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วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) มุ่งมั่นจะเป็นผู้พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาในใจของผู้บริโภค ด้วยการ 
ไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจน 
การบริการ ให้อยู่เหนือความพึงพอใจของลูกค้า

1.  ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต 
2.  ธำารงรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของ 

ทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า และ

พันธมิตรทางธุรกิจ
4. ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการดูแลรับผิดชอบ 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม



สารบัญ
1.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ 1

2.  ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ 14

3.  สารจากประธานกรรมการ 16

4.  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 18

5.  รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20

6.  รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 21

7.  รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 23

8.  คณะกรรมการบริษัท 24

9.  กิจกรรมสำาคัญในรอบปี 2562 37

10.  ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 43

11.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ 45

12. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 59

13. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญ 61

14. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 65

15. การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของ ก.ล.ต 67
16. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 69

17. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 71

18. ปัจจัยความเสี่ยง 72

19. ภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2562 76

20. โครงสร้างองค์กรและการจัดการ 85

21. การกำากับดูแลกิจการ 105

22. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 134

23. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 151

24. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 155

25. รายการระหว่างกัน 164

26. ภาพรวมและภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย ปี 2562 168

27. คำาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินที่สำาคัญ 172

28. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 178

29. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 179

30. งบการเงิน 186

31. หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 194



BUILD  
A LIFE
สร้างคุณภาพชีวิตด้วย 
ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต  
พึงพอใจกับสถานที่ด้วยมาตรฐาน
การก่อสร้างระดับสากล  
พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ 
ที่จะต้อนรับลูกค้าของชีวาทัย





CHEWATHAI 
RESIDENCE SERIES

ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ เป็นโครงการแนวสูงที่ตอบสนองการ 
ใช้ชีวิตแบบหรูหราที่เหนือระดับ มีการออกแบบที่โดดเด่น 

ไม่เหมือนใคร เน้นความเป็นส่วนตัวที่มาพร้อมการคัดสรร 
แบบพิถีพิถันในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในทุกรายละเอียด





CHEWATHAI 
SERIES

ชีวาทัยแบรนด์เป็นโครงการแนวสูงที่ต้องการความสะดวก 
สบาย มีฟังก์ชั่นการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ และรายล้อมไปด้วย 

สิ่งอำานวยความสะดวกแบบครบครัน





CHEWATHAI
HALLMARK 

SERIES
ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค เป็นโครงการเหนือมาตรฐานตลาด 
ในราคาที่ลูกค้าเอื้อมถึง และตอบสนองวิถีชีวิตคนรุ่นใหม ่

ในสังคมเมืองอย่างลงตัวที่สุด





CHEWATHAI
HOUSES & 

TOWNHOMES 
SERIES

ชีวาทัยร่วมสร้างความยั่งยืนในการใช้ชีวิตครอบครัวไปกับ 
บ้านที่มีคุณภาพในทำาเลที่เหมาะสม พร้อมสุนทรียภาพ

และความโดดเด่นแบบครบครันในพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค ์
ที่ทุกคนสามารถผ่อนคลายได้ทุกวันทุกเวลา





CHEWATHAI 
READY BUILT  

FACTORIES
ชีวาทัยมีโรงงานรองรับที่พร้อมใช้งาน สำาหรับผู้ที ่

ต้องการเช่าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย  
และถูกออกแบบมาตามความต้องการที่แตกต่างกันของ 
ธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในทำาเลที่เหมาะสมพร้อม 

สิ่งอำานวยความสะดวกที่ผู้เช่าต้องการในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ 
โดยใช้ระยะเวลาอันสั้นและประหยัดต้นทุนอีกด้วย



HOME 
OFFICES

ชีวาทัย มองเห็นศักยภาพในการเติบโตในธุรกิจของคุณ  
กับโฮมออฟฟิศ ที่ไม่ใช่เพียงที่ทำางาน  
แต่ยังเป็นที่อาศัยได้ในเวลาเดียวกัน  

เพราะเราคำานึงถึงความสำาคัญของครอบครัว  
ที่ต้องเดินทางคู่ไปกับความฝัน 

ในการทำาธุรกิจ

CHEWA BIZ HOME
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ฐานะทางการเงินปี 2562
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สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูล  
ทางการเงินที่สำาคัญ

ข้อมูลสำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562 2561 2560 2559 2558

ฐานะทางการเงิน

	 สินทรัพย์รวม
	 หนี้สินรวม
	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	

6,404.31
4,663.86
1,740.45

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

ผลการด�าเนินงาน

	 รายได้รวม
	 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
	 รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ
	 กำาไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
	 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น
	 กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ

1,154.37
1,113.89

25.32
292.72
360.15
(55.06)

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

อัตราส่วนทางการเงิน

	 อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)

	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(ร้อยละ)

	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)

	 อัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์	(ร้อยละ)

	 อัตรากำาไรขั้นต้นจากการให้เช่าโรงงาน	(ร้อยละ)

	 อัตรากำาไรสุทธิ	(ร้อยละ)

	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(D/E)	(เท่า)

	 อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(IBD/E)	(เท่า)		

1.51

(0.83)

(3.07)

26.28

48.38

(4.77)

2.68

2.42

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

ข้อมูลต่อหุ้น

	 กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)

	 มูลค่าตามบัญชี	(บาท)

	 ราคาตลาด	(ณ	วันสิ้นปี)	(บาท)

(0.04)

1.37

0.49

0.24

1.44

1.08

0.21

1.48

1.34

0.09

1.30

1.62

0.25

1.41

-

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้�นบ�ท)
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ผลการดำาเนินงานปี 2562

อัตราส่วนทางการเงิน 2562

1,154.37

-4.77

-55.06

1,113.89

-0.83

2.42

292.72

2,676.34

9.89

264.81

2,621.60

9.37

1.30

782.87

2,042.42

7.61

155.50

2,013.69

6.77

1.71

573.09

1,200.72

5.25

63.08

1,158.13

4.42

1.87

327.76
1,429.94

5.82

83.22

1,401.58

7.29

2.03

390.92
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25592559

2559
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2559

2559

2559

25602560

2560

2560

2560

2560

2560

25612561

2561

2561

2561

2561

2561

รายได้รวม

อัตรากำาไรสุทธิ (%)

กำาไรสุทธิ

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

อัตราผลตอบแทนจาก 
สินทรัพย์รวม (%)

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

กำาไรขั้นต้นจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์

-3.07

17.95

14.91

7.58

15.96

25622558 2559 2560 2561

อัตราผลตอบแทน 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

2.68

1.42

2.292.25
2.43

25622558 2559 2560 2561

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน 
ของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)

(หน่วย : ล้�นบ�ท)
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บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ถึงแม้จะได้รับ 
ผลกระทบจากความท้าทายของภาวะเศรษฐกิจ  

ก็ยังคงเดินหน้าตามนโยบายการ 
พัฒนาคุณภาพสินค้าและ 

บริการอย่างต่อเนื่อง

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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	 ปี	2562	 ท่ีผ่านมาภาวะเศรษฐกิจมีความท้าทายท่ีหลากหลาย	 โดยเฉพาะตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศัยจากปัจจัยด้าน 
เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น	 กำาลังซ้ือของผู้บริโภคท่ียังฟื้นตัวไม่ท่ัวถึงต่อเนื่องมาจากปีก่อน	 ประกอบกับ 
มาตรการจากธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเข้ามาควบคุมคุณภาพสินเช่ือในระบบ	(LTV)	 ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
อย่างมีสาระสำาคัญ	และสินค้าคงเหลือสะสมอยู่ในตลาดปริมาณมากจนเกิดการทำาสงครามด้านราคา	(Price	War)	ถึงแม้ว่าจะมี
ปัจจัยบวกจากการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี	มาตรการลดภาระรายจ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัย	
รวมถึงช่วยสนับสนุนด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อในช่วงโค้งสุดท้ายของปีก็ตาม	

	 บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากความท้าทายของภาวะเศรษฐกิจ	ก็ยังคงเดินหน้า 
ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการบริการหลังการขายที่เป็นหัวใจ 
สำาคญัของการรักษากลุม่ลกูค้า	การปรบักลยุทธ์เน้นคณุภาพสนิค้า	ปรบัปรงุระบบการบรหิารภายในเพือ่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน 
ให้ได้มาตรฐานสูงสุด	เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน	รวมถึงการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะ
ช่วยตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า	สร้างศักยภาพทางการแข่งขันให้เพิ่มมากขึ้น	โดยปัจจุบันบริษัทมีโครงการ 
แนวสูงและแนวราบที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสิ้น	24	โครงการ	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	
24,877	 ล้านบาท	 และยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ๆ	 เพิ่มเติมเพื่อขยายประเภทของสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น	 
สำาหรับการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือทำาได้ค่อนข้างดี	 บริษัทมีปริมาณสินค้าคงเหลือไม่สูงมากซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญท่ีทำาให้ 
สามารถบริหารงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 คณะกรรมการให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 มุ่งม่ันในการพัฒนาการดำาเนิน 
ธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืน	 ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังทางสภาพเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง	 นักลงทุน	 ผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดตามและตรวจสอบการ 
ดำาเนินงานได้	 อีกท้ังสนับสนุนให้คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 รวมถึงพนักงานมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพราะการสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีจะเสริมให้เกิดความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ

