�านวยความสะดวก ตลอดเส้นทาง

  - ก�าหนดให้บ้านทุกหลังมี ramp (1:12) และ มีราวจับ ที่มีระดับที่เหมาะสมกับการใช้งาน

  - หลกีเลีย่งการมพีืน้ต่างระดบัภายในบ้านหรอืทางเดิน โดยการท�าในลกัษณะของ slope  เพ่ือให้รถเขน็สามารถ 

 ใช้งานได้

  - บันไดในส่วนที่ให้ผู้สูงอายุใช้งานนั้น จะมีลูกตั้งและลูกนอน น้อยกว่าที่กฏหมายก�าหนด กล่าวคือ ลูกตั้ง 13 

เซนติเมตร (น้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนด) และลูกนอน 30 เซนติเมตร (มากกว่าที่กฎหมายก�าหนด) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

 2. Convenience  (ใช้งานสะดวก) ในส่วนต่างๆ ของบ้านต้องท�าให้ผู้สูงอาย ุผู้พกิารสามารถเข้าถึงอปุกรณ์ ของใช้ต่างๆได้

อย่างสะดวก เช่น ความสงูของตูเ้กบ็ของ และสวทิซ์ไฟทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอายหุรอืผูใ้ช้รถเขน็ ในบรเิวณทีม่กีารเปลีย่นระดบัต้องมทีาง

ลาดส�าหรับรถเข็น เป็นต้น โดยที่พักอาศัยควรอยู่ใกล้แหล่งบริการต่างๆ ที่จ�าเป็นกับผู้สูงอายุเช่น โรงพยาบาล ร้านค้า สวนสาธารณะ 

รวมถึงระบบขนส่งมวลชน

  - Home Automation

  - ในห้องนอนส�าหรับผู้สูงอายุทุกห้องก�าหนดให้มีห้องน�้าในตัวเพื่อความสะดวกในการใช้

  - ทางเดินภายในบ้าน ไม่ต�่ากว่า 1.50 เพื่อความสะดวกส�าหรับรถเข็น และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ

  - เลือกใช้ลูกบิดคันโยกเพื่อสะดวกในการใช้งาน

  - ห้องน�า้ในห้องผูส้งูอายนุัน้ใช้สขุภณัฑ์นัง่ราบและมมีอืจับซึง่ออกแบบให้มคีวามสะดวกในการใช้งานในทุกขัน้ตอน

  - ประตูทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุออกแบบให้ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร

 3. Good Environment (สภาพแวดล้อมทีด่)ี ต้องมกีารสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มคีวามน่าสนใจ มกีาร

เลอืกใช้สทีีเ่หมาะสม ประกอบกบัการใช้ความสว่างทีพ่อด ีและชดัเจน รวมถงึมกีารสร้างสภาพแวดล้อมทีผู่ส้งูอายสุามารถมปีฏสิมัพนัธ์

กับสภาพแวดล้อม และชุมชนได้ 

  - ห้องนอนส�าหรับผูส้งูอายุช้ัน 1 ก�าหนดให้มหีน้าต่างให้แสงสว่าง ทีม่คีวามกว้างกว่าปกตเิพือ่ให้ ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นห้อง 

รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติภายนอก ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัย

  - มีห้องพักผ่อนชั้น 1 แยกออกมาจากห้องรับแขก ซึ่งเป็นห้องที่ผู้สูงอายุสามารถท�ากิจกรรม เช่น อ่านหนังสือ,  

เล่นกับคนในครอบครวั นอกเหนอืจากอยูใ่นห้องนอน เพ่ือเพิม่ความสขุ มีกจิกรรมคลายเหงาและพืน้ทีท่�ากจิกรรมแก่ ผูส้งูอายุ

  - สีที่เลือกใช้ทั้งหมดในโครงการเป็นสีอ่อนสบายตา เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ

 4. Easy Maintenance (ดูแลรักษาง่าย) ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ควรต้องดูแลรักษาง่าย มีขนาดไม่ใหญ่มาก 

อากาศถ่ายเทได้สะดวก ทั้งความร้อน และความชื้น  จึงจัดห้องชั้น 1 ไว้ส�าหรับผุ้สูงอายุนั้น ก�าหนดให้มีหน้าต่างที่มีความกว้างเพื่อ

ให้แสงแดดสามารถส่องเข้า ถึง และอากาศถ่ายเทเข้ามาให้ห้อง ลดเรื่องของกลิ่น ไม่พึงประสงค์หรือเชื้อโรคต่างๆได้ดี

 5. Save Solar (ประหยัดพลังงาน) ได้น�าแนวคิดการลดพลังงานการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ และลดค่าส่วนกลางให้กับ

ลูกบ้านโดยเริ่มจากการเปลี่ยนโคมไฟถนนจากแบบที่ใช้ไฟฟ้าตรงจากส่วนกลาง เป็นเสาไฟฟ้าแสงสว่าง Solar Cell ที่สามารถเก็บ

กระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และน�ามาใช้ในตอนกลางคืนกับหลอด LED ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานสูง 
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 7. ความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทฯ ไม่เพียงจะให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการของบริษัทฯ แต่ยังค�านึงถึงการมอบโอกาสให้แก่สังคมรอบข้าง เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

โครงการ Outing Trip 2018 

 ตามที่ผู้บริหารได้มีแนวคิดในการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรและระหว่างบุคลากรในหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและ

ภายนอก รวมไปถึงการส่งเสริมการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ จึงได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจ�าปี 2561 และจัดการ

แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรจากบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น

 กจิกรรมท่องเทีย่วประจ�าปีและกฬีาสานสมัพนัธ์ ประจ�าปี 2561 จงึเป็นกจิกรรมทีจ่ะให้บคุลากรได้มโีอกาส พบปะสังสรรค์

และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิการเล่นกฬีาเพือ่สขุภาพ เป็นประโยชน์สงูสดุในการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคลากรภายใน และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างองค์กรอีกด้วย

โครงการพัฒนาชุมชน กลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา อ�าเภอแม่ทา จังหวัดล�าพูน

 สบืเนือ่งจากปีก่อน บรษิทัท�าการคดัเลือกจนได้โรงเรยีนและชมุชนบ้านป่าเลาเพือ่เข้าร่วมโครงการ โดยเป็นโรงเรยีนบนพืน้ที่

ห่างไกล กลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา ประกอบไปด้วย 4 โรงเรียนดังนี้ 

 1) โรงเรียนบ้านป่าเลา (โรงเรียนแม่)

 2) โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขา ผาด่าน 

 3) โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขา แม่สะแงะ

 4) โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขา โปงผาง

 เนือ่งด้วยการติดต่อสือ่สารทีย่ากจะเข้าถึง บรษัิทจงึได้ส่งมอบวทิยสุือ่สารทีช่่วยให้การตดิต่อสือ่สารง่ายขึน้ จากเดมิทีต้่องใช้

การเดินทางในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ พร้อมทั้งได้จัดท�าระบบกรองน�้าใหม่ให้กับทางโรงเรียน

และชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เพราะบริษัทเล็งเห็นว่า การสื่อสารและระบบสาธารณูปโภคที่ดี จะช่วยสร้างคุณภาพ ชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความสุขยิ่งขึ้น 

            ส่วนในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนมากขึ้น ทั้งทางด้านวิชาการ กีฬา และทักษะอาชีพ ดังนี้

  1.  มุ่งเน้นในการศึกษา จึงจัดท�าศูนย์การเรียนรู้แบบเต็มรูปแบบส�าหรับทักษะวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อ

พัฒนาทกัษะในวชิาทีท่างโรงเรยีนยงัขาด และได้ผลการประเมนิต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐานของการประเมนิระดับประเทศ ( ONET)  พร้อม

กันนี้ ยังได้จัดจ้างบุคลากร (ครูจ้างสอน) เพื่อมาดูแลการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย ท�าให้ผลที่ออกมา นักเรียน

สามารถท�าผลคะแนนเฉลีย่ดขีึน้ และยงัมกีารน�าสิง่ทีบ่รษิทัมอบให้ไปต่อยอด โดยการเข้าแข่งขันกบัโรงเรยีนอืน่ๆ ต่อไป เช่น การชนะ

เลศิการเล่านทิานภาษาองักฤษ การชนะการแข่งขนัคดิเลขเรว็ระดบัจงัหวดั ซึง่เดก็ในพืน้ทีห่่างไกลมกัจะมทีกัษะน้อยกว่าเดก็นกัเรยีน

ในเมืองที่มีการเรียนการสอนที่ดีกว่า แต่สามารถเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่ได้
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 2.  การพฒันาทางด้านกฬีา ทีย่งัคงท�าอย่างต่อเนือ่ง ทัง้การปรบัปรงุสภาพสนามกฬีา สนบัสนุนอปุกรณ์ เบีย้เลีย้งในการฝึก

ซ้อม การเดินทางไปแข่งขัน พร้อมกันนี้ ยังได้จัดจ้างบุคลากร (ครูจ้างสอน) เพื่อมาพัฒนาคุณภาพของกีฬาของโรงเรียนอีกด้วย โดย

ท�าผลงานได้ดีขึ้น ดังนี้

  • กีฬา ศภฐ. ซึ่งเป็นกีฬาที่ทุกโรงเรียนในจังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ (รุ่น 

 อายุไม่เกิน 12 ปี) และรองชนะเลิศ แข่งขันกีฬาตะกร้อ (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)

  • กีฬาตะกร้อ REVO CUP เพื่อหาตัวแทนจังหวัดไปแข่งระดับภาคเหนือ ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา 

 ตะกร้อ (รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี) และรองชนะเลิศ แข่งขันกีฬาตะกร้อ (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)

  • กีฬานักเรียน นักศึกษา ท�าผลงานได้ถึงรอบรองชนะเลิศทุกประเภทกีฬาที่เข้าแข่งขัน

 3. การพัฒนาด้านทักษะอาชีพ โดยการพัฒนาศูนย์ฝึกผ้าทอมือ และจ้างผู้ฝึกสอนทอผ้าจากบุคลากรในชุมชน ซึ่งเป็นการ

อนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงพื้นที่สูง ช่วยสร้างรายได้ในระหว่างเรียนให้กับนักเรียนและโรงเรียน

 4.  การพัฒนาด้านจิตใจ โดยเริ่มจากการบริจากอุปกรณ์ดนตรีท้ังดนตรีสากลครบชุด ส�าหรับกิจกรรมสันทนาการ และ

อปุกรณ์ดนตรพีืน้เมอืง พร้อมจ้างปราชญ์ท้องถิน่มาท�าการสอน เพือ่อนรุกัษ์ดนตรพีืน้เมอืงไว้ สามารถน�าดนตรมีาพฒันาจติใจ ใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงการต่อยอดการหารายได้จากกิจกรรมดังกล่าวในอนาคต

 ในการท�ากิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ มองเห็นถึงความยั่งยืนที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชนหลายๆ ด้าน 

เช่น ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุขภาพอนามัยที่ดีของคนในชุมชน การสนับสนุนอาชีพให้เกิดมูลค่า สิ่งที่บริษัทได้ด�าเนินการนั้น ไม่ได้

คาดหวังว่าจะเห็นผลลัพธ์ในทันที แต่จะค่อยเป็นค่อยไปในระยะยาว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในแง่ลบ และเพื่อให้เกิดการ

ยอมรับ และความร่วมมือร่วมใจที่ดีของบุคคลในชุมชน การขยายกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต ในระยะยาวบริษัทได้ตั้งเป้าที่จะพัฒนา

อย่างต่อเนื่องทั้งโรงเรียน และชุมชนบ้านป่าเลา ในกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯได้เล็งเห็น ถึงสิ่งที่ยังต้องส่งเสริมและมีความส�าคัญต่อ

เด็กๆและชุมชน อาทิ ห้องสมุด โรงอาหาร อาคารเรียน ศูนย์อนามัยและการเรียนรู้ของชุมชน อีกทั้งยังส่งเสริมวิชาชีพให้กับคนใน

ชุมชนด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการทอผ้า โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดและทัศนคติที่ดีเพื่อก่อให้เกิดการส�านึกต่อบ้านเกิด 

เป็นแรงพลักดันให้ทุกคนมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนในอนาคต รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน

กีฬา ด้านการศึกษา และการสนับสนุนน้องๆ ที่เรียนดีระยะยาว เพื่อที่จะได้น�าความรู้จากการสนับสนุนของบริษัทฯ กลับมาพัฒนา

โรงเรียน ชุมชน และสังคมในอนาคต ซึ่งทางบริษัทยังหวังว่าการ ท�ากิจกรรมเล็กๆ ในครั้งนี้และกิจกรรมต่อๆไป จะเป็นประโยชน์

มากที่สุด ต่อโรงเรียนและชุมชนบ้านป่าเลา และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
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  แผนการด�าเนินงานที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 มีดังนี้ 

 ระยะที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 

  - เริ่มการพัฒนาในระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นจุดอ่อนส�าหรับนักเรียนชาวเขา 

     โดยจะเริ่มจากการส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ไปตรวจสอบอุปกรณ์ และซ่อมแซมเบื้องต้น

  - เพิ่มการพัฒนาชนิดกีฬาจากเดิมให้มากขึ้น โดยจะทดสอบนักกีฬาที่มีความสามารถในกีฬาประเภทอื่น

  - เพิ่มการพัฒนาในสิ่งที่เคยสนับสนุน สู่โรงเรียนสาขา

  - ท�าแผนเกี่ยวกับการหารายได้เพิ่มเติมของกิจกรรมดนตรีพื้นเมือง และดนตรีสากล

  - ท�าแผนเกี่ยวกับการหารายได้เพิ่มเติมของกิจกรรมทอผ้าพื้นเมือง

  - ติดตามผลงานในปีที่ผ่าน 

 ระยะที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

  - จ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งพร้อมสอนและฝึกอาชีพเกี่ยวกับการตรวจสอบอุปกรณ์ 

    และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  - ส่งนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันในกีฬาประเภทอื่น

  - เพิ่มการพัฒนาในสิ่งที่เคยสนับสนุน สู่โรงเรียนสาขา

  - ท�าแผนเกี่ยวกับการหารายได้เพิ่มเติมของกิจกรรมดนตรีพื้นเมือง และดนตรีสากล

  - ท�าแผนเกี่ยวกับการหารายได้เพิ่มเติมของกิจกรรมทอผ้าพื้นเมือง

  - ติดตามผลงานในโครงการระยะที่ 1

โครงการ Chewathai society 

 จัดท�าขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างทัศนคติที่ดีของลูกค้า ที่มีต่อบริษัท เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทและสินค้าหรือ

บริการ ของบริษัทในระยะยาว เพราะบริษัทมีสินค้าจ�าหน่ายหลายสายผลิตภัณฑ์ (เช่น บ้าน คอนโด โรงงานให้เช่า อาคารพาณิชย์) 

การที่ลูกค้าซื้อสินค้าของบริษัทในสายผลิตภัณฑ์หนึ่งแล้วรู้สึกประทับใจในทางบวกโอกาสที่บริษัทจะเสนอขายสินค้าในสาย

ผลิตภัณฑ์อื่น (Cross Selling) หรือท�าให้ลูกค้าซื้อซ�าได้ส�าเร็จก็จะมีมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าแนะน�าโครงการของชีวาทัยต่อไปยังผู้อื่น 

เกิดการพูดแบบปากต่อปากในทางบวกเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่าค�ากล่าวอ้างในโฆษณา และส่งเสริมการรับรู้ถึง

ชีวาทัยไปยังร้านค้า หรือผลิตภัณท์ที่เป็นพันธมิตรของชีวาทัย เป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้ของโครงการของชีวาทัยได้อีกทางหนึ่ง 

กิจกรรมพิเศษส�าหรับลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่ให้ลูกบ้าน (ลูกค้า) มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด

 1. จัดกิจกรรม Chewathai Movie Day  ที่แผนกบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ เอ็มควอเทียร์ และ

โรงภาพยนตร์สยามพารากอน ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม 2561 ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกบ้าน และได้รับความสนใจจาก

สื่อเป็นจ�านวนมากอีกด้วย
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 2. จัดกิจกรรม Chewathai Welcome Home ที่แผนกบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า จัดขึ้นที่โครงการชีวารมย์ รังสิต- 

ดอนเมือง ในเดือนมิถุนายน และโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 ในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งทั้งสองกิจกรรมจัดขึ้น เพื่อต้อนรับลูก

บ้านเข้าสู่ครอบครัวของชีวาทัย โดยในงานดังกล่าว มีลูกบ้านร่วมกับกิจกรรมเป็นจ�านวนมากและได้ผลตอบรับที่ดี

 3. การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ชื่อกิจกรรม FIT FUN FIRM ที่จะมีการแนะน�าอาหารสุขภาพ รวมถึงมี

กิจกรรมสอนการออกก�าลังกายโดยเทรนเนอร์มืออาชีพ ที่โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก ในเดือนมิถุนายน 2561 และกิจกรรม 

Bounce ที่เชิญลูกบ้านมาร่วมกิจกรรมออกก�าลังกายแบบใหม่ ที่ Bounce สาขารัชดาภิเษก โดยกิจกรรมเหล่านี้ ได้รับความสนใจ

จากลูกบ้านที่รักสุขภาพเป็นอย่างดี

 4. การจัดกิจกรรมอื่นๆ บนหน้า Facebook Timeline ให้ลูกบ้านเข้ามาร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์บนหน้า Facebook มี

การ ตอบค�าถามลุ้นรับของรางวัลต่างๆ เพื่อให้ลูกบ้านได้มีส่วนร่วม และ รู้สึกดีต่อชีวาทัย สร้างการรับรู้ใหม่ๆ รวมถึงการรับ ข่าวสาร

ต่างๆ ของชีวาทัยได้ทาง Page Facebook Chewathai Society ได้ตลอดเวลา 

 5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย เช่น กิจกรรมซ้อมดับเพลิงของโครงการ และการจัดงานตามเทศกาลต่างๆ 

เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลวันส�าคัญทางศาสนาต่างๆ ที่โครงการ ให้ลูกบ้านสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย และทั่วถึง โดย

ประชาสัมพันธ์งานล่วงหน้าถึงลูกค้าที่โครงการ
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 6. จัดกิจกรรม CSR เพื่อให้ลูกบ้านได้มีส่วนร่วมกับการท�ากิจกรรมนี้ โดยการรับบริจาคหนังสือเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนใน

พื้นที่ห่างไกล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับลูกบ้านภายในโครงการของชีวาทัย ท�าให้ได้หนังสือกว่า 500 เล่ม เพื่อส่งต่อไปยัง

ห้องสมุดที่ทางบริษัทฯให้การสนับสนุนในพื้นที่ห่างไกล

โครงการ ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน

 บริษัทลงพื้นที่สนับสนุนการลอกท่อระบายน�า และดูแลชุมชนสังคมสงเคราะห์ 25 และใกล้เคียง โดยมีทีมผู้บริหาร น�า

ทีมพนักงานจิตอาสา ท�ากิจกรรมเพื่อชุมชนใกล้เคียงโครงการ โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการลอกท่อระบายน�า บริเวณชุมชน

สังคมสงเคราะห์ 125 หมู่บ้านเปรมฤทัย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง เป็นระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร เพื่อเป็นการช�าระล้างสิ่ง

ปฏิกูลที่สะสมอยู่ในท่อระบายน�าตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การระบายน�าในท่อไหลคล่องตัว และสามารถรองรับน�าฝนได้ใน

ปริมาณมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน 

 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนเป็นอย่างดี เช่น เจ้าหน้าที่เขต

วังทองหลาง ชาวบ้านในชุมชนและละแวกใกล้เคียง รวมถึงพนักงานของบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ถือได้ว่าเป็นการด�าเนิน

โครงการที่มุ่งเน้นทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อก่อให้เกิด

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ฟังก์ชัน่การใช้งาน สไตล์
ของโครงการ

วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้อง 
พื้นที่ส่วนกลาง มีคุณภาพ 

สะดวก ทนทาน

การอกแบบและคุณภาพของ
วัสดุ ของส่วนกลาง เช่น สโมสร 

สระว่ายน�้า

การบริหารงานนิติบุคคล
ของโครงการ

การแนะน�าโครงการชีวาทัย
ให้เพื่อนหรือคนรู้จัก
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ระดับความพึงพอใจของลูกค้า (ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน ที่ไม่ใช่การเงิน) 

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงให้ ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยมีฝ่าย Customer 

Ralationship Management ( CHEWATHAI SOCIETY  ) เป็นฝ่ายที่บริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า เพื่อน�ามาใช้ในการ

วางแผน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหน่วยงาน Market Survey  เพื่อ

ท�าการส�ารวจ วิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพของท�าเลที่ตั้งโครงการในด้าน

สาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งท�าให้บริษัทฯ มีฐานข้อมูลที่เพียงพอที่จะทราบถึงความต้องการ ในตลาดที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค รวมถึงรูป

แบบที่อยู่อาศัย ท�าเลที่ตั้ง และระดับราคา บริษัทฯได้น�าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุง สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ด้วยวิสัยทัศน์ของชีวาทัย ที่มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทผู้

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าในใจของผู้บริโภค ด้วยการไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการให้อยู่

เหนือความพึงพอใจของลูกค้า เราจึงให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยิ่ง 

โดยมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในทุกขั้นตอนที่ลูกค้าได้มีการติดต่อกับบริษัท ตั้งแต่การให้บริการข้อมูลโครงการตลอดไป

จนถึงการบริการหลังการส่งมอบ การบริหารงานให้นิติบุคคลฯ ดังนี้ 
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   5. ความพึงพอใจต่อการแจ้งซ่อมหรือข้อร้องเรียน

   1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านข้อมูลและการเยี่ยมชมโครงการ

   2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานขายเกี่ยวกับการท�าจองและท�าสัญญา

   4. ความพึงพอใจต่อการเข้าอยู่อาศัยหลังโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว 3 เดือน

   6. ความพึงพอใจต่อการมอบกรรมสิทธิ์ให้คณะกรรมการ หมู่บ้านหรือนิติบุคคล

   3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์และรับมอบที่อยู่อาศัย

ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านทาง E-mail หรือ SMS หรือ Contact Center ช่องทาง

ใด ช่องทางหน่ึง หลังจากท่ีลูกค้าเข้าเย่ียมชมโครงการแล้ว 1 วัน

ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านทาง E-mail หรือ SMS หรือ Contact Center ช่องทาง

ใด ช่องทางหน่ึง หลังจากจอง และ/หรือ ท�าสัญญา แล้ว 1 วัน

ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านทาง E-mail หรือ SMS หรือ Contact Center ช่องทาง

ใด ช่องทางหน่ึง หลังจากท่ีได้โอนกรรมสิทธ์ิแล้ว 3 เดือน

ลูกค้าและคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านหรืออาคารชุดประเมินความพึงพอใจผ่านทาง E-mail 

หรือ SMS หรือ Contact Center ช่องทางใดช่องทางหน่ึง หลังจากท่ีมีการจัดต้ังนิติบุคคล หรือ

มีการรับมอบสาธารณูปโภคไปแล้ว และรวมถึงหลังจากโอนกรรมการสิทธ์ิแล้ว

ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านทาง E-mail หรือ SMS หรือ Contact Center ช่อง

ทางใด ช่องทางหน่ึง หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาท่ีลูกค้าแจ้งไว้เรียบร้อย

ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านทาง E-mail หรือ SMS หรือ Contact Center ช่องทาง

ใด ช่องทางหน่ึง หลังจากวันโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว 1 วัน

ขั้นตอน วิธีกำรประเมิน

ภาพรวมองค์กร 

 จากผลการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2560 พบว่าคะแนนความพึงพอใจ โดยรวมของลูกค้าปัจจุบันโดยรวมอยู่ที่ ร้อยละ 

88.40 ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง หลังจากโอน

กรรมสิทธิ์แล้ว ได้แก่ 

 1)   การพัฒนาทีมบริหารหลังการขายของโครงการให้มีการสอบถามแนะน�าบริการกับลูกค้าที่เข้าอยู่แล้ว เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และจัดท�าจดหมายประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ส่วนกลาง การใช้

ประโยชน์สาธารณูปโภคส่วนกลางร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ รวมทั้งจัดประชาสัมพันธ์การท�ากิจกรรม CRM ในแต่ละโครงการ

เพิ่มเติมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง โครงการและลูกค้า

  2)   การพัฒนาการให้บริการเก่ียวกับการแจ้งซ่อม โดย จัดต้ังทีม Chewa Care เพ่ือประสานงานนัดตรวจสอบ นัดซ่อมงาน 

ตามเวลาที่ลูกค้าสะดวก และประสานงานโครงการให้เข้า ซ่อมตรงตามนัดหมาย รวมทั้ง มีการตรวจสอบงานที่แก้ไข ไปแล้วกับทาง

เจ้าของบ้านอีกครั้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพงาน และความพึงพอใจในเบื้องต้น โดยจะแก้ไขทันทีหากงาน ไม่เรียบร้อย นอกจากนี้ยัง

มีการเน้นย�าให้ทีมผู้รับเหมา คัดเลือกคนงานที่มีประสบการณ์ความช�านาญเข้ามาด�าเนินการ แก้ไขให้ลูกค้า และประเมินผู้รับเหมา

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และรักษาผู้รับเหมาที่ดี ให้ท�างานอย่างต่อเนื่องกับโครงการ 

 3)  พัฒนาช่องทางส�าหรับสอบถามความพึงพอใจลูกค้าให้หลากหลาย เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น คือ ทาง E-Mail และ 

SMS โดยการพัฒนาระบบ CRM เพื่อท�าการประเมินผลโดยอัตโนมัติในแต่ละช่วงเวลาของลูกค้าที่ปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯเพื่อให้

ได้ผลคะแนนความพึงพอใจที่มีความน่าเชื่อถือ เที่ยงตรงอันจะน�าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ พร้อมทั้งมีระบบส�าหรับ

ประมวลผลคะแนนความพึงพอใจ สามารถน�าข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาความพึงพอใจได้ทันที
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การควบคุมภายใน
และการบรหิารจดัการความเส่ียง

 บรษัิท ชวีาทยั จ�ากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่งมาอย่างต่อเนือ่ง 

รวมถงึการก�ากบัดูแลการปฏิบตัติามมาตรการต่อต้านทจุรติคอร์รปัช่ัน  ทัง้ในระดบัผูบ้รหิารและในระดบัปฏบัิตกิารให้มปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล โดยคณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีส่อบทานการควบคมุภายใน และประเมนิ

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ  โดยน�า

กรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of  the Tread way Commission) มาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk 

Management : ERM) เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยได้มีการว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบการ

ควบคุมภายใน และ บริษัทฯ ยังก�าหนดให้มีกระบวนการสอบทาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเองอีกด้วย และมีการก�าหนด

ให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น เพื่อให้ทีมผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็น

อิสระ ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และ ประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด และ ฝ่ายตรวจสอบภายในเอง

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) โดยเป็นการประเมินตามองค์ประกอบทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม  2) การประเมินความเสี่ยง 

3)  กิจกรรมการควบคุม  4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  และ 5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม บริษัทมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการ

ตามระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

  1.1 คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ 

 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 และผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎบัตร

  1.2 จัดให้มีกิจกรรมควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอเหมาะสม กับการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งมี

 การสอบทาน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู ่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1.3 จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน มีการกระจายอ�านาจ และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของผู้บริหารตาม

 ความรับผิดชอบ และมีอ�านาจสั่งการที่เหมาะสม ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

  1.4 บริษัทได้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร ส�าหรับผู้บริหารและ

 พนักงานถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีข ้อก�าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ี

 อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมถึงการห้ามทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืน 

 และมาตรการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว

  1.5 บริษัทได้จัดท�า “นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้มี

 แนวทาง/ขั้นตอนให้ผู ้ปฏิบัติได้เข้าใจ น�าไปปฏิบัติให้ตรงตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจน

รายงานประจำาปี 2561130



  การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ทราบถึงความแน่วแน่ของบริษัทใน

  ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังกล่าว และ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติ

  ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

  บริษัทไทย 

  1.6 บริษัทก�าหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก การ

 ฝึกอบรมและการเลื่อนต�าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น โดยมีนโยบายในการพัฒนา ความรู ้ 

 ความสามารถของบุคลากรอย ่างต ่อเนื่อง และมีการส�ารวจความต ้องการในการพัฒนาและฝ ึกอบรมของ

 พนักงานแต่ละต�าแหน่งงาน โดยมีการจัดท�าแผนการฝึกอบรมประจ�าปี พร้อมกับจัดท�ารายงานเปรียบเทียบ

 การฝ ึกอบรมตามแผนรวมถึงกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู ้บริหารและพนักงานทุกคนเพื่อให ้มี

 ศักยภาพสอดคล้องกับความจ�าเป็นทางธุรกิจ และรองรับแผนการขยายงานในอนาคต 

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

  บริหารขึ้นไป

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�าปี รับทราบผลการ

ตรวจสอบ และให้ความเหน็เรือ่งการควบคุมภายในให้รดักมุ เพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ รวมทัง้แนะแนวทางการ

รายงานการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานตรวจสอบภายในด�าเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งในปี 2561 ไม่

พบความบกพร่องเรื่องการควบคุมภายใน อย่างเป็นสาระส�าคัญ

 2)  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

  2.1 โครงสร้างขององค์กรปัจจุบัน มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และ

 กรรมการฝ่ายบริหาร  ซึ่งได้ก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และโครงสร้างการบริหารความเส่ียง รวมท้ัง

 ให้ข ้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินงานและแผนธุรกิจ 

 พร ้อมกับการก�ากับดูแลติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียงที่ส�าคัญ โดยมีคณะท�างาน

 บริหารความเสี่ยงด�าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง 

  2.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท�าหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์

 และแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ให้มีการจัดการและดูแลเก่ียวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

 คณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารได ้ให ้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยก�าหนดให ้มีการจัดท�า

 นโยบายการบริหารความเสี่ยง การประเมินปัจจัยเส่ียงในระดับองค์กรพร้อมมาตรการจัดการความเสี่ยงทั้ง 

 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 รวมถึงการจัดให้มีการประเมินตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ของกระบวนการส�าคัญ เพื่อ

 ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน รวมทั้งการประเมินความเส่ียงต่อ

 การทุจริต เพื่อจัดให้มีระบบการป้องกันที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการด�าเนินธุรกิจ

 ของบริษัทฯ

  2.3 คณะท�างานบริหารความเสี่ยงได้เชิญตัวแทนจากสายการปฏิบัติงานแต่ละสายงาน มาท�าการ่วมประเมิน

 ความเสี่ยงและน�าเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับฟังถึง

 ปัญหา หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ตลอดจนให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของแผนบริหารความเส่ียงและ

 ตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีส�าคัญ (KRI : Key Risk Indicator) ที่จะส่งสัญญาณให้บริษัทฯ รับทราบล่วงหน้าถึง

 ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อปรับแผนการบริหารความเสี่ยงให ้มีความเหมาะสมต ่อสถานการณ ์ป ัจจุ บัน 

 หรือข ้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการรายงานต ่อคณะกรรมการบริษัท 

 ให้รับทราบถึงการด�าเนินงานของคณะท�างานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
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  2.4 มีการประเมินและการติดตามภาพรวม รายละเอียดและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ 

 ของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งวางระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเส่ียงให้เหมาะสมและ

 รวดเร็วทันต ่อเหตุการณ์ ทั้งนี้  ผู ้บริหารของบริษัทได ้มีการประเมินสถานการณ์ ความเส่ียงและวิเคราะห์

 เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยจะก�าหนดมาตรการป้องกันแก้ไข 

 และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น 

 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

  3.1 บริษัทก�าหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารตามสายงานต่างๆ ให้มีการควบคุม

 ภายในที่ เหมาะสมรวมถึงมีคณะกรรมการ เช ่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดซื้อ

 จัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในการปฏิบัติงาน 

  3.2 บริษัทได้มีการทบทวน คู่มืออ�านาจอนุมัติ (Table of Authority) ทั้งหน้าที่และวงเงินอ�านาจอนุมัติของ

 ฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และมีระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้

 สามารถตอบสนองต ่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัท และการควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานให ้

 สอดคล้องตามเป้าหมายองค์กร 

  3.3 บริษัทก�าหนดมาตรการควบคุมให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 

 สภาพแวดล ้อม ความซับซ ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด�าเนินงาน รวมถึงการจัดท�าคู ่มือการ

 ปฏิบัติงาน (Work Manual) ของทุกส่วนงานเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกัน มีการแบ่งแยกหน้าที่

 ความรับผิดชอบงานที่ส�าคัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการ การประมวลผลข้อมูล 

 การดูแลรักษาทรัพย ์สิน เพื่ อให ้สามารถสอบทานรายการ ซ่ึงกันและกันได ้ตามหลักการตรวจสอบและ

 การถ่วงดุลการใช้อ�านาจ (Check and Balance) ระหว่างกัน

  3.4 บริษัทก�าหนดให้มีการควบคุมภายในขององค์กรทั้งระดับบริษัท ฝ่ายงาน และกระบวนการ โดยก�าหนด

 ให ้ มีการควบคุมภายในอย ่างเหมาะสม ทั้งแบบไม ่ใช ้ เครื่องคอมพิวเตอร ์ (Manual) และ แบบใช ้ เครื่อง

 คอมพิวเตอร์ (Automated) ดังนี้ การจัดท�าทะเบียนคุมการตรวจสอบเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การ

 ก�าหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบโปรแกรมต่างๆ และการควบคุมงบประมาณในระบบ Systems Applications 

 and Products in Data Processing (SAP)

  3.5 กรณีท่ีบริษัทมีการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�า

 ธุรกรรมนั้นต ้องผ ่านขั้นตอนตามท่ีทางการก�าหนด และค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป ็นส�าคัญและ

 พิจารณาเสมือนเป ็นรายการท่ีกระท�ากับบุคคลภายนอก  ซึ่ งทางคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทาน

 รายการระหว่างกัน และท่ีเก่ียวโยงกัน โดยให้ปฏิบัติตามเกณฑท์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

 เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซ่ึงบริษัทมีการรวบรวมข้อมูลผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ บุคคลที่เ ก่ียวข้องไว้ใช้

 ในการติดตามและสอบทานรายการระหว่างกัน  โดยมีฝ่ายบัญชีรับผิดชอบในการท�ารายการที่เกี่ยวโยง และ 

 รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

  3.6 มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม โดยก�าหนดระดับผู้ใช้งาน (User) 

 และการเข ้าถึงข ้อมูลตามขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะงานที่ตนดูแล และควบคุมการก�าหนดสิทธิ์การใช ้

 โปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงานในแต่ละระดับชั้นพนักงาน

  3.7  บริษัทก�าหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมติดตามการปฏิบัติ

 งานของผู้บริหารทุกระดับการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด

 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)  

  4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยอ�านวยความ
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  สะดวกให้พนักงานท�างานได้สะดวก รวดเร็ว ลดงาน Manual และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ให้สามารถ

  รองรับการขยายตัวและการด�าเนินงานของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้

  ความส�าคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

  4.2  บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จะรองรับการท�างานของทุกหน่วยงานในองค์กร ตั้งแต่

 ระบบงบประมาณ, ระบบจัดซื้อจัดจ้าง, ระบบการควบคุมเงินเบิกล่วงหน้าของผู้รับเหมา, ระบบการเบิกจ่าย

 เงินสดย่อยและเงินเบิกล่วงหน้า, เงินรอหักต่างๆและ ระบบแจ้งสถานะกับคู ่ค ้า เพื่อลดปริมาณการรับสาย

 โทรศัพท์ โดยจะมีการควบคุมตรวจสอบ และก�าหนดสิทธิ์ผู ้มีอ�านาจการอนุมัติตามระดับชั้น ตามที่ถูกก�าหนดไว้

 ในระเบียบของบริษัท  

  4.3  บริษัทจัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet, Email, Facebook, Line และ Website 

 ท�าให้พนักงานทุกคนสามารถรับข้อมูลสารสนเทศ ที่ เกี่ยวข ้องกับเป้าหมายองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ 

 ความรับผิดชอบ และกฎระเบียบของบริษัท เพื่อน�าไปปฏิบัติตามได้ รวมถึงช ่องทางที่ผู ้บริหารสามารถใช ้

 ติดตามยอดการขายของโครงการต่างๆ เปรียบเทียบเป้าหมายประจ�าวัน และการรายงาน  เช่น ยอดการขาย 

 การโอน (รอโอน) เปรียบเทียบกับเป ้าหมาย โดยก�าหนดให ้รายงานผู ้บริหารระดับสูงทราบเป ็นประจ�า

 ทุกสัปดาห์ และทุกเดือน 

  4.4  บริษัทมีระบบสารสนเทศ จากโปรแกรม SAP (Systems,  Applications and Products in Data 

 Processing) โปรแกรม ERP (Softpro) มาใช้กับบริษัทเพื่อจัดการและน�าเสนอข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจ

 ผู ้บริหาร และปัจจุบันอยู ่ระหว่างการพัฒนาระบบอีก 3 ระบบเพื่อรองรับการท�างานให้ครอบคลุมทุก User  

 คือ โปรแกรม ICON , โปรแกรม BD และ โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง                                              

  4.5  การควบคุมความปลอดภัย ระบบต่างๆ ทางบริษัทมีนโยบายควบคุมการปิดสิทธิ์การใช้งานโดยจะตั้งค่า

 วนั Disable account ไว้ล่วงหน้าตามวนัท�างานสุดท้ายทีม่ผีลการลาออก กรณพีนกังานลืม Password พนกังานสามารถ

 Request Password ใหม่ได้เอง  โดยระบบจะส่งอีเมลไปยังพนักงานโดยตรง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

    4.6     บรษิทัมกีารจดัช่องทางไว้ส�าหรบัเปิดรบัข้อร้องเรยีน ข้อคดิเหน็ หรอื ข้อเสนอแนะ รวมถงึพฤตกิรรมทีอ่าจ

 ส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร  ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น  เพื่อให้เป็น

 ไปตามการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงทางบริษัทมีการแจ้งนโยบายการแจ้งเบาะแส (whistle-blower Policy)  

 โดยได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบว่า กรณีพบเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท ขอให้แจ้ง

 ไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทาง Email หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ Call center 1260 

 โดยตรง 

  4.7  บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทาง

 เว็บไซท์บริษัท www.chewathai.com ซ่ึงผู ้มีส ่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับ

 นักลงทุนสัมพันธ์ผ ่านระบบ Call Center 1260 ได้  ซ่ึงเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลกับบุคคลภายนอก 

       เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สามารถรับข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพียงพอและเหมาะสมต่อ

 การตัดสินใจ

 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

  5.1  การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 มีการประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตาม

 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ และให้ข้อเสนอแนะส�าคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู ้

 บริหารเป ็นระยะๆ มีการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว ้ การสอบทานระบบการควบคุม

 ภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงทีและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 นอกจากนี้ ผู ้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด โดย นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งมี
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 ความเป็น อิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ท�าหน้าที่ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบ

 การเงินของบริษัท และสอบทานระบบการควบคมุภายในทางด ้ านบัญชีและการเงิน  เพื่ อรายงานผล

 การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องท่ีมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบ

 การควบคุมภายในของบริษัท

  5.2  บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการด�าเนินงาน โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานได้เปรียบเทียบผลการด�าเนิน

 งานกับเป้าหมายท่ีก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ เหมาะสมได้อย ่างทันท่วงที ผ ่านคณะ

 จัดการ ซึ่งมีการประชุมเป็นประจ�าทุกเดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เปรียบเทียบผลการด�าเนิน

 งานว ่า เป ็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว ้หรือไม ่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป ็นประจ�าทุกเดือน

  

 บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคูณ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันท่ี 

1 กุมภาพันธ ์  2560 เนื่องจากมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด ้านตรวจสอบภายใน และงานด ้าน

บัญชีการเงินมีความเข ้าใจในกิจกรรมและการด�าเ นินงานของบริษัท มีการเข ้ารับการอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข ้อง

กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด ้ า น ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น อ ย ่ า ง เ พี ย ง พ อ  อี ก ทั้ ง ไ ด ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม ก า ร อ บ ร ม ด ้ า น ก า ร

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท จึงเห็นว ่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
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สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วยที่ดินและต้นทุนการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทีด่นิและต้นทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ได้แก่ ทีด่นิและส่ิงปลูกสร้างเพือ่ขายในโครงการอสังหารมิทรพัย์ ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 ทีด่นิและต้นทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์มมีลูค่าสุทธติามบญัชใีนงบการเงนิรวมจ�านวน 3,161.83 ล้านบาท มรีายละเอยีดดังนี้ 

ทรพัย์สินท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ

รำยกำร

รวม

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(ล้ำนบำท)

3,476.82

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3,161.83

290.77

17.10

7.12

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

ภำระผูกพัน

จดจ�านองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับ

สถาบันการเงินจ�านวน 7 โครงการ

จดจ�านองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับ

สถาบันการเงิน

ไม่มี

ไม่มี
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ได้แก่ ที่ดินและโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมจ�านวน 290.77 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ  

 1. มูลค่าทรัพย์สินประเมินโดยวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) และวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด (Market Approach) ซึ่ง

ประเมินเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดยบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก

สำานักงาน ก.ล.ต. และผู้ประเมินหลักคือ นายนที ตั้งติดธรรม

 2. มูลค่าทรัพย์สินประเมินโดยวิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) และวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 

4 เมษายน 2561 โดยบริษัท อัลทิมา แอพไพรซัล จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต. และผู้ประเมิน

หลักคือ นายธวัชชัย ดิถีสวัสดิ์เวทย์

 3. มูลค่าทรัพย์สินประเมินโดยวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) และวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด (Market Approach) ซึ่ง

ประเมินเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน 

ก.ล.ต. และผู้ประเมินหลักคือ นายสินธุศักดิ์ พรหมสินธุ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน และ

ส�านักงานขายและห้องตัวอย่าง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวม

จ�านวน 17.10 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบ

การเงินรวมจ�านวน 7.12 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ซึ่งไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆ 

โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า โครงการ 1 

ที่ดินเปล่า โครงการ 2 

ห้องชุดให้เช่า

1

2

3

16,820.00

21,312.00

768.81

207.70

38.70

44.37

366.20

42.62

61.28

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

จดจ�านองเป็นหลักประกันเงินกู้

ยืมกับสถาบันการเงินในวงเงิน

จ�านวน 200.00 ล้านบาท

จดจ�านองเป็นหลักประกันเงินกู้

ยืมกับสถาบันการเงิน

จดจ�านองเป็นหลักประกันเงินกู้

ยืมกับสถาบันการเงิน

รำยกำร ภำระผูกพันพื้นที่ (ตร.ม.)