	 สุดท้ายนี้	 กระผมในฐานะประธานกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณลูกค้า	 ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 นักลงทุนสถาบัน	 คู่ค้าและ 
พนักงานบริษัททุกคนที่ให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด	 บริษัทจะดูแลรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายอย่างเต็มความสามารถ	 เพื่อสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับความย่ังยืนของสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมต่อไป

ส�รจ�ก  
ประธานกรรมการ
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ร�ยง�น
คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จำานวน	3	ท่าน	ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	
และมีประสบการณ์ด้านการเงนิ	การบญัชี	กฎหมาย	การบรหิารธรุกจิ	และการบรหิารงานองค์กร	โดยมนีางสภุาภรณ์	บุรพกศุลศร	ี
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	นายชัยยทุธ	เตชะทัศนสนุทร	และ	นายพนิจิ	หาญพาณชิย์	เป็นกรรมการตรวจสอบ	ซ่ึงกรรมการ
ท้ัง	3	ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบรหิารงานและไม่ได้เป็นลกูจ้างของบรษัิท	ซ่ึงทุกท่านมคีณุสมบัตเิหมาะสมในการปฏบัิตหิน้าท่ีตาม 
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท	และตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	กำาหนดไว้อย่างครบถ้วน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ	 ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 โดยในปี	2562	
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม	รวม	4	ครั้ง	และมีการจัดวาระพิเศษสำาหรับการประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในและ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีผู้บริหาร	 เพื่อหารือ	 และสอบถามผู้สอบบัญชีถึงความร่วมมือของฝ่ายปฏิบัติงาน	และความเป็น 
อิสระจากการชี้นำาของฝ่ายบริหาร	ซึ่งผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าได้รับความร่วมมือจาก	ฝ่ายบริหารในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน 
เพียงพอ	 และได้ดำาเนินงานอย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	 และบริษัทฯ	 ในเครือ	 พร้อมท้ังร่วมหารือ 
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	สามารถสรุปสาระสำาคัญของงานได้	ดังนี้

 1. สอบทานรายการทางการเงินในปี 2562	 :	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานงบการเงินบริษัท	 ประจำา 
ไตรมาส	 และงบการเงินประจำาปี	2562	 ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน	 และผู้สอบบัญชี	 มีการหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี	 การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี	 พร้อมท้ังสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของ 
งบการเงิน	 การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีสำาคัญ	 ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน	 ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญช	ี 
ขอบเขตการตรวจสอบ	 การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพียงพอและความมีอิสระของผู้สอบบัญชี	 ทำาให้ม่ันใจว่า 
การจดัทำางบการเงนิเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และผูส้อบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็น 
ว่างบการเงินของบริษัทมีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำาคัญ	

	 ในการประชุมทุกไตรมาส	มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	รับทราบข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะที่สำาคัญจากผู้สอบบัญชี	รวมถึง 
สอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ	 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีท่ีผ่านมา	 รวมท้ังการเตรียมความพร้อมเพื่อ 
รองรับมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่	อย่างทันเวลา	เชื่อถือได้	และครบถ้วน	เพื่อทำาให้งบการเงินมีความถูกต้อง	

 2. การสอบทานรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยรายการท่ีเกีย่วกับรายการระหว่างกนั	รายการเกีย่วโยงกนั	หรอืรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบรษัิทและบรษัิทย่อย	เพือ่ให้ม่ันใจว่าบรษัิทได้ดำาเนนิการตามกฎเกณฑ์และข้อกำาหนดต่างๆ	ตามเกณฑ์ของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	อย่างเคร่งครัด	
มีความโปร่งใสและมีการทำารายการเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลตามเงื่อนไขท่ี 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	กำาหนดไว้	โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	รายการเกี่ยวโยง 
ท่ีมีหรือเกิดขึ้นในระหว่างปี	 เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท	 รวมถึงมีการเปิดเผย 
ข้อมูลอย่างเพียงพอ