มูลค่ำสุทธิตำม
บัญชี 

ณ วันที่ 31 
ธนัวำคม 2561

(ล้ำนบำท)

เจ้ำของ
กรรมสทิธิ์

รำคำประเมิน
(ล้ำนบำท)

รวม 290.77

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์

ส�านักงาน

ส�านักงานขายและห้องตัวอย่าง

5.67

7.24

4.19

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รำยกำร ภำระผูกพัน

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 
ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2561
(ล้ำนบำท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

รวม 17.10

รายงานประจำาปี 2561138



การลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่

ในปี 2561 บริษัทได้ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่จ�านวน 5 แปลง มีมูลค่ารวม 1,359.30 ล้านบาท ดังนี้

 บริษัทมีนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงจากข้อก�าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนที่บริษัทจะซื้อที่ดิน บริษัทมีหน่วยงาน 

และกระบวนการในการศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการ โดยเมือ่พิจารณาแล้วเหน็ว่าเหมาะสมและมคีวามเป็นไปได้ในการ

พฒันาโครงการตามแนวทางและกลยทุธ์ของบริษทั บรษิทัจงึจะด�าเนินการซือ้ทีด่นิ ทัง้นี ้บรษิทัมนีโยบายไม่สะสมทีด่นิ เพือ่โอกาสใน

การพฒันาในระยะยาว โดยทีด่นิทกุแปลงทีบ่รษิทัจดัซือ้มคีวามเหมาะสมตามกลยทุธ์ของบรษิทัทัง้ขนาด ราคาและท�าเลทีต่ัง้ (Strategic 

Location)

การประเมินทรัพย์สิน

 การประเมนิทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึง่ประกอบด้วยทรพัย์สนิเพือ่การลงทนุ ทรพัย์สนิส�านกังาน ทรพัย์สนิเพือ่

ขายและทรัพย์สินเพื่อการพัฒนา ในปี 2561 บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ให้ความเหน็ชอบ ได้แก่ บรษิทั โปรสเปค แอพเพรซลั จ�ากดั และบรษิทั 

ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จ�ากัด

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจ�านวน 1 บริษัท คือ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด บริษัทร่วมค้า

จ�านวน 2 บริษัท คือ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด และ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด และบริษัทร่วมจ�านวน 1 บริษัท คือ บริษัท กมลา 

ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าดังกล่าวตามงบการเงินเฉพาะ

ของบริษัทฯ โดยวิธีราคาทุน รวมทั้งสิ้น 135.59 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

ที่ดินเปล่า

ที่ดินเปล่า

ที่ดินเปล่า

ที่ดินเปล่า

ที่ดินเปล่า

310.00

177.79

400.00

80.98

426.72

ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ

ชีวาโฮม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ

ชีวาทัย เกษตรนวมินทร์

ฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13

ฮอลล์มาร์ค โชคชัย 4

15 มี.ค. 61

12 มิ.ย. 61

15 ส.ค. 61

16 ก.ค. 61

29 ต.ค. 61

ประเภท วนัทีโ่อนกรรมสทิธิ์
มูลค่ำรวม
(ล้ำนบำท)

โครงกำร

รวมปี 2561 1,359.30

100.00

14.00

50.00

100.00

100.00

14.00

50.00

100.00

100.00

50.00

70.00

25.00

68.59

7.00

35.00

25.00

บริษัทย่อย

บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด

บริษัทร่วมค้า

บริษัท ชีวาทัย ฮัพซูน จ�ากัด

บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด

บริษัทร่วม

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด

บริษัท
ทนุจดทะเบยีน 

(ล้ำนบำท)
ทนุทีช่�ำระแล้ว 

(ล้ำนบำท)
สัดส่วนกำร

ลงทนุ (ร้อยละ)
มลูค่ำเงินลงทนุ 

(ล้ำนบำท)
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สิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีราย

ละเอียดดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่ 

วันที่ให้กำรส่งเสริม

ประเภทที่ได้รับกำรส่งเสริม

สินค้ำที่ได้รับกำรส่งเสริม

เงื่อนไขเฉพำะโครงกำร

สิทธิและประโยชน์

1251(2)/2557

25 กุมภาพันธ์ 2557

ประเภท 7.8 กิจการพัฒนาส�าหรับกิจการอุตสาหกรรม 

อาคารส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมจ�านวน 5 หน่วย พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 

8,410 ตารางเมตร

- จะต้องเปิดด�าเนินการภายในก�าหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือน นับแต่วันที่ออก

บัตรส่งเสริม

- จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท รวมกับทุนจดทะเบียน

เดิมเป็นไม่น้อยกว่า 240 ล้านบาท โดยจะต้องช�าระเต็มมูลค่าก่อนวันเปิด

ด�าเนินการ

- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุน

จดทะเบียน

- จะต้องด�าเนนิการตามสาระส�าคัญของโครงการได้รบัการส่งเสรมิในเรือ่งชนดิ

การให้บรกิาร ขนาดของกิจการ แบบแปลนแผนผงั การปลกูสร้างอาคารโรงงาน

- ได้รับอนุญาตน�าคนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการ คู่สมรส และ 

บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้

ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการ

พิจารณาเห็นสมควร

- ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช

อาณาจกัรได้ท�างานเฉพาะหน้าทีก่ารท�างานทีค่ณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม

ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีก�าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ

ประกอบกิจการนั้น

-  ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิซึง่ได้รบัยกเว้น

ภาษเีงินได้นติบิคุคลไปรวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ด้รบั

การส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

- ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนใน

อัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีก�าหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�าหนดระยะ

- ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดัง

กล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

- ได้รบัอนญุาตให้หกัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสร้างส่ิงอ�านวยความสะดวก

ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

-  ได้รับอนญุาตให้น�าหรือส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได้

รายงานประจำาปี 2561140



บัตรส่งเสริมเลขที่ 

วันที่ให้กำรส่งเสริม

ประเภทที่ได้รับกำรส่งเสริม

สินค้ำที่ได้รับกำรส่งเสริม

สิทธิและประโยชน์

58-2088-0-00-1-0

25 สิงหาคม 2558

ประเภท 7.8 กิจการพัฒนาส�าหรับกิจการอุตสาหกรรม 

อาคารส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมจ�านวน 5 หน่วย พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 

8,710 ตารางเมตร

- จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

- จะต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและ

รายงานผลภายใน 120 วัน

- ภาษเีงนิได้นติบิคุคลทีไ่ด้รบัการยกเว้นมมีลูค่าไม่เกนิ 20,965,000 บาท ท้ังนี้ 

จะปรบัเปลีย่นตามจ�านวนเงนิลงทนุโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทนุหมุนเวยีนท่ีแท้

จริงในวันเปิดด�าเนินการ

- จะต้องด�าเนินการให้ได้ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 

หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่วันที่

เปิดด�าเนินการ

-  จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องก่อนเปิดด�าเนนิการ

-  จะต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ภายใน

ระยะเวลา 15 ปีนบัแต่วนัทีเ่ปิดด�าเนนิการ จะย้ายโรงงานไปตัง้ในท้องทีอ่ืน่มไิด้

- ได้รับอนุญาตน�าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการ คู่สมรส และ

บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้

ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการ

พจิารณาเหน็สมควร

- ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช

อาณาจักรได้ท�างานเฉพาะหน้าทีก่ารท�างานทีค่ณะกรรมการให้ความเหน็ชอบ

-  ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติิบคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการประกอบกจิการ

ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงนิลงทนุไม่รวมค่าทีด่นิและ

ทนุหมนุเวยีน มกี�าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการ

นัน้

- ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิซ่ึงได้รบัยกเว้น

ภาษเีงนิได้นติบิคุคลไปรวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ด้รบั

การส่งเสรมิได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล

- ได้รบัลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสุทธทิีไ่ด้รบัจากการลงทนุใน

อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกตมิกี�าหนด 5 ปี นบัจากวันทีพ้่นก�าหนดระยะ

- ได้รบัอนญุาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดัง

กล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการนัน้

- ได้รบัอนญุาตให้หกัเงนิลงทนุในการตดิตัง้หรอืก่อสร้างส่ิงอ�านวยความสะดวก

ร้อยละ 25 ของเงนิลงทนุ นอกเหนอืไปจากการหกัค่าเสือ่มราคาปกติ

-  ได้รับอนญุาตให้น�าหรอืส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได้
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เงื่อนไขเฉพำะโครงกำร - จะต้องเปิดด�าเนนิการภายในก�าหนดเวลาไม่เกนิ 36 เดอืน นบัแต่วนัทีอ่อก

บตัรส่งเสรมิ

- จะต้องมทีนุจดทะเบยีนเรยีกช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 240 ล้านบาท 

- บคุคลผู้มสีญัชาตไิทยจะต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทนุจด

ทะเบียน

- จะต้องด�าเนินการตามสาระส�าคญัของโครงการได้รบัการส่งเสริมในเรือ่งชนดิ

การให้บรกิาร ขนาดของกิจการ แบบแปลนแผนผงั การปลูกสร้างอาคารโรงงาน 

- จะต้องมขีนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

- จะต้องยืน่แบบขอใช้สทิธแิละประโยชน์ยกเว้นภาษีเงนิได้นติบิคุคลและรายงาน

ผลภายใน 120 วนั

- ภาษเีงนิได้นติิบุคคลทีไ่ด้รบัการยกเว้นมมีลูค่าไม่เกนิ 21,350,000 บาท ทัง้นี้ 

จะปรบัเปลีย่นตามจ�านวนเงนิลงทนุโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทนุหมนุเวยีนทีแ่ท้

จรงิในวนัเปิดด�าเนนิการ

- จะต้องด�าเนินการให้ได้ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 

หรอื ISO 14000 หรอืมาตรฐานสากลอืน่ท่ีเทยีบเท่าภายใน 2 ปี นบัแต่วนัที่

เปิดด�าเนนิการ

-  จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องก่อนเปิดด�าเนนิการ

- จะต้องต้ังโรงงานในนคิมอตุสาหกรรมอมตะซติี ้ จงัหวดัระยอง ทัง้นี ้ ภายใน

ระยะเวลา 15 ปีนับแต่วนัทีเ่ปิดด�าเนินการ จะย้ายโรงงานไปตัง้ในท้องทีอ่ืน่มิได้

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

ธุรกิจหลัก หมายถึง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องจากการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น 

ธรุกจิเป็นนายหน้าอสงัหารมิทรพัย์ ธรุกจินติบิคุคลอสงัหารมิทรพัย์ ธรุกจิร้านอาหาร ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 

ธุรกิจสปอร์ตคลับที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจประเภทโรงงานส�าเร็จรูปและโกดังสินค้าให้เช่า หรือ

ธุรกิจอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หากจะพิจารณาว่าธุรกิจใดเป็นธุรกิจหลักหรือไม่นั้นให้อยู่ใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในกิจการที่

สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

บรษิทัฯ จะส่งตวัแทนของบรษิทัฯ เข้าเปน็กรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัดงักล่าว จ�านวนตวัแทนทีส่่งเข้า

เป็นกรรมการ จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือหากไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการโดยมีเหตุผลอันสมควร

การลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน เรื่องหลัก

เกณฑ์ในการท�ารายการที่มีนัยส�าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจ�าหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

•

•

•

•

รายงานประจำาปี 2561142



 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการระหว่างกันเป็นไปตามลักษณะ

ธุรกิจการค้าปกติ และเป็นการสนันสนุนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รายการดังกล่าวเป็น

รายการทีม่คีวามจ�าเป็นและสมเหตสุมผล ทัง้นี ้บรษิทัฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาถงึความสมเหตสุมผลและความเหมาะ

สมของราคาและต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการของบรษัิทฯ ส�าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มรีายการ

ระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

รายการระหว่างกัน

บรษิทั/บคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั ลักษณะรำยกำร
2561  2560

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด

(บริษัทร่วมค้า บริษัทฯถือหุ้น 50%)

บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด

(บริษัทร่วมค้า บริษัทฯถือหุ้น 70%)

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด

(บริษัทร่วม บริษัทฯถือหุ้น 25%)

ลูกหนี้-เงินทดรองจ่าย

ลูกหนี้-ค่าหุ้น

เจ้าหนี้-เงินทดรองจ่าย

เงินให้กู้ยืมจากบริษัทท่ี                                 

  เก่ียวข้องกัน

ดอกเบ้ียรับ

ดอกเบ้ียค้างรับ

ลูกหน้ี-รายได้จากการให้

  บริการบริหารส�านักงาน

รายได้จากการให้บริการ      

  บริหารส�านักงาน

ลูกหน้ี-เงินทดรองจ่าย

เงินให้กู้ยืมจากบริษัทท่ี  

  เก่ียวข้องกัน

ดอกเบ้ียรับ

ดอกเบ้ียค้างรับ

0.73

10.00

0.01

55.00

1.59

1.28

0.26

0.84

0.04

34.00

2.61

0.79

0.07

10.00

0.05

16.00

0.21

0.21

-

-

0.20

86.00

0.72

0.72

ควำมเห็นของคณะกรรม
กำรตรวจสอบ

การท�ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน

หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่อง ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ การ

เข้าท�ารายการนี้จึงสมเหตุสมผลและไม่ได้ท�า

ให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด

การท�ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน

หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่อง ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังน้ี 

อัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราดอกเบ้ีย

ท่ีอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์

ในช่วงเวลานั้น 

การท�ารายการรายได้จากการให้บริการบริหาร

ส�านักงานแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการคิดค่าบริการ

อ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของพนักงานที่ต้องมี

เพื่อปฏิบัติงาน จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล

และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

การท�ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน

หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่อง ซึ่ง

เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การท�ารายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงินซ่ึงเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นตาม

สัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ 

ได้รับเป็นอัตราดอกเบ้ียท่ีอ้างอิงจากอัตรดอกเบ้ีย

ของธนาคารพาณิชย์ในช่วงเวลานั้น จึงเห็นว่ามี

ความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ

บริษัทฯ

มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกนั (ล้ำนบำท)
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บรษิทั/บคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั ลักษณะรำยกำร

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล 

เทคโนโลยี จ�ากัด

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ)

บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จ�ากัด

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ถึงเดือน

พฤษภาคม 2560)

บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ถึงเดือน

พฤษภาคม 2560

รายได้จากการให้บริการ      

  บริหารส�านักงาน

ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน

ค่าเช่าห้องชุด

ค่าเช่ารถยนต์

รายได้จากค่าเช่า

  ส�านักงาน

รายได้จากการให้บริการ

  บริหารส�านักงาน

-

-

-

-

-

-

0.84

0.12

0.06

0.25

0.09

0.26

ควำมเห็นของคณะกรรม
กำรตรวจสอบ

การท�ารายการดังกล่าวเป็นการให้บริการบริหาร

ส�านักงานแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการคิดค่าบริการ

อ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของพนักงานที่ต้องมี

เพ่ือปฏิบัติงานจึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

การท�ารายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์

ของบริษัทฯและราคาค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน

รวมถึงค่าบริการต่างๆเกิดจากการปันส่วนตาม

พื้นที่ใช้สอยในกลุ่มบริษัทซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนั้น การเข้าท�ารายการนี้จึง

สมเหตุสมผลและเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติ

เสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก

การท�ารายการดังกล่าวเป็นการใช้เช่าห้องชุดเป็น

สถานท่ีเก็บเอกสาร และราคาค่าเช่าเป็นราคาท่ี

ใกล้เคียงกับราคาตลาด และสามารถเทียบเคียง

กับราคาเช่าห้องชุดในบริเวณใกล้เคียง ดังน้ัน 

การท�ารายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล

การท�ารายการดังกล่าวเป็นการเช่ารถยนต์เพื่อ

ให้ในบริษัทฯ และราคาค่าเช่ารถยนต์เป็นราคาท่ี

ใกล้เคียงกับราคาตลาดส�าหรับรถยนต์ย่ีห้อและ

รุ่นเดียวกัน ดังนั้น การท�ารายการนี้จึงสมเหตุ

สมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ

การท�ารายการดังกล่าวเป็นไปเป็นการให้เช่า

พ้ืนท่ีส�านักงาน และราคาค่าเช่าพ้ืนท่ีส�านักงาน

รวมถึงค่าบริการต่างๆ เกิดจากการปันส่วนตาม

พ้ืนท่ีใช้สอยบริษัทฯ ซ่ึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิด

ข้ึนตามจริง ดังน้ัน การเข้าท�ารายการน้ีจึงสมเหตุ

สมผลและไม่ได้ท�าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่

อย่างใด

การท�ารายการดังกล่าวเป็นการให้บริการบริหาร

ส�านักงานแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการคิดค่าบริการ

อ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของพนักงานท่ีต้องมีเพ่ือ

ปฏิบัติงาน จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกนั (ล้ำนบำท)

2561  2560

รายงานประจำาปี 2561144



บรษิทั/บคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั ลักษณะรำยกำร

บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น 

จ�ากัด 

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ถึงเดือน

พฤษภาคม 2560)

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด 

(มหาชน)

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ)

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด 

(บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

ของบริษัทฯ)

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด

(บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

ของบริษัทฯ)

บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จ�ากัด

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ถึงเดือน

สิงหาคม 2561)

รายได้จากการให้บริการ

  บริหารส�านักงาน

ค่าเบ้ียประกัน

ค่าเบ้ียประกัน-ลูกหน้ีอ่ืน

ค่าเบ้ียประกัน-เจ้าหน้ีอ่ืน

ค่าสาธารณูปโภคในนิคม

  อมตะซิต้ี

ค่าสาธารณูปโภค-เจ้า

  หน้ีอ่ืน

ค่าส่วนกลางในนิคม     

  อมตะซิต้ี

ค่าส่วนกลางในนิคมอมตะ

  ซิต้ี- เจ้าหน้ีอ่ืน

ค่าเช่ารถยนต์

ค่าเช่ารถยนต์-เจ้าหน้ีอ่ืน

-

-

1.80

0.01

-

0.08

0.02

0.30

-

1.03

-

0.07

1.33

-

0.13

0.11

0.01

0.43

0.15

0.33

0.12

ควำมเห็นของคณะกรรม
กำรตรวจสอบ

การท�ารายการดงักล่าวเป็นการให้บรกิารบรหิาร

ส�านกังานแก่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องท่ีมีการคดิค่าบรกิาร

อ้างองิจากอตัราเงนิเดอืนของพนกังานที ่ ต้องมี

เพือ่ปฏบิตังิาน จึงเหน็ว่ามีความสมเหตสุมผลและ

เป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสุดของบรษัิทฯ

การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจของบริษัท และราคาค่าเบี้ยประกันเป็น

ราคาใกล้เคียงกับราคาท่ีไทยศรปีระกันภยัให้กบั

ลกูค้ารายอืน่ ดงันัน้ การท�ารายการนีจ้งึสมเหตสุม

ผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบรษิทัฯ

การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน

ธรุกจิของบรษิทัฯ และการคดิค่าสาธารณูปโภค

เป็นรูปแบบเดยีวกันกับท่ี อมตะ วอเตอร์ คดิกับ

บคุคลอืน่ทีอ่ยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมเดยีวกนั ดังน้ัน 

การท�ารายการน้ีจงึสมเหตสุมผลและเป็นไปเพือ่

ประโยชน์ของบรษัิทฯ

การท�ารายการดงักล่าวเป็นรายการสนบัสนนุธรุกจิ

ของบริษัทฯ และการคิดค่าส่วนกลางเป็นรูป

แบบเดยีวกันกับท่ี อมตะ ฟาซลิติี ้คดิกบับคุคล

อื่นที่อยู ่ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น 

การท�ารายการน้ีจงึสมเหตสุมผลและเป็นไปเพือ่

ประโยชน์ของบรษัิทฯ

การท�ารายการดงักล่าวเป็นการเช่ารถยนต์เพือ่ให้ใน

บรษิทัฯ และราคาค่าเช่ารถยนต์เป็นราคาทีใ่กล้เคียง

กบัราคาตลาดส�าหรบัรถยนต์ยีห้่อและรุน่เดียวกนั ดงั

นัน้ การท�ารายการนีจ้งึสมเหตสุมผลและเป็นไปเพือ่

ประโยชน์ของบรษิทัฯ

มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกนั (ล้ำนบำท)

รายได้จากการให้บริการ

  บริหารส�านักงาน

0.44 การท�ารายการดงักล่าวเป็นการให้บรกิารบรหิาร

ส�านักงานแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีการคิดค่า

บรกิารอ้างองิจากอตัราเงินเดอืนของพนกังานท่ี 

ต้องมีเพือ่ปฏบิตังิาน จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสม

ผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

2561  2560

145บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



บรษิทั/บคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั

บรษิทั/บคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั

ลักษณะรำยกำร

ลักษณะรำยกำร

ควำมเห็นของคณะกรรม
กำรตรวจสอบ

ควำมเห็นของคณะกรรม
กำรตรวจสอบ

มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกนั (ล้ำนบำท)

มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกนั (ล้ำนบำท)

TEE Development Pte. Ltd.

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ถึงเดือน

กรกฏาคม 2561)

TEE Land Ltd.

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ถึงเดือน

กรกฏาคม 2561)

TEE Land Ltd.

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ถึงเดือน

กรกฏาคม 2561)

TEE Resources Pte. Ltd.

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ถึงเดือน

กรกฏาคม 2561)

นายชาติชาย พานิชชีวะ 

(ประธานกรรมการบริษัท)

ลูกหน้ีอ่ืน-ทดรองจ่ายใช้

  จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

เจ้าหน้ีอ่ืน-ค่าใช้จ่ายในการ

  บริหาร

เงินกู้ยืมจากบริษัทท่ี

  เก่ียวข้องกัน

ดอกเบ้ียจ่าย

ดอกเบ้ียค้างจ่าย

เงินกู้ยืมจากบริษัทท่ี

  เก่ียวข้องกัน

ดอกเบ้ียจ่าย

ดอกเบ้ียค้างจ่าย

ดอกเบ้ียค้างรับ

เงินกู้ยืมจากบุคคลท่ี 

  เก่ียวข้องกัน

ดอกเบ้ียจ่าย

ดอกเบ้ียค้างจ่าย

เงินกู้ยืมจากบริษัทท่ี

  เก่ียวข้องกัน

ดอกเบ้ียจ่าย

ดอกเบ้ียค้างจ่าย

0.20

0.01

-

-

0.57

-

-

0.20

-

0.85

-

2.47

-

-

-

0.06

0.93

0.01

0.74

52.32

2.09

1.40

18.51

0.74

0.50

1.00

200

8.76

0.72

-

-

4.97

การทดรองจ่ายของบริษัทฯ เป็นรายการที่เกิด

ขึน้เพือ่ความคล่องตวัในการด�าเนนิการของกลุม่

บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เม่ือเกิดรายการทดรอง

จ่ายเช่นนี้ในอนาคต บริษัทฯควรเร่งด�าเนินการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายนี้โดยทันที ดังนั้น การท�า

รายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล

การท�ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงิน

ทนุหมนุเวยีนและเป็นการเสรมิสภาพคล่องซึง่เป็น

ประโยชน์ในการด�าเนนิธุรกิจของบริษทัฯ โดยอตัรา

ดอกเบ้ียทีบ่รษิทัฯ ได้รบัใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบีย้

การกูเ้งนิจากธนาคารพาณชิย์ จงึเหน็ว่ามคีวามสม

เหตสุมผลและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ

การท�ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน

หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องซึ่งเป็น

ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย

อัตราดอกเบี้ยท่ีบริษัทฯได้รับใกล้เคียงกับอัตรา

ดอกเบี้ยการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จึงเห็น

ว่ามคีวามสมเหตสุมผลและเป็นไปเพือ่ประโยชน์

ของบริษัทฯ

เป็นดอกเบี้ยค้างรับจากการท�ารายการให้เงินกู้

ยมืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั “TEE Resources”

จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต

การท�ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องซึ่ง

เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยอัตราดอกเบี้ยท่ีบริษัทฯ ได้รับใกล้เคียงกับ

อัตราดอกเบี้ยการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 

จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ของบริษัทฯ

การท�ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน

หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องซึ่งเป็น

ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย

อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯได้รับใกล้เคียงกับอัตรา

ดอกเบี้ยการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จึงเห็น

ว่ามคีวามสมเหตสุมผลและเป็นไปเพือ่ประโยชน์

ของบริษัทฯ

 รายการระหว่างกันกับบริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ส�าหรับงวดบัญชีปี 2561 และงวดบัญชีปี 

2560 รายละเอียดดังนี้

2561  2560

2561  2560

รายงานประจำาปี 2561146



บรษิทั/บคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั ลักษณะรำยกำร
ควำมเห็นของคณะกรรม

กำรตรวจสอบ

มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกนั (ล้ำนบำท)

TEE Development Pte. Ltd.

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ถึงเดือน

กรกฏาคม 2561)

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด 

(มหาชน)

(มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ)

ลูกหน้ีอ่ืน-ทดรองจ่ายใช้

  จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าเบ้ียประกัน

0.15

-

0.38

0.18

การทดรองจ่ายของบริษัทฯ เป็นรายการที่เกิด

ขึน้เพือ่ความคล่องตวัในการด�าเนนิการของกลุม่

บริษัทฯ อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดรายการทดรอง

จ่ายเช่นนี้ในอนาคต บริษัทฯควรเร่งด�าเนินการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายนี้โดยทันที ดังนั้น การท�า

รายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล

การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจของบริษัท และราคาค่าเบี้ยประกันเป็น

ราคาใกล้เคียงกับราคาท่ีไทยศรปีระกันภยัให้กบั

ลกูค้ารายอืน่ ดงันัน้ การท�ารายการนีจ้งึสมเหตสุม

ผลและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ

 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา

ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้

ให้ความเห็นว่าการท�ารายการระหว่างกันเป็นความจ�าเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป เงื่อนไขต่างๆของรายการระหว่างกันกับบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและมีความสมเหตุสมผล 

 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2558 เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2558 ได้มมีตกิ�าหนดนโยบายและขัน้ตอนการท�ารายการ

ระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพ่ือให้การท�ารายการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นการ

รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ 

ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จะไม่สามารถเข้าร่วมในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั บรษัิทฯ จะจดัให้มคีณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพือ่พจิารณาและให้ความเหน็ในการท�ารายการและ

ความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการท�ารายการที่

เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

 การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป   

 การท�ารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ จะต้องมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาท่ีเป็น

ธรรม สามารถเทยีบเคยีงได้กบัการท�ารายการระหว่างบริษทัฯ กับบคุคลทัว่ไป หรอืการท�ารายการระหว่างบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์กบับคุคลทัว่ไป หรอืการท�ารายการในลกัษณะเดยีวกบัของผู้ประกอบการอ่ืนในธรุกจิ โดยได้อนมุตัใินหลกัการให้ฝ่าย

จดัการสามารถอนมุตักิารท�าธรุกรรมดงักล่าวได้ หากธุรกรรมนัน้มข้ีอตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคู่

สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ�านาจต่อรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี

ความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถด�าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

อนุมัติ และจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่งหรือ

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน

2561  2560
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 การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

 การท�ารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขโดยทัว่ไป บรษิทัฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณา

และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิข้ึน บรษิทัฯ จะจดัให้มผู้ีประเมินราคาอสิระ ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ

หรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจ

สอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 บริษทัฯ มกีารท�ารายการระหว่างกนัจากการประกอบธรุกจิปกตแิละสนบัสนนุธรุกิจปกตทิีจ่ะเกดิขึน้ต่อเนือ่งในอนาคตได้แก่ 

การเช่าพื้นที่ส�านักงาน การให้บริการบริหารจัดการ การช�าระค่าสาธารณูปโภคและค่าส่วนกลาง การเช่ารถยนต์ การเช่าห้องชุด การ

ช�าระค่าประกันภัย การให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว

จะเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าโดยทั่วไป มีเงื่อนไขการค้าปกติและสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับท่ี

บริษัทฯ ท�ากับบุคคลภายนอก เช่น

 - การขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง จะเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ให้แก่  

   ลูกค้ารายอื่น รวมถึงสิทธิในการได้รับส่วนลดจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

 - การให้และรับความช่วยเหลอืทางการเงินจากบคุคลหรอืบรษัิททีเ่กีย่วข้องกนั อตัราดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ ได้รบัจะเป็นอตัรา  

   ดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์

 - การเข้าท�ารายการอื่นๆ ซึ่งมีราคาหรือค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ จะสอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการระหว่างกนัทีเ่ป็นรายการธรุกจิปกตหิรอื

สนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การท�ารายการที่ไม่ได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะ

จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ารายการน้ันก่อนการเข้าท�ารายการ

ระหว่างกันทุกครั้ง

รายงานประจำาปี 2561148



 เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยธุรกิจการผลิตเพื่อส่งออกขยายตัวต่อเน่ือง แต่กลุ่มที่ผลิตเพ่ือตอบ

สนองอุปสงค์ ในประเทศค่อนข้างทรงตัว ส�าหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงบ้างสอดคล้องกับก�าลังซื้อในภูมิภาคที่ยังไม่

เข้มแขง็ ด้านการท่องเทีย่วขยายตวัในทกุภมูภิาคท้ังจากนกัท่องเทีย่วไทยและต่างชาต ิแม้กลุม่นกัท่องเทีย่วจนียงัหดตวั แต่สถานการณ์

เริม่ปรบัดขีึน้จากไตรมาสก่อน ส่วนธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ขยายตวัดเีฉพาะในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล รวมถงึจงัหวัดท่องเทีย่วทีส่�าคญั  

และธรุกจิก่อสร้างเตบิโตจากโครงการขนาดใหญ่ของภาครฐัและภาคเอกชนโดยเฉพาะ ในเขตเมอืง แต่ในส่วนภมูภิาคค่อนข้างทรงตวั

ตามการเบกิจ่ายในต่างจงัหวดัทีย่งัล่าช้า ทัง้นี ้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัลงทนุเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพหรอืขยายสาขาตามปกต ิซึง่

ใช้เม็ดเงินลงทุนใกล้เคียงกับปีก่อน มีเพียงธุรกิจขนาดใหญ่บางรายที่ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ซ่ึงใช้เม็ดเงินลงทุนสูงและเป็นแผน

ลงทุนต่อเนื่องหลายปี นอกจากนี้ ธุรกิจส่วนใหญ่คาดว่ารายได้ในไตรมาสหน้าจะปรับดีขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่จะยังขยายตัว

ต่อเนื่อง แม้บางภาคธุรกิจอาจมีการชะลอตัวลงบ้างโดยเฉพาะตลาดรถยนต์

 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2561 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 

จากปี 2560 ที่ MPI ขยายตัวร้อยละ 2.5 โดย อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดีในปี 2561 อาทิ รถยนต์และเครื่องยนต์  เป็นการขยาย

ตวัของตลาดในประเทศ เนือ่งจากสภาพเศรษฐกจิภายในประเทศขยายตวัด ีอตุสาหกรรมน�า้ตาล ด้วยสภาพอากาศทีเ่อือ้อ�านวยท�าให้

มีวัตถุดิบมากกว่าปี 2560 ค่อนข้างมาก อีกทั้งโรงงานส่วนใหญ่ได้ปรับเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถรองรับผลผลิตได้สูงขึ้น การกลั่น

ปิโตรเลียม ตามความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากการปริมาณการขนส่งที่ขยายตัว

 แนวโน้มปี 2562 ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 2562  คาดว่าจะขยายตัวในช่วง

ร้อยละ 2.0 – 3.0 โดยมปัีจจยับวกจากความชดัเจนของการเลือกตัง้ ซึง่จะสร้างความเชือ่มัน่ให้กบันกัลงทนุค่อนข้างมากแรงขบัเคลือ่น

จากการลงทนุภาครฐัจากความคบืหน้าของโครงการลงทนุทีส่�าคัญๆ รวมถงึการด�าเนนิงานภายใต้แผนงานพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวันออก (EEC) ที่โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีความคืบ

หน้ามากขึ้นตามล�าดับ  

ภาพรวมและภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยปี 2561

ภาพรวมธุรกิจและแนวโน้ม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)%YoY
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การจ้างงาน

 ความต้องการแรงงานเพิม่ขึน้เลก็น้อย โดยผูป้ระกอบการในภาคการผลิตมคีวามต้องการแรงงานเพิม่ขึน้เพือ่รองรบัการผลติ

ทีข่ยายตวั  แต่หลายรายได้น�าเครือ่งจกัรและระบบอัตโนมตัเิข้ามาใช้แทนแรงงานต่อเนือ่ง  ซึง่ท�าให้เกดิความต้องการแรงงานทกัษะท่ี

ท�างานกับเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้น ส่วนธุรกิจภาคบริการต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นบ้างตามการเติบโตของภาคท่องเที่ยวและภาคขนส่ง  

แต่ธุรกิจโรงแรมปรับไปเป็นการจ้างงานรายวันเพิ่มตามฤดูกาลท่องเที่ยว แทนการจ้างงานประจ�า ภาคการค้าจ้างงานเพิ่มขึ้นเล็ก

น้อยตามการขยายสาขา แต่ลดจ�านวนพนักงานต่อสาขาลง ส่วนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นบ้าง

ต้นทุนและราคา                                                                                                      

 ต้นทนุเพิม่ขึน้จากปีก่อนเลก็น้อยตามการปรบัขึน้ค่าแรงและการเพิม่ขึน้ของราคาสนิค้าโภคภณัฑ์บางประเภท ขณะทีร่าคา

น�้ามันที่ลดลง เป็นผลดีต่อต้นทุนในทุกภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังราคาขายได้  

    

           (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย)
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 บรษัิทฯ ประกอบธรุกจิ 2 กลุม่ธุรกจิหลกัได้แก่ ธรุกจิพฒันาอสังหารมิทรพัย์เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย และธรุกจิโรงงานส�าเรจ็รปูให้เช่า 

ปัจจบุนั บรษิทัฯ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั ประเภท อาคารชดุพกัอาศยัหรอืคอนโดมเินยีมทัง้ท่ีเป็นอาคารสงู (High Rise) 

อาคารเตี้ย (Low Rise) โครงการบ้านจัดสรร และทาวน์โฮม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเน้นท�าเลที่ตั้งในแนวถนนสาย

หลัก การคมนาคมสะดวก ใกล้ทางด่วนหรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในปัจจุบัน และแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจจากนักลงทุนหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีความต้องการสร้างโรงงาน แต่ยังไม่มีความพร้อมที่จะลงทุนในระยะยาว หรือด้วยปัจจัยอื่นๆ บริษัทฯ จึง

พัฒนาโครงการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ปัจจุบันโครงการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าของบริษัทฯ ตั้ง

อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

ภาพรวมของการด�าเนินงานที่ผ่านมา   

 ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯมีโครงการที่แล้วเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ในปี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 ซึ่ง

บริษทัฯสามารถรบัรูร้ายได้จากโครงการนีค้ดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 40 ของรายได้รวมจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ และยงัสามารถระบาย

สินค้าคงเหลือจากโครงการที่ผ่านมาได้อย่างต่อเนื่อง

 ปัจจุบันบริษัทฯยังมีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาจ�านวน 11 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวสูง 5 โครงการและโครงการ

แนวราบ 6 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ในปี 2562 จ�านวน 8 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาโฮม 

วงแหวน-ล�าลูกกา, โครงการชีวาวัลย์ พุทธมณฑล สาย1, โครงการชีวาโฮม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ,  โครงการฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13, 

โครงการฮอลล์มาร์ค โชคชัย4, โครงการชีวารมย์ นครอินทร์ นอกจากนี้ยังมีโครงการร่วมทุนภายใต้บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด อีก 2  

โครงการคือ โครงการฮาร์ท สุขุมวิท 62/1 และโครงการฮาร์ท สุขุมวิท 36

ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน ปี 2561 และ ปี 2560

 ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,676.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 633.92 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 31.04 ส�าหรับก�าไรสุทธิในปี 2561 มีจ�านวน 264.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.30 โดยผลการด�าเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของบริษัทฯในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างรายได้ ส�าหรับปี 2561 และ 2560 แบ่งตามประเภทของรายได้มีรายละเอียด ดังนี้                 

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์
ทางการเงินที่ส�าคัญ

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้เช่าโรงงาน
รายได้อื่น

หน่วย : ล้านบาท
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 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จ�านวน 2,621.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 607.91 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.19  โดยในปี 2561 มีโครงการที่รับรู้รายได้ทั้งหมด 7 โครงการซึ่งเท่ากันกับปีก่อน แต่ปัจจัยที่ส่งผลให้

รายได้ของป ี2561 เพิม่ขึน้มาจากการรบัรูร้ายได้ของโครงการชีวาทยั เพชรเกษม 27 ซึง่เป็นโครงการทีแ่ล้วเสรจ็พร้อมโอนในไตรมาส 

2/2561 สามารถรับรู้รายได้ทั้งปีได้ถึง 1,023.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้

บริษัทฯยังคงทยอยรับรู้รายได้ส�าหรับโครงการที่ผ่านมาได้อย่างต่อเนื่องรวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 1,597.74 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่

มาจากโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก และ โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ มียอดรับรู้รายได้จ�านวน 632.83 ล้านบาท และ 

430.43 ล้านบาท ตามล�าดับ

 การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ

  รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบรกิารเป็นรายได้จากการให้เช่าโรงงานส�าเรจ็รปู (Ready Built Factories) ในปี 2561 มี

จ�านวน 20.45 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจ�านวน 0.86  ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.39 เน่ืองจากมผีูเ้ช่าโรงงานส�าเรจ็รปูเพิม่ข้ึน
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 รายได้อื่น

 รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายได้จากการยึดเงินค่า

มดัจ�าในกรณทีีล่กูค้าผดิสญัญา รายได้ค่ามเิตอร์ไฟฟ้าจากการขายห้องชดุ ดอกเบีย้รบั เป็นต้น ในปี 2561 บรษิทัฯ มรีายได้อืน่ จ�านวน 

34.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 25.15 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้บริษัทฯได้รับผลกระทบจากลูกค้าที่ผิดสัญญาจึงท�าให้

บริษัทต้องรับรู้รายได้อื่นจากเงินมัดจ�าของห้องที่ผิดสัญญา นอกจากนี้บริษัทฯมีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มสูงขึ้น

 ต้นทุนขายและก�าไรขั้นต้น
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 ส�าหรับปี 2561 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์มีจ�านวน 1,838.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 398.14  ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.64 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดรายได้ของการขายอสังหาริมทรัพย์  และมีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 29.86 เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีอัตราที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับก�าไรขั้นต้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน

จะมีการแข่งขันด้านราคากันค่อนข้างสูง

 ส�าหรับต้นทนุการให้เช่าโรงงานและบรกิารเป็นต้นทนุค่าเส่ือมราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ ได้แก่ โรงงานส�าเรจ็รปู

ให้เช่าและห้องชุดเพื่อร้านค้าให้เช่า ในปี 2561 มีจ�านวน 12.25 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.47 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากส่วนของ

ต้นทุนค่าเสื่อมของห้องชุดเพื่อร้านค้าให้เช่า 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมในปี 2561 จ�านวน 444.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.60 ของรายได้รวม  เพิ่มขึ้น

จากปีก่อน 83.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.07 มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจ�านวน 30.40 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13.31 โดยปัจจัยหลักของการเพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าคอมมิชชั่น และโปรโมชั่นใน

การส่งเสริมการขาย ที่เพิ่มขึ้นตามยอดรายได้จากการจากขายอสังหาริมทรัพย์ ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจ�านวน 52.87 
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 จากผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาข้างต้น บรษัิทและบรษิทัย่อยมกี�าไรสทุธ ิจ�านวน 264.81 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนั

ของปีก่อน 109.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.30 เป็นผลบวกมาจากการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นท�า

ให้บริษัทฯสามารถระบายสินค้าคงเหลือได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการรับรู้รายได้จากโครงการที่แล้วเสร็จในไตรมาส 2/2561 คือ

โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 และบริษัทฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้อัตรา

ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28 เป็นร้อยละ 9.89 เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 7.61

 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯมีการปรับปรุงก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งเกิดจากผลก�าไรการจากการประมาณการตามหลัก

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.92 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับโครงการในอนาคต 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปีก่อนโดยเปรียบเทียบจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อ

รายได้รวมปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 16.60 ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 17.67 

 

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมค้าเป็นการรบัรูส่้วนแบ่งก�าไรจากการลงทนุในบริษัท ชีวาทัย ฮพั ซนู จ�ากดั ในสดัส่วน

ร้อยละ 50 และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯได้ท�าสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 70 ทั้งนี้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าส�าหรับปี 2561 จ�านวน 1.27 ล้านบาท  

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด ซึ่งบริษัทได้ท�า

สัญญาร่วมทุนไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 โดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ทั้งนี้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

ในบริษัทร่วมส�าหรับปี 2561 จ�านวน 0.09 ล้านบาท

 ส�าหรับบริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด และ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด บริษัทฯได้ท�าสัญญาร่วมลงทุนในระหว่างปี 2560  

ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

 ต้นทุนทางการเงิน

 ต้นทุนทางการเงินในปี 2561 มีจ�านวน 46.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 16.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

54.66 เนื่องจากในปีนี้ บริษัทฯออกหุ้นกู้ในสัดส่วนที่มากกว่าปีก่อนจึงท�าให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น 
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คณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิจากภาษี จ�านวน 0.23 ล้านบาท เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักที่ส�าคัญในการประมาณการ

ตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย เช่น อัตราการคิดลด อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน อัตรามรณะ เป็นต้น

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

 สินทรัพย์รวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจ�านวน 4,465.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 819 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

22.46  โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่ส�าคัญ ดังนี้

 •  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 506.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.35 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อน 380.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 301 ในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินที่ได้มาจากการออกหุ้นกู้  

 •  ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ�านวน 3,161.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.81 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น

จากปีก่อน จ�านวน 163.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.45 แบ่งออกเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการพัฒนาโครงการจ�านวน 1,995 

ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของโครงการระหว่างการพัฒนาจ�านวน 9 โครงการ และเป็นการลดลงของสินค้าคงเหลือที่โอนใน

ปีจ�านวน 1,832 ล้านบาท 

 •  เงนิมดัจ�าการซือ้ทีด่นิ จ�านวน 246.99 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 5.53 ของสนิทรพัย์รวม เพิม่ข้ึนจากปีก่อนจ�านวน 200.80 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงินมัดจ�าค่าที่ดินเพื่อน�ามาพัฒนาโครงการในอนาคต

 •  เงินลงทนุในบรษิทัร่วม จ�านวน 25 ล้านบาท เพิม่ข้ึนเนือ่งจากในระหว่างปี 2561 บรษิทัฯได้จ่ายค่าหุน้เพิม่ทนุตามสดัส่วน

การร่วมทุนในบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด จ�านวน 24.75 ล้านบาท
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 •  อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ จ�านวน 290.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.51 ของสินทรพัย์รวม เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ�านวน 

33.59 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.06 เพิ่มขึ้นจากบริษัทฯมีห้องชุดให้เช่าร้านค้าจ�านวน 45 ล้านบาท

 หนี้สินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�านวน 2,623.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ�านวน 

86.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.42 มีรายละเอียด ดังนี้

 หนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 630.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของหนี้สินรวม ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 1,410.99 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 69.12 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินหมุนเวียนที่ส�าคัญ ดังนี้

 • เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ลดลงจากปีก่อนทั้งจ�านวน เนื่องจากบริษัทมีทยอยช�าระเงินจากตั๋วแลกเงินระยะ

สั้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทเน้นการเบิกเงินกู้ระยะยาวเพื่อรักษาสภาพคล่องในการช�าระหนี้

 • เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี จ�านวน 405.72 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 15.46 ของ

หนี้สินรวม ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 349.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.25 เนื่องจากในระหว่างปีได้มีการทยอยช�าระเงินกู้ยืมให้

สถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระส�าหรับโครงการที่พร้อมรับรู้รายได้ โดยช�าระเป็นจ�านวนเงิน 747.28 ล้านบาท

 • เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ จ�านวน 143.49 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 5.47 ของหนีส้นิรวม ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 202.13 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 58.48 เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2560 มีเจ้าหนี้การค้าคงเหลือส�าหรับงานระหว่างก่อสร้างโครงการแนวสูงค่อน

ข้างมากเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 บริษัทฯ เน้นก่อสร้างแนวราบเป็นส่วนมากซึ่งค่าก่อสร้างจะถูกทยอยบันทึกไปในระหว่างงวดแล้ว 

 • เงินมัดจ�าและรับล่วงหน้าจากลูกค้า จ�านวน 21.75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 170.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 88.68 

เนื่องจากในระหว่างปีได้ทยอยล้างเงินมัดจ�าส�าหรับโคงการที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2561 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน จ�านวน 1,993.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 1,497.67 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 302 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่ส�าคัญ ดังนี้

 • หุ้นกู้-สุทธิ จ�านวน 1,683.65 ล้านบาท ในระหว่างปีบริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ จ�านวน 1,698.50 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี เพื่อ

ใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการในอนาคต

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวน 1,841.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 732.32 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.02 โดยเพิ่มข้ึนจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯจ�านวน 264.81 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการเพ่ิมทุนใน

เดือนพฤษภาคม จ�านวน 537.44 ล้านบาท (467.34 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.15 บาท) ในระหว่างปีบริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปันผล

ในเดือนพฤษภาคม จ่ายเงินปันผลจ�านวน 64.10 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลจ�านวน 57.69 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจ่ายเป็นเงินสด 

และในเดือนกันยายนประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับผลการด�าเนินครึ่งปีแรกของปี 2561 จ�านวน 0.05 บาทต่อหุ้น คิด

เป็นเงินสดจ�านวน 63.75 ล้านบาท 

 กระแสเงินสด

 ส�าหรับงบกระแสเงินสดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มียอดคงเหลือจ�านวน 506.94 ล้านบาท และ 126.42 ล้าน

บาท ตามล�าดับ โดยเงินสดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 380.52 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

 กระแสเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 419.15 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดจ่ายในการพัฒนา 

โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง

 กระแสเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ�านวน 39.86 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้ไปในการลงทุนในเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม

 กระแสเงินสดสุทธิจากการได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 839.52 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ได้มาจากการออกหุ้นกู้และ

จากการเพิ่มทุนในระหว่างปี
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E) ตามงบการเงิน ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 1.42 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2560 ซึ่งมีอัตรา

เท่ากับ 2.29 เท่า เนื่องจากสัดส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 66 โดยเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใน

ขณะที่หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 3.42  อย่างไรก็ตามหนี้สินรวมของบริษัทฯนั้นมีบางส่วนมาจากเงิน

มัดจ�าจ่ายล่วงหน้าจากลูกค้าซึ่งไม่ถือว่าเป็นหนี้สินที่ต้องช�าระให้กับเจ้าหนี้ ดังนั้นจะท�าให้สัดส่วนของหนี้สินรวมสูงไป

 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 1.30 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2560 ซึ่ง

มีอัตราเท่ากับ 1.71 เท่า 

 ทั้งนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ตามสัญญากู้ยืมจากสถาบันการเงิน ได้ก�าหนดเงื่อนไขทางการเงินที่ส�าคัญ 

ดังนี้ (การค�านวณโดยหนี้สินไม่รวมเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น กรรมการ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง และส่วนของผู้ถือหุ้นให้รวมถึงเงินกู้ยืมจาก

ผู้ถือหุ้น กรรมการ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง)

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) สัญญาเงินกู้ก�าหนดให้ด�ารง D/E ไม่เกินกว่า 2.0 - 2.5 เท่า ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 มี D/E เท่ากับ 1.42 เท่า ซึ่งเป็นการด�ารงอัตราส่วนตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 1. นโยบายของรัฐบาล

 การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฏหมาย

ส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัพระราชบัญญตัผิงัเมอืง ข้อก�าหนดการจดัสรรทีด่นิตามพระราชบญัญติัอาคารชดุ และพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 

ได้แก่ การก�าหนดเนือ้ทีท่ีด่นิ การก�าหนดความกว้างของเขตทางเดนิและเขตถนน การก�าหนดพืน้ทีส่่วนกลาง การประเมนิและการจดั

ท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบเกี่ยวกับการก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวาง

ผงัจราจร และโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง หรอืโครงการทางด่วนพเิศษ เป็นต้น การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ

ต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ 

 อย่างไรก็ตามในอนาคตคาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงสร้างขั้นพื้นฐานและการ

กระจายระบบคมนาคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในพื้นนอกรอบ ซึ่งส่งผลต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชน

 นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 

ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อการรับรู้รายได้จากการโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าของบริษัทฯ ได้

 2. นโยบายสินเชื่อของสถาบันการเงิน

 มาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  หรือมาตรการ  LTV (Loan to Value) ออกมา

เพื่อป้องกันการเก็งก�าไร และเพื่อป้องกันปัญหาฟองสบู่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เน่ืองจากพบว่า การแข่งขันรุนแรง ประกอบกับ

มาตรฐานการปล่อยสนิเชือ่ลดลง ดงันัน้ จงึต้องการออกมาตรการเพือ่ให้ผู้กูอ้อมก่อนกู ้มเีงนิดาวน์ก่อนซ้ือบ้าน รวมถึงให้ผู้ให้กู ้ตระหนกั

ถงึความเสีย่งทีแ่ท้จรงิ สามารถรองรบัความเสีย่งจากความไม่แน่นอนของมลูค่าหลกัประกัน และเพือ่สนบัสนนุให้คนทีต้่องการกูซ้ือ้ท่ี

อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยจริงสามารถซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น หรือ

อาจชะลอการตัดสินใจซื้อซึ่งอาจจะส่งผลสืบเนื่องต่อไปยังธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และมีมาตรการในการควบคุม โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ที่ให้ค�าปรึกษา

ชี้แนะเพื่อลดปัญหาการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 

 3. สภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนของสภาวะทางการเมืองในประเทศ

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการ

เมอืง ซึง่ท�าให้เกดิการชะลอในภาวะเศรษฐกจิของประเทศ ความเชือ่มัน่ของเศรษฐกจิลดน้อยลง และการชะลอตวัในการใช้จ่ายของผู้

บรโิภค ส่งผลให้ภาวะการซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย์ชะลอตวัตาม ปัจจยัจากสภาวะเศรษฐกจิและความผนัผวนของสภาวะทางการเมอืง

ในประเทศอาจส่งผลต่อการรับรายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
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 4. ต้นทุนค่าพัฒนาโครงการที่ผันผวน

 ส�าหรบัธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ นอกจากราคาทีดิ่นทีเ่ป็นต้นทนุแล้ว ต้นทนุทีส่�าคญัรองลงมา คอื ราคาวสัดกุ่อสร้าง ซึง่

มีความผันแปรไปตามภาวะราคาน�้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นระยะ ๆ  ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถควบคุม

ได้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในขณะที่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถปรับ

ราคาขายได้ทันทีเสมอไป นอกจากน้ีการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นข้อจ�ากัดในการปรับราคาขายอีกทางหนึ่ง ซึ่งธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ ได้ให้ความส�าคญักับการบรหิารจดัการความเส่ียงของความผันผวนราคาวสัดกุ่อสร้าง ซึง่เป็นต้นทนุหลกัในการก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และมีมาตรการในการควบคุม โดยจัดให้มีการประมูลงานก่อสร้างเพื่อคัด

เลือกผู้รับเหมาโดยวิธีจัดประกวดราคา เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ การทดสอบคุณภาพวัสดุ ราคาตลาด เลือกราคาที่เหมาะสมที่สุด 
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงนิ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูล

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเลือกใช้

นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า

รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เพือ่ความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และ

นักลงทุนทั่วไป

 คณะกรรมการบรษัิท ได้ส่งเสรมิให้บรษิทัฯ ปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีตลอดจนจดัให้มรีะบบการบรหิารความ

เสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

และเพยีงพอทีจ่ะด�ารง รกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมถงึป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุรติหรอืการด�าเนนิการทีผ่ดิปกติ

อย่างมีสาระส�าคัญ

 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและคุณภาพของ

รายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

 งบการเงนิของบรษิทัและงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อยได้รบัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษัิท 

ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ในการตรวจสอบนัน้คณะกรรมการบรษิทัได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่างๆ เพือ่ให้ผู้สอบบญัชสีามารถตรวจ

สอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีโดยความเหน็ของผูส้อบบญัชีได้ปรากฎในรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่แสดงไว้

ในรายงานประจ�าปีแล้ว

 คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษัิทโดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสร้างความเชือ่

มั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวัน

ที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

่

(นายชาติชาย   พานิชชีวะ)

ประธานกรรมการ 
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รายงานของผูส้อบบัญชรีบัอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) 

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแส

เงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้

ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตาม

ที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้

สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามท่ีระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีมี่นยัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการ

เงนิส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้  

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงาน

ของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่

ตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ผลของวธิกีารตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวธิกีารตรวจสอบส�าหรบัเรือ่งเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

เนือ่งจากรายได้จากการขายอสงัหารมิทรัพย์ทีก่ลุม่บรษิทัรบัรูใ้นแต่ละงวดเป็นจ�านวนเงินทีมี่สาระส�าคญัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัรายได้รวม

ของกลุม่บรษัิท นอกจากนีบ้รษิทัฯและบรษิทัย่อยเข้าท�าสญัญากบัลกูค้าเป็นจ�านวนมากและเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในสญัญาทีท่�ากบัลกูค้ามี

ความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย และส่วนลดต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ท�าให้รายการขายของกลุ่มบริษัทมีความซับ

ซ้อน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทโดยการ

 • ประเมนิระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในทีส่�าคญัของกลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถาม 

ผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และให้ความส�าคัญ

เป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบส�าหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น

 • สุ่มตรวจสอบรายการขายที่เกิดขึ้นระหว่างปีกับสัญญาซื้อขายและเอกสารประกอบรายการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้น

ในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย และ

สอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท 

 • วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายแบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดข้ึนของรายการ

ขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป 

 

มูลค่าที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมข้อ 4.6 และ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและต้นทุนการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส�าหรับโครงการที่เปิดขายมานานแล้ว และโครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง  ซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์

ในรายละเอยีดเกีย่วกบัลกัษณะของโครงการ การแข่งขนัทางการตลาดและสภาพเศรษฐกจิ ซึง่อาจท�าให้เกิดความเสีย่งเกีย่วกบัมลูค่า

ของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในท่ีส�าคัญของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดิน

และต้นทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบและท�าความเข้าใจการควบคมุทีก่ลุม่บรษิทัออกแบบไว้ นอกจาก

นี ้ข้าพเจ้าได้ประเมนิวธิกีารทีฝ่่ายบรหิารใช้ในการพจิารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าทีด่นิและต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ดงันี้  

 • ท�าความเข้าใจเกณฑ์ทีใ่ช้ในการพิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าทีด่นิและต้นทนุการพฒันาอสังหารมิทรพัย์ รวมถงึสอบ

ทานความสม�่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว 

 • วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการพัฒนาและระยะเวลาการขายและการเคลื่อนไหวของโครงการ เพ่ือระบุถึง

โครงการที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ 

 • วเิคราะห์เปรยีบเทยีบจ�านวนเงนิสทุธทิีก่จิการได้รบัจากการขายสนิค้าภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิกบัราคาทนุของทีด่นิและ

ต้นทุนการพัฒนาของแต่ละโครงการ

 • วิเคราะห์เปรียบเทียบก�าไรขั้นต้นของโครงการที่มียอดขายในระหว่างปี เพื่อระบุถึงโครงการที่มีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าสุทธิที่จะ

ได้รับของที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาจต�่ากว่าราคาทุน

 • ท�าความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ส�าคัญและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของโครงการที่มีข้อ

บ่งช้ีว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ และโครงการที่มีข้อบ่งช้ีว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับของที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

อาจต�่ากว่าราคาทุน ซึ่งจัดท�าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท หรือผู้ประเมินราคาอิสระ 

 

ข้อมูลอื่น

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ซึง่รวมถงึข้อมลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของกลุม่บริษทั (แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลักษณะการให้ความเช่ือมัน่ในรปูแบบใดๆ

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงินคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขัดแย้งทีม่สีาระ

ส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงนิ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่

เกีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักล่าว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีส�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิาร

มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดั

ต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเห็น

ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิ

อาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส�าคัญเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด

การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการ

สอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก    การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้

ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง

การควบคุมภายใน

 • ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู้่บรหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิด

เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า 

 • สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกั

ฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมี

นยัส�าคัญต่อความสามารถของกลุม่บรษัิทในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั 

ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ หรอืหากเหน็ว่าการ

เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ

จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้อง

หยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

 • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมิน

ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 • รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ

การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเดน็ทีม่นัียส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระและ

ได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจ

พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 

จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกับผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ  ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิ

ในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมาย

หรือข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรือ่ง

ดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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1. ข้อมลูท่ัวไป

 บริษทั ชวีาทยั จ�ากัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เป็นบรษัิทมหาชนซึง่จดัตัง้และมภีมูลิ�าเนา  ในประเทศไทย บรษิทัฯด�าเนนิธรุกิจ 

 หลกัคอืการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือ่ขายและให้เช่า ทีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯอยูท่ี ่1168/80 อาคารลุมพนิทีาวเวอร์  

 ชัน้ 27 ยนูติ ดี ถนนพระราม 4  แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯมผีูถื้อหุ้นรายใหญ่คอื บริษทั ชาตชิวีะ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัที ่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทย  

 โดยมสีดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทัฯในอตัราร้อยละ 67.64 (31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 2 ราย ได้แก่ บรษิทั  

 ชาติชวีะ จ�ากดั และ TEE Development Pte Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทยและสงิคโปร์ ตามล�าดับ  

 โดยมสีดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทัฯในอตัราร้อยละ 33.18 และร้อยละ 31.88 ตามล�าดบั)

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงนิ

 2.1 งบการเงนินีจ้ดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบัญญติัวชิาชพีบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง 

 รายการในงบการเงนิตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้าลงวันที ่11 ตลุาคม 2559 ออกตามความในพระราช 

 บญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543

 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัท่ีบรษิทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบ 

 การเงนิฉบบัภาษาไทยนีง้บการเงนินีไ้ด้จดัท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบญัชี

 งบการเงนินีไ้ด้จดัท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดมิเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ในนโยบายการบัญชี

 2.2 เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงนิรวม

 ก) งบการเงินรวมนีไ้ด้จดัท�าข้ึนโดยรวมงบการเงนิของบรษิทั ชวีาทยั จ�ากดั (มหาชน)  (ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษทัฯ”) และ 

 บรษัิทย่อย (ซึง่ต่อไปนีเ้รยีกว่า “บรษิทัย่อย”) ดงัต่อไปนี้

บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100100

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ 2561 2560

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคมุกิจการทีเ่ข้าไปลงทนุหรอืบรษิทัย่อยได้ หากบรษิทัฯมสิีทธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสียในผลตอบแทน 

 ของกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุ และสามารถใช้อ�านาจ  ในการสัง่การกิจกรรมทีส่่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคัญต่อจ�านวนเงนิผลตอบแทน 

 นัน้ได้

 ค) บรษิทัฯน�างบการเงินของบรษัิทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ  มอี�านาจในการควบคมุบรษัิท 

 ย่อยจนถึงวนัทีบ่ริษทัฯสิน้สุดการควบคมุบรษิทัย่อยนัน้  

 ง) งบการเงินของบรษัิทย่อยได้จัดท�าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชท่ีีส�าคญัเช่นเดยีวกนักบัของบริษทัฯ

 จ) ยอดคงค้างระหว่างบรษิทัฯและบรษิทัย่อย รายการค้าระหว่างกนัทีม่สีาระส�าคญัได้ถกูตดัออกจากงบการเงินรวมนีแ้ล้ว 

 

 2.3 บรษิทัฯจัดท�างบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยแสดงเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย การร่วมค้าและบริษทัร่วมตามวธิรีาคาทนุ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคับใช้ในปีปัจจบุนั

 ในระหว่างปี บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการ 

 เงนิฉบับปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2560) จ�านวนหลายฉบบั ซ่ึงมผีลบงัคับใช้ส�าหรับงบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ร่ิมในหรอื 

 หลงัวันที ่1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพ่ือให้ม ี

 เนือ้หาเท่าเทยีมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุและอธบิายให้ชดัเจนเกีย่ว 

 กบัการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ การน�ามาตรฐาน การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถอืปฏิบตันิีไ้ม่มีผล

 กระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย

 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1  

 มกราคม 2562

 สภาวชิาชีพบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ  

 (ปรับปรงุ 2561) และฉบบัใหม่จ�านวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบังคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีมี่รอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ในหรอืหลงั 

 วนัที ่1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายให้ชดัเจนเกีย่วกับวธิปีฏิบตัทิางการบญัชแีละ 

 การให้แนวปฏบัิตทิางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน 

 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยเชือ่ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบ 

 อย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิเมือ่น�ามาถือปฏบิตั ิอย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่ซ่ึงได้มกีาร 

 เปลีย่นแปลงหลกัการส�าคญั สามารถสรปุได้ดงันี้
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

     มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตคีวามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วข้องต่อไปนี้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)   เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)   เรื่อง รายได้

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31  (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยน

           เกี่ยวกับบริการโฆษณา

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

  ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์         

   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

 กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 15 กบัสญัญาทีท่�ากับลกูค้าทกุสญัญา ยกเว้นสญัญาทีอ่ยูใ่นขอบเขต 

 ของมาตรฐานการบญัชฉีบบัอืน่ มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก�าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนส�าหรบัการรบัรูร้ายได้ทีเ่กดิขึน้จากสญัญาที ่

 ท�ากับลกูค้า โดยกจิการจะรบัรูร้ายได้ในจ�านวนเงนิท่ีสะท้อนถงึสิง่ตอบแทนทีก่จิการคาดว่าจะมสีทิธไิด้รบัจากการแลกเปลีย่น 

 สินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก�าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่ 

 เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าการน�ามาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลให้เกิดรายการปรับปรุงจากรายการดัง 

 ต่อไปนี้

  ค่านายหน้าจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงสัญญาทีท่�ากับลกูค้า - บรษิทัฯและบรษิทัย่อยพจิารณาว่า  ค่านายหน้าท่ี  

  จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ากับลูกค้าจะต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็น  

  ระบบและสอดคล้องกบัรปูแบบการรบัรู้รายได้ตามสญัญาจากเดมิทีบั่นทกึเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเมือ่  

  เกิดรายการ

 ค.  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิทีจ่ะมีผลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิ ทีมี่รอบระยะเวลาบญัชี 

 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

 ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวชิาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมือทางการเงนิ ประกอบ 

 ด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 7  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

  ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงิน

 มาตรฐานการบัญชี

  ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 16  การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

  ฉบับที่ 19  การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ 

 ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ

-

รายงานประจำาปี 2561174



 กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของ 

 เครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน 

 ความเสีย่ง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมอืทางการเงนิ และเมือ่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 กลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มี 

 ผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

 ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิในปีท่ีเริม่น�ามาตรฐาน  

 กลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

 4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 4.1 การรับรู้รายได้

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่องานก่อสร้างเสร็จตาม 

 สญัญาและได้มกีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัส�าคญัของความเป็นเจ้าของให้กบัผูซ้ื้อแล้วโดยมีการโอนกรรมสทิธิ ์

 ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับช�าระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

 รายได้จากการให้เช่าโรงงานจะรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

 รายได้ค่าบริการรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อได้ให้บริการแล้ว

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

 4.2 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

 ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าถมดิน ค่าออกแบบ ค่า  

 สาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ในการค�านวณหาต้นทนุขายบ้านพร้อมท่ีดนิและหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยั บรษิทัฯและบรษัิทย่อยได้ท�าการแบ่งสรรต้นทนุ  

 การพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค�านึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย

 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการ  

 โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ

 4.3 ต้นทุนการกู้ยืม

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ หรือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ 

 ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขายได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้น 

 จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการ 

 กู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

 ต้นทุนดอกเบี้ยที่ใช้ในการพัฒนาโครงการจะค�านวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน   

 อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนคืออัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของต้นทุนการกู้ยืมในระหว่างปี

 4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง  

 ก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้
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 4.5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ 

 สญูส�าหรับผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเก็บเงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ใน 

 การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

 4.6 ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 ทีด่นิและต้นทนุการพฒันาอสังหารมิทรัพย์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหรอืมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า โดย 

 มีรายละเอียดการค�านวณราคาทุนดังนี้

 ที่ดิน    - ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักโดยแยกที่ดินตาม   แต่ละโครงการ

 งานระหว่างก่อสร้าง - ต้นทนุงานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทนุงานก่อสร้างและออกแบบ งานสาธารณปูโภค 

     ส่วนกลางและดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของโครงการ โดยต้นทุนงานก่อสร้างและงาน 

      สาธารณูปโภคจะบันทึกตามที่เกิดขึ้นจริง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 4.7 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

 ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

 เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วน 

 ของก�าไรหรือขาดทุน

 4.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บรษัิทฯบนัทกึมูลค่าเริม่แรกของอสังหารมิทรัพย์เพือ่การลงทนุในราคาทนุซ่ึงรวมต้นทนุการท�ารายการ หลงัจากนัน้ บรษิทัฯ 

 จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค่าเส่ือมราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุค�านวณจากราคาทนุโดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ  

 20 ปี ค่าเสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุรวมอยูใ่นการค�านวณผลการด�าเนนิงาน โดยไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคา 