 3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน :	 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายใน 
ประจำาปี	2562	โดยบริษัทได้แต่งตั้ง	นางสาววรรณทณีย์	วงษ์บุตรรอด	แห่งบริษัท	ตรวจสอบภายในธรรมนิติ	จำากัด	เพื่อปฏิบัติ 
หน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	 และทำาการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	 ให้คำาแนะนำา	 และติดตามผลการปฏิบัติงานตาม 
คำาแนะนำา	และเป็นผูร้ายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ท้ังนี	้ผลการตรวจสอบภายใน 
ยังไม่พบจดุอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายใน	ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ	อย่างเป็นสาระสำาคญั	
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 และการกำากับดูแลความเสี่ยงอย่างเพียงพอและ 
มีประสิทธิผลทางธุรกิจ	 นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีได้ประเมินผลระบบควบคุมภายใน	 และไม่พบจุดอ่อนท่ีเป็นสาระสำาคัญซ่ึงอาจ 
มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ	
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 4. การสอบทานการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชนั : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการควบคมุ 
ภายใน	รวมถงึการกำากบัดแูล	การปฏบัิตติามมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน	และการกำาหนดแนวทางเชิงป้องกนัการทุจรติ 
ท่ีอาจขึน้ได้	โดยจดัให้มีช่องทางการร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสผ่านเวบ็ไซต์และอเีมลของบรษัิทฯ	มกีารจดัอบรม	สือ่สารมาตรการ 
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	ทั้งนี้	ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน	หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในตามมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นสาระสำาคัญ	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	และ 
การกำากับดูแลความเสี่ยงตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอเหมาะสม

 5. การสอบทานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการปฏบิติัตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 
การปฏิบัติงานของบริษัทตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 และจรรยาบรรณของบริษัท	 รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
และกฎหมายต่างๆ	 แล้วพบว่า	 กรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 และพนักงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นไปตามกฎระเบียบ	
จรรยาบรรณ	ของบริษัท	อีกทั้งบริษัทยังได้เปิดช่องทางรายงานการกระทำาผิดผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	e-mail	และอื่นๆ	เพื่อให้ 
เป็นไปตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดและการทุจริต	 รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม	พร้อมทั้งได้มีการเริ่มปฏิบัติตามหลัก	CG	Code	2017	และให้เป็นไปตามหลัก	Sustainability

 6. การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบการเงินเสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ	1	 ครั้ง	 และจัดทำารายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี	2562	 ตามหลักเกณฑ์ท่ี	 ตลท.	 กำาหนด	 ท้ังนี้	 ในรอบปีท่ีผ่านมา	 
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีหรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดท่ีเป็นข้อบ่งช้ีว่าเป็นรายการหรือการกระทำา 
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	แต่อย่างใด

 7. กฎบัตรและการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเป็นประจำาทุกปี	 รวมท้ังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง	 (Self-Assessment)	 ตามแนวทางปฏิบัติท่ีดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองท้ังคณะ	 และเป็นราย
บุคคล	 ผลการประเมินสรุปได้ว่า	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างรอบคอบและเป็นอิสระ	
สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี	 และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติ
งานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส	เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

 8. การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี : คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี	 โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา	ความเป็นอิสระ	ความรู้ความสามารถ	ประสบการณ์	รวมถึงอัตราค่าตอบแทน	ใน
การสอบบัญชีของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	เป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท	ประจำาปี	2562	รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนประจำาปี	2562	ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำาเสนอ 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำาหนดค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 พิจารณาโดยสรุปว่า	 บริษัทยึดถือการบริหารจัดการตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
เป็นสำาคัญ	 มีผลให้ระบบการบริหารจัดการและระบบการควบคุมภายในของบริษัท	 ไม่มีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสำาคัญ	 และเป็น 
การปฏิบัติโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก	ภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานประจำาปี 256220

	 ณ	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย
สมาชิก	จำานวน	3	ท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนด	ประกอบด้วย	

	 1.	 พลตำารวจโทวิสนุ	ปราสาททองโอสถ	 	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	(กรรมการอิสระ)

	 2.	 นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี			 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	(กรรมการอิสระ)

	 3.	 นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร		 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	(กรรมการอิสระ)

	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ได้ปฏบัิตหิน้าท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท	ซ่ึงกำาหนดไว้ 
ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	มีหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบัตเิหมาะสม	ตามท่ีได้รบัมอบหมาย	
ในระหว่างปี	2562	มีการประชุมรวมท้ังสิน้	2	ครัง้	และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็น	และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ 
บริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งการดำาเนินงานที่สำาคัญ	สรุปได้ดังนี้

1.	 พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เพื่อนำาเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.	 เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562	 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพ้นจากตำาแหน่งตามกำาหนดวาระ	 
กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

3.	 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	2562	 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลสำารวจค่าตอบแทนกรรมการ 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.	 พจิารณาหลกัเกณฑ์ให้ผูถ้อืหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรือ่งสำาคญัของบรษัิท	โดยกำาหนดหลกัเกณฑ์การให้ผูถ้อืหุ้น 
ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการ	 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	 
โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน	website	ของบริษัท	