 ส�าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

 บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของก�าไรหรือ 

 ขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

 4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า 

 ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ     การให้ประโยชน์โดย 

 ประมาณดังนี้

  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า           20 และ 5   ปี

  เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน       3 และ 5   ปี

  ส�านักงานขายและห้องตัวอย่าง                         1 ถึง 5   ปี

 ค่าเสือ่มราคารวมอยูใ่นการค�านวณผลการด�าเนนิงาน โดยไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส�าหรบัทีด่นิและสนิทรพัย์ระหว่างตดิตัง้

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
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 ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรอืการจ�าหน่ายสินทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายสินทรพัย์ 

 จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

 4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

 บริษัทฯตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีมี่อายกุารให้ประโยชน์จ�ากดัอย่างมรีะบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของ 

 สนิทรัพย์นัน้ และจะประเมนิการด้อยค่าของสนิทรัพย์ดงักล่าวเมือ่มีข้อบ่งชีว่้าสนิทรพัย์นัน้เกดิการด้อยค่าบรษิทัฯจะทบทวน 

 ระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวธิกีารตัดจ�าหน่ายของสินทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่าวทกุส้ินปีเป็นอย่างน้อยค่าตดัจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็น 

 ค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

     อายุการให้ประโยชน์

  คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 3 และ 10   ปี

 4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม 

 ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง 

 หรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มี 

 อ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 4.12 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือ 

 เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่า 

 ปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่าย 

 ทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า  

 สนิทรัพย์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์ทีเ่ช่า หรอือายขุองสญัญาเช่า  

 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ากว่า

 สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอื 

 เป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธี 

 เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

 4.13 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯแสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสกุลเงนิบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ  

 รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

 

 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกดิรายการ สนิทรัพย์และหน้ีสนิที ่

 เป็นตวัเงนิซึง่อยูใ่นสกลุเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

177บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



 4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจ 

 ด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่า 

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ 

 หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อย 

 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้ 

 อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลา  และความเสี่ยง 

 ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ   และ 

 บริษัทย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะ 

 ได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย   โดยการจ�าหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจ 

 ในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ใน 

 งวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับ 

 รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ 

 ได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการ

 กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ 

 สินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที

 4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 โครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP)

 บรษัิทฯได้จดัต้ังโครงการสะสมหุ้นส�าหรบัพนกังาน (EJIP) ซ่ึงประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานทีเ่ข้าร่วมโครงการจ่ายสะสมและ 

 เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดโครงการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 

 ประกอบงบการเงินข้อ 26 บริษัทฯจะบันทึกเงินสมทบโครงการเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 บรษัิทฯและพนกังานได้ร่วมกนัจดัต้ังกองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงนิทีบ่รษัิทฯจ่าย 

 สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ 

 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 บรษัิทฯมภีาระส�าหรบัเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  ซึง่บรษิทัฯถอืว่าเงนิชดเชย 

 ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

รายงานประจำาปี 2561178



 บริษัทฯค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนกังานโดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ 

 (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ 

 ประกันภัย 

 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ�านวนในก�าไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อ 

 กิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

 

 4.16 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิด

 ขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ

 ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 4.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยบนัทกึภาษเีงินได้ปัจจุบนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยค�านวณ 

 จากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ 

 หนีส้นิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้นิทีเ่กีย่วข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษทีีมี่ผลบงัคบัใช้  

 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้ 

 สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีส�าหรบัผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีทีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�านวน 

 เท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล 

 แตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทุีกสิน้รอบระยะเวลารายงานและ 

 จะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษี 

 เพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ 

 รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

 4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย 

 รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและ 

 บริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการ 
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 รายงานทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้องก�าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลาดท่ีมสีภาพคล่องส�าหรบั 

 สนิทรัพย์หรอืหนีส้นิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีมี่สภาพคล่องได้ บรษิทัฯและบริษทั 

 ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า   ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูล 

 ที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

 ล�าดบัชัน้ของมูลค่ายตุธิรรมทีใ่ช้วัดมลูค่าและเปิดเผยมูลค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบการเงนิแบ่งออกเป็นสาม 

 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1   ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2  ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3  ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของ 

 มลูค่ายตุธิรรมส�าหรับสนิทรพัย์และหนีส้นิทีถ่อือยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายตุธิรรมแบบเกดิขึน้ประจ�า

 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน 

 เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบ 

 การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้   

 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

 

 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงินฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน 

 การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ 

 ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บรษัิทฯและบรษัิทย่อย จะรบัรูส้นิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีส�าหรบัผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หกัภาษแีละขาดทนุทาง 

 ภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล 

 แตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงิน 

 ได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึน้ตามหลักคณติศาสตร์ประกันภยั ซึง่ต้องอาศยั 

 ข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ 

 เปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการค�านวณค่าเสือ่มราคา ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมือ่เลกิใช้งานของ 

 อสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทนุ อาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่หากมกีาร 

 เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

รายงานประจำาปี 2561180



 คดีฟ้องร้อง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ 

 ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว  

 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วมและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว 

 เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ง 

 เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด

TEE Development Pte Ltd.

บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด 

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด 

บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด

TEE Land Limited 

TEE Resources Pte Ltd.

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด 

บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จ�ากัด 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จ�ากัด

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด

บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด

บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จ�ากัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (ถึงเดือนกรกฎาคม 2561)

บริษัทย่อย

การร่วมค้า

การร่วมค้า

บริษัทร่วม

กรรมการร่วมกัน (ถึงเดือนกรกฎาคม 2561)

กรรมการร่วมกัน (ถึงเดือนกรกฎาคม 2561)

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน (ถึงเดือนพฤษภาคม 2560)

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน (ถึงเดือนพฤษภาคม 2560)

กรรมการร่วมกัน (ถึงเดือนพฤษภาคม 2560)

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน (ถึงเดือนสิงหาคม 2561)

ควำมสัมพันธ์ชื่อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
นโยบำยก�ำหนดรำคำ

งบกำรเงินรวม

2561 25612560 2560

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้จากการบริหาร
ดอกเบี้ยรับ
รายการธุรกิจกับการร่วมค้า
รายได้จากการบริหาร
ดอกเบี้ยรับ

ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 5.46 ต่อปี

ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 5.15 ต่อปี

-
-

0.84
1.59

5.61
0.02

0.84
1.59

9.81
10.97

-
0.22

-
-

-
0.22

(หน่วย : ล้านบาท)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
นโยบำยก�ำหนดรำคำ

งบกำรเงินรวม

2561 25612560 2560

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
ดอกเบี้ยรับ
รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั
รายได้อื่น
ค่าบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น 
ดอกเบี้ยจ่าย

อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาและราคาตลาด
อตัราร้อยละ 4.00 และ 5.25 ต่อปี 
(2560: ร้อยละ 4.00 และ 6.00 ต่อปี)                    

2.61

-
3.24
3.25

2.61

-
3.21
3.05

0.72

1.70
2.63
10.85

0.72

1.70
2.81
11.59

(หน่วย : ล้านบาท)

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ โดยไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกันและมีก�าหนดช�าระคืน 

 เมื่อทวงถาม

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ โดยไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกันและมีก�าหนดช�าระคืน 

 เมื่อทวงถาม เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯไม่มีความตั้งใจที่จะเรียกคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทร่วม 

 ภายใน 12 เดือนข้างหน้า จึงจัดประเภทเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวม

2561

2561

2561

2561

2560

2560

2560

2560

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
  บริษัทย่อย
  การร่วมค้า
  บริษัทร่วม
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)
รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  บริษัทร่วม
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  การร่วมค้า
  บริษัทร่วม
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-
12,314

793
10

13,117

34,000

34,000

55,000
-

55,000

-
10,481

725
2,306

13,512

-

-

16,000
86,000

102,000

1,191
12,314

793
10

14,308

34,000

34,000

55,000
-

55,000

34,355
10,481

725
1,926

47,487

-

-

16,000
86,000

102,000

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

รายงานประจำาปี 2561182



งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวม

2561

2561

2561

2561

2561

2561

2560

2560

2560

2560

2560

2560

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  บริษัทย่อย
รวมเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)
  บริษัทย่อย
  การร่วมค้า
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)
  กรรมการ
รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)
   กรรมการ
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
   ภายในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-
-

-
4

16
-

20

-
-
-
-

-

-
-

-
-

-
49

8,056
749

8,854

52,319
200,000
252,319

-

252,319

18,506
18,506

-
-

2,708
4

16
-

2,728

-
-
-
-

-

-
-

13,811
13,811

119
49

7,514
749

8,431

52,319
200,000
252,319

-

252,319

-
-

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯมีเงนิทดรองจ่ายแก่บริษทัย่อยเพือ่ใช้ในการซือ้กลุม่สนิทรพัย์ประเภทอาคารชดุพกัอาศยั 

 ระหว่างก่อสร้าง “โครงการ ดีซิโอ้คอนโด งามวงศ์วาน” และพัฒนาโครงการของบริษัทย่อยจ�านวน 14 ล้านบาท (2561:  

 ไม่มี) เงินทดรองจ่ายดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.46 ต่อปี

 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการทีเ่ก่ียวข้องกันคดิดอกเบีย้ในอตัราคงที ่โดยไม่มหีลกัทรพัย์ค�า้ประกนัและมกี�าหนดช�าระคนืเมือ่ 

 ทวงถาม

 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่ก่ียวข้องกันคดิดอกเบีย้ในอตัราคงที ่โดยไม่มหีลกัทรพัย์ค�า้ประกนัและมกี�าหนดช�าระคนืเมือ่ 

 บริษัทฯมกีระแสเงนิสดเพียงพอ 

 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกรรมการคดิดอกเบีย้ในอตัราคงที ่โดยไม่มหีลกัทรัพย์ค�า้ประกนัและมกี�าหนดช�าระคนืเงนิต้นทัง้หมด 

 ภายใน 2 ปี

183บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



 เงนิให้กูย้มืแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนัและเงินกูย้มืจากกจิการทีเ่ก่ียวข้องกนั

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยมืและเงนิกู้ยมืระหว่างบรษิทัฯและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และ 

 การเคลือ่นไหวของเงนิให้กูย้มืและเงนิกูยื้มดงักล่าวมรีายละเอยีดดงันี้

 เงนิให้กูย้มืแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั

 เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

 ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯมค่ีาใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานทีใ่ห้แก่กรรมการและผู้บรหิาร  

 ดงัต่อไปนี้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษัท

บริษัท

บริษัท

บริษัท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

31 ธนัวำคม 2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

31 ธนัวำคม 2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

31 ธนัวำคม 2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

31 ธนัวำคม 2560

ลดลง
ระหว่ำงปี

ลดลง
ระหว่ำงปี

ลดลง
ระหว่ำงปี

ลดลง
ระหว่ำงปี

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงปี

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงปี

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงปี

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

31 ธนัวำคม 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

31 ธนัวำคม 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

31 ธนัวำคม 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

31 ธนัวำคม 2561

บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด
รวม

TEE Land Limited
กรรมการ
รวม

TEE Land Limited
กรรมการ
รวม

กรรมการ
รวม

16,000
86,000

102,000

18,506
-

18,506

52,319
200,000
252,319

-
-

55,000
116,750
171,750

-
162,000
162,000

-
-
-

162,000
162,000

(16,000)
(168,750)
(184,750)

(18,506)
(162,000)
(180,506)

(52,319)
(200,000)
(252,319)

(162,000)
(162,000)

55,000
34,000
89,000

-
-
-

-
-
-

-
-

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

25602561

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

31.75
1.51
33.26

17.90
1.05
18.95

(หน่วย : ล้านบาท)

 7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

2561 25612560 2560

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

365
506,576
506,941

175
126,248
126,423

325
366,644
366,969

125
95,561
95,686

(หน่วย : พันบาท)

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงนิฝากออมทรพัย์มีอตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.1 ถงึ 0.6 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.1 ถงึ 0.6  

 ต่อปี)

 8. ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

2561 25612560 2560

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
ค้างช�าระ
    ไม่เกิน 3 เดือน 
    3 - 6 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

-

319
6

325
-

325

10,786
3,375

257
2,074

997
17,489
17,814

8

45
6

59
-

59

11,582
1,799

-
1,930

-
15,311
15,370

-

319
6

325
-

325

10,977
3,191
1,257
2,074

997
18,496
18,821

8

45
6

59
-

59

11,615
1,223

-
35,872

-
48,710
48,769

(หน่วย : พันบาท)

185บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



 9. ท่ีดนิและต้นทุนการพฒันาอสังหารมิทรพัย์

 ในระหว่างปี บรษิทัฯได้รวมต้นทุนการกูย้มืเข้าเป็นต้นทนุของท่ีดนิและงานระหว่างก่อสร้าง โดยค�านวณจากอตัราการตัง้ขึน้ 

 เป็นทุนซึง่เป็นอัตราถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของเงนิกูดั้งนี้

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบรษิทัย่อยได้น�าทีดิ่นพร้อมสิง่ปลกูสร้างของโครงการไปจดจ�านองเป็น 

 หลกัทรัพย์ค�า้ประกันวงเงินเบิกเกินบญัชแีละวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยตามทีก่ล่าวไว้ 

 ในหมายเหต ุ20 ซ่ึงมมูีลค่าสทุธติามบญัชีดงันี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

2561 25612560 2560

ที่ดิน
ค่าก่อสร้างและออกแบบ
ต้นทุนการกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวม
หัก: ส่วนที่โอนเป็นต้นทุนขายสะสม
หัก: ส่วนที่โอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย์
           เพื่อการลงทุน
หัก: ส่วนที่โอนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนา
  อสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ

3,700,736
5,405,227

392,956
121,027

9,619,946
(6,408,871)

(45,845)
(3,399)

3,161,831

2,199,947
4,957,566

313,559
103,912

7,574,984
(4,576,519)

-
-

2,998,465

3,409,929
4,028,005

330,009
112,237

7,880,180
(4,701,788)

(45,845)
-

3,132,547

1,909,140
3,580,344

250,612
95,122

5,835,218
(3,058,758)

-
-

2,776,460

(หน่วย : พันบาท)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

25602561

ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุน
   ของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง (ล้านบาท)
อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ)

79
4.28 - 5.45

88
4.15 - 7.20

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

2561 25612560 2560

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินพร้อม
   สิ่งปลูกสร้างที่ติดภาระค�้าประกัน 1,895 2,896 1,895 2,759

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

2561 25612560 2560

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน                    
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้รอตัดบัญชี
อื่น ๆ
รวม

9,412
16,500

734
3,568

30,214

9,432
12,241

715
4,111

26,499

9,412
10,786

734
3,408

24,340

9,432
2,426

715
3,958

16,531

(หน่วย : พันบาท)

 10.  สนิทรพัย์หมนุเวยีนอ่ืน

รายงานประจำาปี 2561186



 11.  เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค�า้ประกัน

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯได้น�าเงนิฝากออมทรพัย์ไปค�า้ประกนัการจดัท�าและบ�ารุงสาธารณปูโภคหรือบรกิารสาธารณะ 

 หรอืการปรบัปรงุทีด่นิของโครงการอสงัหาริมทรพัย์ของบรษิทัฯ

 12.  เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย

 เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทีต่ามทีแ่สดงในงบการเงนิเฉพาะกจิการมรีายละเอียดดงัต่อไปนี้

 13. เงนิลงทนุในการร่วมค้า

 13.1 รายละเอยีดของเงนิลงทนุในการร่วมค้า

 เงนิลงทนุในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทนุในกิจการทีบ่รษิทัฯและบรษิทัอืน่ควบคมุร่วมกนัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

 13.2 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จและเงนิปันผลรบั

         ในระหว่างปี บรษิทัฯรับรูส่้วนแบ่งก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็จากการลงทนุในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและรบัรูเ้งนิปันผลรบัจาก 

                   กิจการดงักล่าวในงบการเงนิเฉพาะกจิการดงันี้

รำคำทุน

รำคำทนุ

เงนิปันผลทีบ่รษิทัฯ
รับประหว่ำงปี

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้เสีย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน - สุทธิ

สัดส่วนเงินลงทุน

สัดส่วนเงินลงทุน

ทุนเรียกช�ำระแล้ว
บริษัท

ลกัษณะธรุกจิกำรร่วมค้ำ

2561

2561

2561 2561

2561

2561

2561 2561

2560

2560

2560 2560

2560

2560

2560 2560

(ร้อยละ)
100100,000

บริษัท ชีวาทัย 
   อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด 
รวม

ขายและให้เช่า

  อสังหาริมทรัพย์

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

(ร้อยละ)

50

70

(ร้อยละ)

50

70

7,000

35,000

42,000

7,000

35,000

42,000

6,823

32,879

39,702

6,579

34,395

40,974

7,000

35,000

42,000

7,000

35,000

42,000

บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซนู จ�ากดั

บรษิทั ชวีา ฮาร์ท จ�ากดั

รวม

(ร้อยละ)
100100,000 68,594

68,594
-
-

68,594
68,594

-
-

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พนับาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

ส่วนแบ่งก�ำไร/ขำดทุน
จำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำในระหว่ำงปี

เงินปันผลที่บริษัทฯรับ
ในระหว่ำงปี

กำรร่วมค้ำ

2561 25612560 2560

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด
บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด
รวม

244
(1,516)
(1,272)

1,551
(605)
946

-
-
-

-
-
-

(หน่วย : พันบาท)
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บริษัท ชีวำ ฮำร์ท จ�ำกัด

บริษัท ชีวำ ฮำร์ท จ�ำกัด

บรษิทั ชีวำทยั ฮัพ ซูน จ�ำกดั

บรษิทั ชีวำทยั ฮัพ ซูน จ�ำกดั

ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม

2561

2561

2561

2561

2560

2560

2560

2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
มลูค่าตามบญัชขีองส่วนได้เสยีของกจิการในการร่วมค้า
  กิจการในการร่วมค้า

รายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�าไร (ขาดทุน)
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

27.25
19.20
8.31

-
-

(41.12)
13.64
50%

6.82

9.36
(6.65)
(1.98)
(0.24)
0.49

-
0.49

2.22
25.95
5.26

-
-

(20.27)
13.16
50%

6.58

14.98
(7.05)
(4.12)
(0.71)
3.10

-
3.10

2.91
215.31

0.84
(131.00)
(26.14)
(14.95)
46.97
70%

32.88

0.01
-

(2.18)
-

(2.17)
-

(2.17)

0.03
65.72
0.13

(16.00)
-

(0.74)
49.14
70%

34.40

-
 -

(0.86)
-

(0.86)
-

(0.86)

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

 14. เงินลงทนุในบรษิทัร่วม 

 14.1 รายละเอยีดของบรษัิทร่วม

รำคำทนุ มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้เสีย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน - สุทธิ

สัดส่วนเงินลงทุน
ลกัษณะธรุกจิ จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ
บริษัท

2561 2561 2561 25612560 2560 2560 2560

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ไทย

(ร้อยละ)

25

(ร้อยละ)

25 25,000

25,000

250

250

24,661

24,661

-

-

25,000

25,000

250

250

บรษิทั กมลา 

  ซเีนยีร์ ลฟิวิง่ จ�ากดั

รวม

(หน่วย : พนับาท)

รายงานประจำาปี 2561188

 13.3 ข้อมลูทางการเงนิ โดยสรปุของการร่วมค้าทีม่สีาระส�าคญั

         สรุปรายการฐานะทางการเงนิ



 14.2 การเปลีย่นแปลงทีส่�าคัญของเงินลงทนุในบรษิทัร่วม

 ในเดือนเมษายน 2561 บรษัิท กมลา ซเีนยีร์ ลฟิวิง่ จ�ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมท่ีบรษิทัฯถือหุน้ในอตัราร้อยละ 25 ได้เพิม่ทนุจด 

 ทะเบียนจากจ�านวน 1 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่จ�านวน 9,900,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท  

 และเรียกช�าระค่าหุน้เพิม่ทนุดงักล่าวเตม็จ�านวน บรษัิทฯได้จ่ายค่าหุน้เพิม่ทนุในสดัส่วนของบรษิทัฯจ�านวน 24.75 ล้านบาท 

 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2561 และบรษิทัร่วมดงักล่าวได้จดทะเบยีนเพ่ิมทนุกบักระทรวงพาณชิย์แล้วเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2561 

 ทัง้น้ี การเพ่ิมทนุดงักล่าวส่งผลให้มลูค่าตามราคาทนุของเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมเพ่ิมขึน้เป็น 25 ล้านบาท

 งบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ของบรษิทั กมลา ซเีนียร์ ลฟิวิง่ จ�ากดั ทีผ่่านการตรวจสอบแล้วโดยผูส้อบ 

 บญัช ีซึง่บรษัิทฯใช้ในการค�านวณส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีในงบการเงินรวมของบรษิทัฯ มีหนีส้นิ 

 หมนุเวียนรวมสงูกว่าสนิทรัพย์หมนุเวียนรวมเป็นจ�านวนเงิน 146.01 ล้านบาท ซึง่เกดิจากเงนิกูยื้มจากสถาบนัการเงินจ�านวน  

 159 ล้านบาท นอกจากนี ้บรษิทัร่วมดงักล่าวมีผลขาดทนุส�าหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ�านวน 0.31 ล้านบาท  

 (2560: 1.05 ล้านบาท) อย่างไรกต็ามฝ่ายบรหิารของบรษัิทร่วมเช่ือมัน่ว่าการจดัท�างบการเงนิโดยใช้เกณฑ์การด�าเนนิงานต่อ 

 เนือ่งนัน้เหมาะสม เนือ่งจาก ณ วันที ่12 กุมภาพนัธ์ 2562 สถาบนัการเงนิได้ออกจดหมายผ่อนปรนการปฏิบติัตามเงือ่นไขของ 

 สญัญาเงนิกูย้มื ประกอบกับบรษิทัร่วมมแีผนการพฒันาโครงการในอนาคตทีช่ดัเจน 

 

 14.3 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จและเงนิปันผลรบั

 ในระหว่างปี บรษิทัฯรับรูส่้วนแบ่งก�าไร/ขาดทนุจากการลงทนุในบรษิทัร่วมในงบการเงนิรวมและรบัรูเ้งนิปันผลรบัจากบรษัิท 

 ร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

 14.4 ข้อมลูทางการเงนิของบรษิทัร่วมทีม่สีาระส�าคญั

        สรุปรายการฐานะทางการเงนิ 

เงินปันผลที่บริษัทฯรับ
ในระหว่ำงปี

สดัส่วนเงิน ส่วนแบ่งก�ำไร/ขำดทนุ
จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในระหว่ำงปี

ส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุนเบ็ด
เสร็จอื่นจำกเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมในระหว่ำงปี

บริษัทร่วม

2561 2561 25612560 2560 2560

(89)

(89)

บริษัท กมลา ซีเนียร์
  ลิฟวิ่ง จ�ากัด
รวม

(250)

(250)

-

-

-

-

-

-

-

-

(หน่วย : พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บริษัท กมลำ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ำกัด

25602561

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
มลูค่าตามบญัชขีองส่วนได้เสียของกิจการในบริษทัร่วม

25.14
383.83

(171.15)
(139.17)

98.65
25%

24.66

44.00
308.73

(352.77)
-

(0.04)
25%

-

(หน่วย : ล้านบาท)
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 14.5 เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมทีข่าดทุนเกนิทนุ

        ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัได้รบัรูส่้วนแบ่งผลขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษิทั กมลา ซเีนยีร์ ลิฟวิง่  

               จ�ากัดจนมลูค่าตามบญัชีตามวธิส่ีวนได้เสยีเท่ากบัศูนย์ บรษิทัได้หยดุรบัรูส่้วนแบ่งผลขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทร่วมดงั 

       กล่าวเนือ่งจากบรษิทัฯไม่ได้มภีาระผกูพันตามกฎหมายหรอืทางพฤตนิยัท่ีต้องจ่ายเงนิเพือ่ช�าระภาระผกูพนัของบรษิทั 

       ร่วมดังกล่าว โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

 15. อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ

      มลูค่าตามบญัชขีองอสงัหาริมทรพัย์เพ่ือการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงันี้

อย่างไรกต็ามในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทั กมลา ซเีนยีร์ ลฟิวิง่ จ�ากดั เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 100 

ล้านบาท ดงันัน้ บริษทัฯจงึรับรูส่้วนแบ่งผลขาดทนุส�าหรบัปี 2561 และส่วนแบ่งผลขาดทนุทีห่ยดุรบัรู้สะสมถงึวนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 จากเงนิลงทนุในบริษทัร่วมดังกล่าวจ�านวน 0.08 ล้านบาท และ 0.01 ล้านบาท ตามล�าดบั ในงบการเงิน

รวมส�าหรบัปี 2561

บริษัท กมลำ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ำกัด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

25602561

รายได้
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุน
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

-
(0.31)
(0.31)

-
(0.31)

 -
(1.05)
(1.05)

-
(1.05)

(หน่วย : ล้านบาท)

ส่วนแบ่งผลขำดทุนในระหว่ำงปี

ส่วนแบ่งผลขำดทุนที่หยุดรับรู้

ส่วนแบ่งผลขำดทุนสะสม
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม

บริษัทร่วม

2561 25612560 2560

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด
รวม

-
-

0.01
0.01

-
-

0.01
0.01

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

โรงงำนให้เช่ำ ห้องชุดให้เช่ำ ที่ดินเปล่ำ รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

45,845
(1,476)
44,369

-
-
-

262,042
(54,339)
207,703

262,042
(43,562)
218,480

346,585
(55,815)
290,770

300,740
(43,562)
257,178

38,698
-

38,698

38,698
-

38,698

(หน่วย : พันบาท)

รายงานประจำาปี 2561190



 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหารมิทรัพย์เพือ่การลงทนุส�าหรบัปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงันี้

 มลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

 มลูค่ายตุธิรรมประเมนิโดยผู้ประเมนิราคาอสิระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดส�าหรบัท่ีดนิเปล่าและใช้เกณฑ์วธิพีจิารณาจากรายได้  

 (Income Approach) ส�าหรบัโรงงานให้เช่าและห้องชุดให้เช่า ข้อสมมตฐิานหลกัทีใ่ช้ในการประเมินมลูค่ายติุธรรมของอาคาร 

 ดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

 บริษัทฯได้น�าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�านวนประมาณ 246 ล้านบาท (2560: 257 ล้านบาท)

  ไปค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 20

 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปี 2561 จ�านวน 12 ล้านบาท (2560: 11 ล้านบาท) แสดงรวมอยู่ 

 ในต้นทุนการเช่าและบริการ

 ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษัทฯมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้องที่เกิดจากโรงงานและห้องชุดให้เช่าที่รับรู้ใน

 ส่วนของก�าไรหรือขาดทุนดังนี้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

โรงงำนให้เช่ำ ห้องชุดให้เช่ำ ที่ดินเปล่ำ รวม

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคา
มลูค่าตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560
รับโอนจากที่ดินและต้นทุนการพัฒนา
  อสังหาริมทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
มลูค่าตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

-
-
-

45,845
(1,476)
44,369

229,257
(10,777)
218,480

-
(10,777)
207,703

267,955
(10,777)
257,178

45,845
(12,253)
290,770

38,698
-

38,698

-
-

38,698

(หน่วย : พันบาท)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

25602561

โรงงานให้เช่า
ห้องชุดให้เช่า
ที่ดินเปล่า

366,204
61,280
42,620

360,050
-

47,950

(หน่วย : พันบาท)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

25602561

รายได้จากการให้เช่าและค่าบริการ 20 20

(หน่วย : ล้านบาท)

191บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



งบกำรเงินรวม

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำรเช่ำ

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส�ำนักงำน

ส�ำนักงำนขำย
และห้องตัวอย่ำง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
รับโอนจากที่ดินและต้นทุนการพัฒนา
   อสังหาริมทรัพย์
จ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย
   และตัดจ�าหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย
   และตัดจ�าหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2560 (รวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2561 (รวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

10,257
1,034

(1,289)
10,002
6,001

-
(485)

15,518

6,155
1,734

(1,137)
6,752
1,878

(349)
8,281

3,250
7,237

4,233
337

-
4,570

264

3,399
(11)

8,222

2,261
133

-
2,394

159

(1)
2,552

2,176
5,670

51,033
2,989

(32,684)
21,338
7,883

3,399
(1,388)
31,232

23,306
18,781

(30,275)
11,812
3,211

(892)
14,131

9,526
17,101

18,781
3,211

36,543
1,618

(31,395)
6,766
1,618

-
(892)
7,492

14,890
16,914

(29,138)
2,666
1,174

(542)
3,298

4,100
4,194

(หน่วย : พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

4,045
337

-
4,382

-
(11)

4,371

3,184
-
-

3,184
-
-

3,184

36,228
1,618

(31,395)
6,451
1,618
(892)
7,177

52,053
2,989

(32,684)
22,358
7,596

(1,364)
28,590

8,596
1,034

(1,289)
8,341
5,978
(461)

13,858

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน
อำคำรและ

ส่วนปรับปรุง
อำคำรเช่ำ

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส�ำนักงำน

ส�ำนักงำนขำย
และห้องตัวอย่ำง

รวม

(หน่วย : พันบาท)

รายงานประจำาปี 2561192

 16. ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์



งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน
อำคำรและ

ส่วนปรับปรุง
อำคำรเช่ำ

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส�ำนักงำน

ส�ำนักงำนขำย
และห้องตัวอย่ำง

รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย
   และตัดจ�าหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย
   และตัดจ�าหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2560 (รวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร)
2561 (รวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร)

2,074
131

-
2,205

131

(1)
2,335

-
-
-
-
-

2,177
2,036

-
-

-
-
-

-
-

3,184
-

3,184
-

3,184

-
-

14,709
16,851

(29,138)
2,422
1,111

(542)
2,991

-
-
-
-
-

4,029
4,186

21,708
18,531

(30,275)
9,964
2,997

(875)
12,086

3,184
-

3,184
-

3,184

9,210
13,320

18,531
2,997

4,925
1,549

(1,137)
5,337
1,755

(332)
6,760

-
-
-
-
-

3,004
7,098

(หน่วย : พันบาท)

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมอีปุกรณ์จ�านวนหนึง่ซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู ่ 

 มลูค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัย์ดังกล่าวมรีายละเอยีดดังนี้

 17. สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 

 มลูค่าตามบญัชีของคอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงันี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

2561 25612560 2560

อุปกรณ์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 7.53 6.94 6.29 5.74

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

25602561

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

8,434
(1,317)
7,117

5,138
(795)
4,343

(หน่วย : พันบาท)

193บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



 การกระทบยอดมลูค่าตามบัญชีของคอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ส�าหรบัปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงันี้

 18. เงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

 19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

25602561

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ค่าตัดจ�าหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

4,343
3,296
(522)
7,117

4,707
139

(503)
4,343

(หน่วย : พันบาท)

อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561

2561

2561

2561

2560

2560

2560

2560

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วแลกเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
รวม

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-
-

72,548
-

49,654
20

21,271
143,493

MLR - 1.50
4.60 - 5.50

275,841
8,377

23,946
477

36,980
345,621

-
-
-
-

72,536
-

49,339
2,728

20,093
144,696

65,000
400,000
(4,666)

460,334

275,822
7,880

23,155
551

29,938
337,346

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

รายงานประจำาปี 2561194



งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
กำรช�ำระคืน

อตัรำดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี)

วงเงินกู้
(ล้ำนบำท)

เงินกู้

2561 25612560 2560

ช�าระคืนเงินต้นจากการปลอดจ�านอง
ห้องชุดในอัตราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซื้อขายห้องชุด และไม่
ต�่ากว่าจ�านวนต่อตารางเมตรตามที่
ระบุในสัญญา 
ช�าระเงนิต้นทกุเดอืนโดยเริม่จ่ายคนืเงนิ
ต้นงวดแรกเดือนมกราคม 2554 
จนถึงเดือนมกราคม 2563
ช�าระคืนเงินต้นจากการปลอดจ�านอง
ห้องชุดในอัตราร้อยละ 75 ของราคา
ตามสัญญาซื้อขายห้องชุด และไม่
ต�่ากว่าจ�านวนเงินตามที่ระบุในสัญญา
และเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี
ช�าระคืนเงินต้นจากการปลอดจ�านอง
ห้องชุดในอัตราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซื้อขายห้องชุดและไม่
ต�่ากว่าจ�านวนเงินตามที่ระบุในสัญญา
และเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี
ช�าระคืนเงินต้นจากการปลอดจ�านอง
ห้องชุดในอัตราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซื้อขายห้องชุดและไม่ต�่า
กว่าจ�านวนเงินตามที่ระบุในสัญญา
และเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี
ช�าระคืนเงินต้นจากการปลอดจ�านอง
ห้องชุดในอัตราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซื้อขายห้องชุดและไม่ต�่า
กว่าจ�านวนเงินตามที่ระบุในสัญญา
และเสร็จสิ้นภายใน 4 ปี
ช�าระคืนเงินต้นจากการปลอดจ�านอง
ห้องชุดในอัตราร้อยละ 80 ของราคา
ตามสัญญาซื้อขายห้องชุดและไม่ต�่า
กว่าจ�านวนเงินตามที่ระบุในสัญญา
และเสร็จสิ้นภายใน 2 ปี
ช�าระคืนเงินต้นจากการปลอดจ�านอง
ห้องชุดในอัตราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสญัญาซือ้ขายห้องชดุและไม่ต�า่กว่า
จ�านวนเงินตามที่ระบุในสัญญา
และเสร็จสิ้นภายใน 4 ปี
ช�าระคืนเงินต้นจากการปลอดจ�านอง
ห้องชุดในอัตราร้อยละ 90 ของราคา
ตามสัญญาซื้อขายห้องชุดและไม่ต�่า
กว่าจ�านวนเงินตามที่ระบุในสัญญา
และเสร็จสิ้นภายใน 2 ปี

MLR-1.25

ปีที ่1-2 MLR-1.50 
ปีถดัไป MLR-1.25

MLR-1.00

MLR-1.50

MLR-1.70

MLR-1.25

MLR-1.50

MLR-1.40

MLR-2.00

453

230

211

658

650

507

110

315

531

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

-

-

-

-

-

67,000

-

93,700

81,071

26,016

97,236

8,360

154,667

501,098

167,000

39,125

-

-

-

-

-

-

-

67,000

-

93,700

81,071

26,016

97,236

8,360

154,667

501,098

167,000

-

-

-

(หน่วย : พันบาท)

195บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

 20. เงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ



งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
กำรช�ำระคืน

อตัรำดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี)

วงเงินกู้
(ล้ำนบำท)

เงินกู้

2561 25612560 2560

ช�าระคืนเงินต้นจากการปลอดจ�านอง
ห้องชุดในอัตราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซื้อขายห้องชุดและไม่ต�่า
กว่าจ�านวนเงินตามที่ระบุในสัญญา 
และเสร็จสิ้นภายใน 66 เดือน
ช�าระคืนเงินต้นจากการปลอดจ�านอง
ห้องชุดในอัตราร้อยละ 75 ของราคา
ตามสัญญาซื้อขายห้องชุดและไม่ต�่า
กว่าจ�านวนเงินตามที่ระบุในสัญญา 
และเสร็จสิ้นภายใน 30 เดือน
ช�าระคืนเงินต้นจากการปลอดจ�านอง
ห้องชุดในอัตราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซื้อขายห้องชุดและไม่ต�่า
กว่าจ�านวนเงินตามที่ระบุในสัญญา 
และเสร็จสิ้นภายใน 60 เดือน
ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน
ระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเบิกกู้
งวดแรก

รวม
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

MLR-1.75

MLR-2.00

MLR-2.85

MLR-1.38

387

197

814

200

10.

11.

12.

13

106,200

48,200

282,030

29,162

707,363
(812)

706,551
(405,717)
300,834

-

-

-

-

993,502
-

993,502
(754,826)
238,676

106,200

48,200

282,030

29,162

707,363
(812)

706,551
(405,717)
300,834

-

-

-

-

954,377
-

954,377
(715,701)
238,676

(หน่วย : พันบาท)

 การเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิกู้ยมืระยะยาวส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มรีายละเอยีด ดงันี้

รายงานประจำาปี 2561196

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
บวก : กู้เพิ่ม
        ตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
หัก  : จ่ายคืนเงินกู้
        ค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

993,502
1,276,009

496
(1,562,148)

(1,308)
706,551

954,377
1,276,009

496
(1,523,023)

(1,308)
706,551

(หน่วย : พันบาท)



 เงนิกูย้มืดงักล่าวค�า้ประกันโดยการจดจ�านองทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการอสังหารมิทรพัย์และอสังหารมิทรพัย์เพือ่การ 

 ลงทนุของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย

 ภายใต้สญัญาเงนิกู้ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยต้องปฎิบัตติามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการตามทีร่ะบใุนสัญญา เช่น การด�ารง 

 อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนีใ้ห้เป็นไปตามอตัราทีก่�าหนดในสัญญา และการ 

 ด�ารงสัดส่วนของผูถื้อหุน้หลกั เป็นต้น

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมวีงเงนิกู้ยมืระยะยาวตามสญัญาเงนิกูท้ีย่งัมไิด้เบกิใช้เป็นจ�านวน 1,743 ล้านบาท  

 (2560: 786 ล้านบาท)

 ในเดอืนมกราคม 2561 บรษัิทฯไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขเกีย่วกบัการด�ารงสัดส่วนของผูถ้อืหุ้นหลกัตามทีร่ะบใุนสัญญาเงนิกู้

 ฉบบัหน่ึงได้ (เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ถอืหุน้) ทัง้นี ้ยอดหนีค้งค้างตามสัญญาเงนิกู้ฉบบัดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 เป็นจ�านวนเงนิประมาณ 97 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษทัฯได้รบัการผ่อนปรนการผิดเงือ่นไขดงักล่าวจากเจ้าหนีส้ถาบนัการเงนิแล้ว  

 และได้จ่ายช�าระคนืเงนิกู้ตามสญัญาเงนิกู้ดงักล่าวหมดแล้วในเดอืนกรกฎาคม 2561

 21.หุน้กู้

 รายละเอยีดการอนมุตักิารออกจ�าหน่ายหุน้กูข้องบรษิทัฯมดีงันี้

 อนมุตัโิดย  ทีป่ระชุมสามญัประจ�าปีผู้ถอืหุน้เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2560 และ 3 เมษายน 2561

 จ�านวน  วงเงนิหมุนเวยีนไม่เกิน 3,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในเงนิสกลุอืน่ 

 อาย ุ  ตามทีจ่ะก�าหนดในแต่ละคราว 

 ประเภท  หุน้กู้ทกุประเภทและรปูแบบ มหีลักประกนั และ/หรอืไม่มหีลักประกนั               

 วธิเีสนอขาย เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอื ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัใน 

     ประเทศ และ/หรอืในต่างประเทศ

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯมจี�านวนหุน้กูท้ีย่งัไม่ได้ออกตามการอนมุตัดิงักล่าวข้างต้นจ�านวนรวม 1,302 ล้านบาท 

 (2560: 1,330 ล้านบาท)

 ยอดคงเหลอืของหุ้นกู้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มดีงันี้

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

จ�ำนวนเงิน (พันบำท)
ครบก�ำหนดคืนเงินต้น

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี

ครั้งที่
อำยุ

2561 25612560 2560

4 เมษายน 2561

2 พฤษภาคม 2561

17 มกราคม 2563

7 กนัยายน 2563

เมือ่ครบก�าหนด

เมือ่ครบก�าหนด

เมือ่ครบก�าหนด

เมือ่ครบก�าหนด

คงทีร้่อยละ 4.60

คงทีร้่อยละ 4.08

คงทีร้่อยละ 6.25

คงทีร้่อยละ 6.00

ครัง้ที ่1/2559

ครัง้ที ่2/2559

ครัง้ที ่1/2561

ครัง้ที ่2/2561

หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ

หกั: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย

รวมหุน้กู ้

หกั: ส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

หุน้กู้ - สทุธจิากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

2 ปี

1.5 ปี

2 ปี

2 ปี

-

-

498,500

1,200,000

1,698,500

70,000

100,000

-

-

170,000

-

-

498,500

1,200,000

1,698,500

(14,849)

1,683,651

-

1,683,651 

70,000

100,000

-

-

170,000

(95)

169,905

(169,905)

-
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 การเปลีย่นแปลงของหุน้กู้ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มรีายละเอยีดดงันี้

 ภายใต้ข้อก�าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผู้ถอืหุน้กูไ้ด้ระบุข้อปฏบิตัแิละข้อจ�ากดับางประการ เช่น การด�ารง 

 อตัราส่วนทางการเงนิ การจ่ายเงนิปันผลและการจดัส่งรายงานเม่ือมเีหตกุารณ์ส�าคัญ เช่น การถูกฟ้องร้อง การผิดช�าระหนีเ้งนิกู ้เป็นต้น

 22. ประมาณการหนีส้นิระยะสัน้

      รายการเปลีย่นแปลงของบญัชปีระมาณการค่าซ่อมแซมหลังการขายส�าหรบัปี 2561 และ 2560 สรปุได้ดงันี้

 บริษทัฯรับรูป้ระมาณการหนีส้นิส�าหรบัค่าซ่อมแซมท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้จากการขายบ้านและห้องชดุ โดยพจิารณาจากปรมิาณการ 

 ซ่อมแซมในอดตี บรษิทัฯคาดว่ารายจ่ายเหล่านีส่้วนใหญ่จะเกดิขึน้ในรอบปีบญัชถีดัไป บรษิทัฯใช้สมมติฐานในการค�านวณประมาณ 

 การหนีส้นิส�าหรบัค่าซ่อมแซมนีโ้ดยองิจากปรมิาณการขายในปัจจบุนั และข้อมลูทีม่อียูใ่นปัจจบุนัเกีย่วกบัรายการซ่อมแซม

 23. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

 จ�านวนเงนิส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงนิชดเชยพนกังานเมือ่ออกจากงานแสดงได้ดงันี้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
บวก: ออกหุ้นกู้ในระหว่างงวด
       ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
หัก:   ช�าระคืน
        ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

169,905
1,698,500

5,490
(170,000)
(20,244)

1,683,651

(หน่วย : พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ยอดคงเหลือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-
1,606
1,606

200
(1,606)

-
200

-
1,606
1,606
5,538

(3,356)
(261)
3,527

(หน่วย : พันบาท)

รายงานประจำาปี 2561198



งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

25602561

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
      ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
      ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
      ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

4,593

1,211
158

98
(181)
(208)
5,671

3,400

1,076
117

-
-
-

4,593

(หน่วย : พันบาท)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

25602561

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

-
1,369
1,369

-
1,193
1,193

(หน่วย : พันบาท)

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรบัรูใ้นรายการต่อไปนีใ้นส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯคาดว่าจะไม่มกีารจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้า

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบรษิทัฯ 

 ประมาณ  20 ปี (2560: 15 ปี)

 

 สมมตฐิานทีส่�าคญัในการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภยัสรปุได้ดงันี้

 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมติฐานทีส่�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที ่ 

 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรปุได้ดงันี้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

25602561

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 

3.26
7.00 และ 9.00

0 - 30

3.44
7.50

0 - 30

(หน่วย : ร้อยละต่อปี)

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560

เพ่ิมข้ึน 1% เพ่ิมข้ึน 1%ลดลง 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน 

(0.87)
1.00

1.05
(0.84)

(0.65)
0.79

0.78
(0.67)

(หน่วย : ล้านบาท)
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 เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2561 สภานติิบญัญตัแิห่งชาตไิด้มีมตผ่ิานร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ซึง่กฎหมาย 

 ดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ก�าหนดอัตราค่าชดเชย 

 เพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 

 อัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 และมีผลกระทบให้บริษัทฯมีหนี้สินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท บริษัทฯจะบันทึกผล

 กระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�าไรขาดทุนของงวดที่กฎหมาย 

 ดังกล่าวมีผลบังคับใช้

 24. ทุนเรือนหุ้น

 เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2561 ทีป่ระชุมสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯมมีติอนมุตัใินเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกับทนุของบรษิทัฯดัง 

 ต่อไปนี้

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนจ�านวน 750,000,000 บาท เป็น 2,307,692,307 บาทโดย

การออกหุ้นเพิ่มจ�านวน 1,557,692,307 บาท (หุ้นสามัญ 1,557,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับ

การจ่ายหุ้นปันผล การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกและจัดสรรใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

แล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

อนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปี 2560 ให้แก่ผูถ้อืหุน้ในรปูของเงินสดและหุน้ปันผลในอตัรา 0.08547 

บาทต่อหุ้น โดยแบ่งจ่ายเงินปันผลดังนี้ 

ก) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.008547 บาท 

ข) จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลของบริษัทฯในอัตรา 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.076923 

บาทต่อหุ้น รวมทั้งหมด 57,691,379 หุ้น

โดยก�าหนดจ่ายปันผลในวนัที ่2 พฤษภาคม 2561 บรษิทัฯได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุทีอ่อกและช�าระแล้วจากการจ่ายหุน้ปันผล

กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญดังกล่าวเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมขอ

งบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขาย

หุ้นละ 1.15 บาท ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯให้จัดสรรและ

เสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) ซึ่งในระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 11 

พฤษภาคม 2561 บรษิทัฯสามารถขายหุน้ทีท่�าการเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุน้สามญัเดมิได้ทัง้ส้ิน 467,335,804 หุน้ บรษิทัฯได้

จดทะเบยีนเพิม่ทนุดงักล่าวกบักระทรวงพาณชิย์แล้วเมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2561 และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ได้รับหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

1.

2.

3.

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560

เพิม่ขึน้ 20% เพิม่ข้ึน 20%ลดลง 20% ลดลง 20%

อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
  จ�านวนพนักงาน

(1.04) 1.35 (0.82) 1.09

(หน่วย : ล้านบาท)
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รายการกระทบยอดจ�านวนหุ้นสามัญ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

25602561

หุ้นสามัญจดทะเบียน
จ�านวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มทุนระหว่างปี 
จ�านวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
หุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว
จ�านวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นจากการจ่ายหุ้นปันผล
เพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
จ�านวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

750,000,000
1,557,692,307
2,307,692,307

750,000,000
57,691,379

467,335,804
1,275,027,183

750,000,000
-

750,000,000

750,000,000
-
-

750,000,000

(หน่วย : หุ้น)

 25. ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2561 บรษัิทฯได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (CHEWA-W1) ให้แก่ 

 ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้และได้รบัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ (Right Offering) ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหต ุ24 โดยไม่มรีาคาเสนอขาย 

 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะได้รับจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิในอัตรา 1 หุ้นสามัญที่จองซื้อต่อ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดย 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต ่วันที่  6 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ชนิดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ  : ระบุผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้

 อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ  : 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 วันที่ครบก�าหนด   : 27 พฤศจิกายน 2562

 ราคาการใช้สิทธิ   : 1.75 บาท ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ (อาจเปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเงือ่นไขการปรับสทิธิ)

 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น  : ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

 ระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : สามารถใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่28 ธันวาคม 2561, 

         28 มิถุนายน 2562 และ27 พฤศจิกายน 2562

 ในระหว่างปี ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 26. โครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน

 บริษัทฯมีโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) จ�านวน 2 โครงการ 

 โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญดังนี้

จ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิคงเหลือ

ณ วันที่
1 มกรำคม 2561

จ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่ออก

และเสนอขำย
ในระหว่ำงปี

จ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่มี
กำรใช้สิทธิ
ในระหว่ำงปี

จ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิคงเหลือ

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561

(หน่วย)
467,335,804

(หน่วย)
467,335,804

(หน่วย)
-

(หน่วย)
-

201บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ:  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

 ระยะเวลาโครงการ:   - โครงการที่ 1: ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 รวม 

       ระยะเวลา 4 ปี

     - โครงการที่ 2: ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565 รวม 

       ระยะเวลา 4 ปี

 พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ: เจ้าหน้าทีฝ่่ายอาวโุส (Assistant Vice President) หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป ซึง่จะต้อง   

       ผ่านการทดลองงานภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 ส�าหรับโครงการที่ 1 และ

       วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ส�าหรบัโครงการท่ี 2 โดยเป็นไปตามความสมคัรใจทัง้นี ้      

       ไม่รวมถึงกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาบริษัทฯ

 รูปแบบโครงการ:   เงินส่วนที่พนักงานจ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการ: อัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน

     เงนิส่วนทีบ่รษิทัฯจ่ายสมทบให้พนกังานทีเ่ข้าร่วมโครงการ: อตัราร้อยละ 100 ของ 

       เงินที่พนักงานจ่ายเข้าโครงการ

 ก�าหนดการซื้อหุ้นเข้าโครงการ: ทุกเดือน

 เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์: - หลังจากอายรุะยะเวลาโครงการครบ 1 ปี ขายได้ร้อยละ 20 ของหุน้ทีส่ะสมและ 

       สมทบได้ในปีที่ 1

     - หลังจากอายรุะยะเวลาโครงการครบ 2 ปี ขายได้ร้อยละ 20 ของหุน้ทีส่ะสมและ 

       สมทบได้ในปีที่ 1 และร้อยละ 40 ของหุ้นที่สะสมและสมทบได้ในปีที่ 2

     - หลังจากอายรุะยะเวลาโครงการครบ 3 ปี ขายได้ร้อยละ 20 ของหุน้ทีส่ะสมและ 

       สมทบได้ในปีที่ 1 และร้อยละ 20 ของหุ้นที่สะสมและสมทบได้ในปีที่ 2 และ

       ร้อยละ 60 ของหุ้นที่สะสมและสมทบได้ในปีที่ 3

     - หลังจากอายุโครงการครบ 4 ปี ขายได้ร้อยละ 100 ของหุ้นคงเหลือในบัญชี EJIP

 ตัวแทนด�าเนินงาน:   บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 โครงการสะสมหุ้นส�าหรบัพนกังานนีไ้ด้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

 ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบโครงการเป็นจ�านวนเงิน 0.95 ล้านบาท (2560: ไม่มี)

 27. ส�ารองตามกฎหมาย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิ 

 ประจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่า 

 ทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงนิปันผลได้

 

 ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวน 

 ผลก�าไรซึ่งบริษัทย่อยท�ามาหาได้ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

 จ�านวนทุนของบริษัทย่อย ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้
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งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561

2561

2561

2561

2560

2560

2560

2560

ซื้อที่ดิน และจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงในที่ดิน และงานระหว่างก่อสร้าง
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชจีากการเกดิผลแตกต่างช่ัวคราว
  และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่
  เกี่ยวข้องกับผลก�าไรจากการ
  ประมาณการตามหลัก
  คณิตศาสตร์ประกันภัย

2,045
(164)
137
16
10

66,493

2,445
68,938

1,909
(477)

97
30
6

30,144

15,410
45,554

2,045
(356)
137
16
10

58,243

3,144
61,387

1,909
(747)

97
30
6

22,275

15,875
38,150

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : พันบาท)

 29. ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

 จ�านวนภาษเีงินได้ทีเ่ก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส�าหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561 

 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561 25612560 2560

(58)
(58)

-
-

(58)
(58)

-
-

(หน่วย : พันบาท)
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 28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้



ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:
  การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
  ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
  ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
  รายการที่ถือเป็นรายได้ทางภาษี
  อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว
   ของพนักงาน
ประมาณการค่าซ่อมแซมหลังการขาย
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน
รวม

งบกำรเงินรวม

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561 25612560 2560

272
2,159
(753)
422
88

2,188
68,938

1,134
706

1,840

147
3,132
3,279

(139)
1,356
(297)

-
4,423
5,343

45,554

919
321

1,240

143
33

176

-
2,105
(753)
422

(764)
1,010

61,387

1,134
40

1,174

147
3,132
3,279

-
1,349
(297)

-
4,404
5,456

38,150

919
321

1,240

143
-

143

(หน่วย : พันบาท)

 ส่วนประกอบของสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน 

 ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 30. การส่งเสริมการลงทุน

 บรษัิทฯได้รบัสิทธพิเิศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุส�าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมตามบตัรส่งเสรมิการลงทนุ 

 เลขที่ 1251(2)/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 58-2088-0-00-1-0 เมื่อวันที่ 

 25 สิงหาคม 2558 ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่ก�าหนดไว้   บริษัทฯจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรดังต่อไปนี้

รายงานประจำาปี 2561204

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

 รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561 25612560 2560

333,751

0% และ 20%
66,750

201,057

0% และ 20%
40,211

301,883

0% และ 20%
60,377

163,468

0% และ 20%
32,694

(หน่วย : พันบาท)



 - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ  

 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่าทีด่นิและทนุหมนุเวียน มกี�าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วันทีเ่ริม่มีรายได้จากการประกอบกจิการนัน้

 - ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค�านวณเพื่อเสีย 

 ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 - ได้รบัลดหย่อนภาษเีงินได้นติบุิคคลส�าหรับก�าไรสทุธทิีไ่ด้รับจากการลงทนุในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมกี�าหนด 5 ปี  

 นับจากวันที่พ้นก�าหนดระยะ

 - ได้รับอนญุาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่ม ี

 รายได้จากการประกอบกิจการนั้น

 - ได้รับอนญุาตให้หกัเงนิลงทนุในการตดิต้ังหรอืก่อสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงนิลงทนุ นอกเหนอืไปจาก 

 การหักค่าเสื่อมราคาปกติ

 - ได้รับอนุญาตให้น�าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

 

 รายได้ของบริษัทฯจ�าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  

 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังต่อไปนี้

 31. ก�าไรต่อหุ้น

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย 

 จ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี และได้ปรับปรุงจ�านวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการค�านวณก�าไร 

 ต่อหุ้นของปีที่น�ามาเปรียบเทียบ โดยรวมหุ้นปันผลที่บริษัทฯออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 57.69 ล้านหุ้น ตามที่กล่าวไว้ใน 

 หมายเหตุ 24 และ 34 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

 ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผล 

 รวมของจ�านวนถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามัญทีอ่อกอยูใ่นระหว่างปีกบัจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัท่ีบรษิทัฯ 

 อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วัน 

 ต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

  ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�านวณได้ดังนี้

2561 2561 25612560 2560 2560

20,445
รายได้จากการขาย
  รายได้จากการขายในประเทศ 19,587 2,354,252 1,639,127 2,374,697 1,658,714

(หน่วย : พันบาท)

รวมกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม

ก�าไรส�าหรับปี (พันบาท)
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (พันหุ้น)
ก�าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561 25612560 2560

264,813
1,100,897

0.24

(ปรบัปรงุใหม่)
155,504
807,691

0.19

240,496
1,100,897

0.22

(ปรบัปรงุใหม่)
125,318
807,691

0.16

205บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)



 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

 ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ 

 เกีย่วกบัการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตังิาน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยประเมนิผลการปฏบัิตงิานของส่วน 

 งานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัด 

 ก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน 

 การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจ 

 กับบุคคลภายนอก

 

 ข้อมลูรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบรษิทัย่อยส�าหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัต่อไปนี้ 

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ส่วนงำนธุรกิจ
ให้เช่ำพื้นที่
และบริกำร

ส่วนงำนธุรกิจ
พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

รวมส่วนงำน
ที่รำยงำน

รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร

ระหว่ำงกัน
งบกำรเงินรวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้รวม 
ก�าไรขั้นต้นตามส่วนงาน 
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ส่วนแบ่งผลก�าไรหรอืขาดทุนจากกจิการ
   ร่วมค้าและบริษัทร่วมที่บันทึกตาม                    
   วิธีส่วนได้เสีย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ก�าไรของส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�าไรส�าหรับปี

20
-

20
8
-

(3)
-

-
(3)
2

2,622
-

2,622
783
34

(43)
(4)

(1)
(437)
332

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

2,642
-

2,642
791
34

(46)
(4)

(1)
(440)
334

(69)
265

2,642
-

2,642
791
34

(46)
(4)

(1)
(440)
334

(หน่วย : ล้านบาท)

รายงานประจำาปี 2561206

 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการค�านวณก�าไรต่อหุ้นปรับลดส�าหรับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  

 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากราคาการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ย

 ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

 32. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

 ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกับรายงานภายในของบรษิทัฯทีผู้่มอี�านาจตัดสนิใจสงูสุดด้านการด�าเนนิงาน 

 ได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนิน 

 งานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัท

 เพือ่วตัถปุระสงค์ในการบรหิารงาน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธรุกิจตามประเภทของผลติภณัฑ์ 

 และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้ 

  • ส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานที่ด�าเนินธุรกิจขายบ้านและคอนโดมิเนียม

  • ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ เป็นส่วนงานที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าโรงงาน



ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ส่วนงำนธุรกิจ
ให้เช่ำพื้นที่
และบริกำร

ส่วนงำนธุรกิจ
พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

รวมส่วนงำน
ที่รำยงำน

รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร

ระหว่ำงกัน
งบกำรเงินรวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้รวม 
ก�าไรขั้นต้นตามส่วนงาน 
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

20
-

20
9
-

(7)
-

2,014
-

2,014
573

9
(23)
(19)

-
-
-
-
-
-
-

2,034
-

2,034
582

9
(30)
(19)

2,034
-

2,034
582

9
(30)
(19)

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ส่วนงำนธุรกิจ
ให้เช่ำพื้นที่
และบริกำร

ส่วนงำนธุรกิจ
พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

รวมส่วนงำน
ที่รำยงำน

สินทรัพย์ที่ไม่ได้
ปันส่วน

งบกำรเงินรวม

ส่วนแบ่งผลก�าไรหรือขาดทุนจากกิจการ
   ร่วมค้าและบริษัทร่วมที่บันทึกตาม                    
   วิธีส่วนได้เสีย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�าไรส�าหรับปี

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
เงินลงทุนในการร่วมค้าและ
   บริษัทร่วมที่บันทึกตาม                         
   วิธีส่วนได้เสีย
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
   ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวม
   เครื่องมือทางการเงินและ
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้
   รอตัดบัญชี

-
(4)
(2)

291

-

34

1
(337)
204

3,475

64

23

-
-
-

699

-

35

1
(341)
202

(46)
156

4,465

64

92

1
(341)
202

3,766

64

57

(หน่วย : ล้านบาท)

 สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยด�าเนินธรุกจิในเขตภมิูศาสตร์เดียว คอืประเทศไทย ดงันัน้รายได้และสนิทรพัย์ทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ  

 จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ 

 รายได้ของกิจการ

 

 33. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 บรษัิทฯและพนกังานบรษิทัฯได้ร่วมกันจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบัญญตักิองทุนส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530  

 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 และร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุน 

 ส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออก 

 จากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน  

 1.7 ล้านบาท (2560: 1.4 ล้านบาท)

รายงานประจำาปี 2561208

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ส่วนงำนธุรกิจ
ให้เช่ำพื้นที่
และบริกำร

ส่วนงำนธุรกิจ
พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

รวมส่วนงำน
ที่รำยงำน

งบกำรเงินรวม

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
เงินลงทุนในการร่วมค้าและ
   บริษัทร่วมที่บันทึกตาม                         
   วิธีส่วนได้เสีย
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์
   ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวม
   เครื่องมือทางการเงินและ
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้
   รอตัดบัญชี

257

-

(11)

3,099

41

16

290

-

(19)

3,646

41

(14)

3,356

41

5

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์ที่ไม่ได้
ปันส่วน



 35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯมภีาระผกูพันรายจ่ายฝ่ายทนุจ�านวนเงิน 6.8 ล้านบาท ทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้คอมพวิเตอร์ 

 ซอฟต์แวร์ (2560: ไม่มี)

 

 35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่ำย

(ล้ำนบำท)

เงินปันผลจ่ำย
ต่อหุ้น
(บำท)

0.03
0.03

0.08

0.01

0.05
0.14

ทีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้
 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ทีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้
 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
ทีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้
 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ
 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

22.50
22.50

57.69

6.41

63.75
127.85

เงินปันผลประจ�าปี 2559

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2560

หุ้นปันผลประจ�าปี 2560

เงินปันผลประจ�าปี 2560

เงินปันผลระหว่างกาล
   ส�าหรับปี 2561
รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2561

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

25602561

สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 
สัญญาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต 

551
700

90
162

(หน่วย : ล้านบาท)

 35.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ อายุ 

 ของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบรษิทัย่อยมีจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ ภายใต้สญัญา 

 เช่าด�าเนินงานดังนี้
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 34. เงนิปันผล



(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
  หุ้นกู้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

-

1,702

470

-

-

-

470

1,702

(หน่วย : ล้านบาท)

 35.4 การค�้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม   บริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ 

 ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯคงเหลือดังนี้

 35.5 คดีฟ้องร้อง

 1) ในเดอืนธนัวาคม 2559 บรษิทัย่อยถูกบคุคลธรรมดาฟ้องร้อง โดยโจทก์เรยีกร้องให้บรษิทัย่อยเพกิถอนชือ่ และนติิกรรม 

 บนที่ดินให้ตกเป็นทางสาธารณะประโยชน์ หรือจดภาระจ�ายอมที่ดินให้แก่โจทก์ พร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 

 ดงักล่าว และเรยีกร้องค่าชดเชยความเสยีหายเป็นจ�านวนเงนิรวมประมาณ 0.6 ล้านบาท ขณะนีค้ดีอยูใ่นระหว่างการด�าเนนิ 

 การตามกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทย่อย

 2) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทฯถกูฟ้องร้องคดแีพ่งจ�านวน 2 คดซีึง่เกีย่วเนือ่งกบัการถกูกล่าวหาว่าผดิสญัญาจะซ้ือ 

 จะขาย และฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายจากการซ้ือห้องชุด โดยมทุีนทรพัย์เป็นจ�านวนเงินรวมประมาณ 0.82 ล้านบาท ปัจจบุนั 

 บริษัทฯอยู่ระหว่างยืน่ค�าให้การเพือ่ต่อสูค้ดใีนศาลช้ันต้น อย่างไรกต็าม ฝ่ายบรหิารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสยีหายทีเ่ป็นสาระ 

 ส�าคัญต่อบริษัทฯ

 36. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบรษิทัย่อยมีสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมแยกแสดงตาม 

 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

จ่ายช�าระ:
     ภายใน 1 ปี
     มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561 25612560 2560

3
3

4
5

3
3

4
5

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

25602561

หนังสือค�้าประกันการจัดหาและบ�ารุงสาธารณูปโภค 67 20

(หน่วย : ล้านบาท)

รายงานประจำาปี 2561210



(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
  หุ้นกู้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

-

170

408

-

-

-

408

170

 37. เครื่องมือทางการเงิน

 37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี    ฉบับที่ 107 “การแสดง 

 รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ 

 การค้าและลกูหนีอ้ืน่ เงินทดรองจ่าย เงนิให้กูย้มืเงินลงทนุ เงนิกูย้มืระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาว บรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

 มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหาร 

 ควบคมุความเส่ียงนีโ้ดยการก�าหนดให้มนีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเช่ือทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

 จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้อง 

 สูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี  

 เงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม 

 อัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิท่ีส�าคญัสามารถจดัตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และ 

 ส�าหรับสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงินทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก�าหนดหรือวนัทีม่กีารก�าหนดอตัรา 

 ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบรษิทัย่อยไม่มยีอดคงเหลอืของสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิท่ีเป็น 

 สกุลเงินตราต่างประเทศ

 37.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนือ่งจากเคร่ืองมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้หรือมอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคยีง 

 กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า 

 ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 บริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 ก)  สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ 

 และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบ 

 แสดงฐานะการเงิน

 ข)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแส 

 เงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส�าหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

 ค)  หุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบีย้ในอตัราใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด แสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณ 

 ตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 

 38. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่�าคญัของกลุ่มบรษิทัคอื การจดัให้มซีึง่โครงสร้างทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิ

 ธรุกิจของกลุม่บรษิทั และเสรมิสร้างมลูค่าการถอืหุ้นให้กบัผู้ถอืหุน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บรษัิทมอีตัราส่วน 

 หนีส้นิต่อทนุเท่ากับ 1.4:1 (2560: 2.3:1) และเฉพาะบรษิทัมอีตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุเท่ากบั 1.5:1 (2560: 2.4:1)

 39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 เมือ่วนัที ่14 กมุภาพนัธ์ 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯมีมตอินมุตัใิห้น�าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ 

 ประจ�าปี 2562 เพื่ออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 1. การจ่ายเงินปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2561 ในอตัรา 0.085 บาทต่อหุ้น ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัฯได้ 

 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2561 ไปแล้วในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น คงเหลือส�าหรับ 

 เงนิปันผลทีจ่ะจ่ายอกีจ�านวน 0.035 บาทต่อหุน้คิดเป็นจ�านวนเงนิ 45 ล้านบาท โดยมกี�าหนดจ่ายเงนิปันผลจ�านวนดงักล่าว 

 ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 

 2.  การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท จากวงเงินเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 

 สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 และ 2561 รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 4,500 ล้านบาท

 40. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลค่ำตำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม

หนี้สินทางการเงิน
   หุ้นกู้ 1,7021,699 170170

(หน่วย : ล้านบาท)

รายงานประจำาปี 2561216

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้