5.	 พิจารณาแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อย	 และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร	โดยจัดให้มีการประเมินตนเองเป็นรายคณะ	และรายบุคคล

6.	 พิจารณากำาหนดแผนการสืบทอดตำาแหน่งของกรรมการและตำาแหน่งผู้บริหาร	เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

7.	 พิจารณาหลักเกณฑ์การกำาหนดอัตราการปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการ	ประจำาปี	2563	ร่วมกับฝ่ายทุนมนุษย์	และ
คณะกรรมการบริหาร	 ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ	 และ
รักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ	และมีผลการปฏิบัติงานดี	

	 ในปี	2562	 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ได้ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัท	 อย่างครบถ้วน	 ด้วยความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 เต็มความสามารถ	 และเป็นอิสระเพ่ือประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท 
และผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมแล้ว

วิสนุ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ร�ยง�นคณะกรรมก�ร
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พลต�ารวจโท
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ร�ยง�นคณะกรรมก�ร
กำากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบริษัทของบริษัท	 ชีวาทัย	 จำากัด	(มหาชน)	 มีความมุ่งมั่นในการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
อย่างย่ังยืนและต่อเนื่อง	 โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน	 และการมีจริยธรรม	 ในการดำาเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	รวมถึงการกำาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม	ดังนั้น	จึงได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	จำานวน	2	ท่าน	กรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก	1	ท่าน	เมื่อวันที่	11	 
พฤศจกิายน	2559	เพือ่ทำาหน้าท่ีกำากบัดแูลให้การดำาเนนิธรุกจิมีความเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย	อันจะเป็นการสนบัสนนุให้ 
ธรุกจิของบรษัิทเจรญิก้าวหน้าอย่างย่ังยืนสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 โดยมีคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	จำานวน	3	ท่าน	ได้แก่

	 1.	 นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร	 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ

	 2.	 นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี			 กรรมการกำากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ

	 2.	 นายบุญ	ชุน	เกียรติ		 	 กรรมการกำากับดูแลกิจการ/กรรมการผู้จัดการ

	 ในปี	2562	 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการมีการประชุมจำานวน	3	 ครั้ง	 โดยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามกฎบัตร 
คณะกรรมการกำากับดแูลกจิการ	ซ่ึงได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทอย่างครบถ้วน	โดยสามารถสรปุสาระสำาคญัได้ดงันี้

1. พิจารณา ทบทวน น�าเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการได้พิจารณาทบทวนการปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 และจรรยาบรรณทางธุรกิจ	(Code	of	
Conduct)	 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 และเป็นไปตามแนวทางการกำากับดูแล 
กจิการบรษัิทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	และนำาเสนอให้คณะกรรมการบรษัิทอนมัุติ	 
เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ฝ่ายจัดการนำาไปใช้เป็นในหลักการดำาเนินงาน	และพัฒนาธุรกิจของบริษัทต่อไป

2. การช้ีแจงและเผยแพร่หลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีด ีคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการได้มกีารกำากบัดแูลให้บรษัิทเปิดเผย
และช้ีแจงสาระสำาคญัของนโยบายกำากบัดแูลกจิการท่ีดแีละแนวทางปฏบัิตต่ิอผูมี้ส่วนได้เสยีอย่างเป็นธรรมต่อกรรมการ	
ผูบ้ริหาร	และพนกังานของบรษัิท	รวมถงึผูถ้อืหุ้น	เจ้าหนี	้ลกูหนี	้คูค้่า	ลกูค้า	และผูมี้ส่วนได้เสยีอ่ืนๆ	ทุกฝ่าย	นอกจากนี	้
ยังได้กำากบัดแูลให้บรษัิทจดัทำาเอกสารจรรยาบรรณทางธรุกจิเพือ่เผยแพร่ให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษัิท 
โดยให้ผู้รับลงนามยืนยันการรับเอกสารดังกล่าวทุกคน

3. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประเมินผลการก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้มีการกำากับดูแลให้บริษัท	
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ	และการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนต่อหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร	เพื่อการ 
สำารวจและประเมินผลและจัดอันดับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท	 และนำาผลการสำารวจดังกล่าวมาพิจารณา 
ใช้เป็นกรอบในการกำากับดูแลให้บริษัทดำาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และเป็นไปเพื่อ 
การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน	รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทร่วมมือในการสำารวจในด้านต่างๆ	ดังนี้

	 	 -	 หลักการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน	(CGR)	ปี	2562
-	 หลักเกณฑ์	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR)	ประจำาปี	2562	โดยสมาคม	

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
-	 หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	(AGM	Checklist)	ประจำาปี	2562
-	 หลักการบริหารกิจการที่ดี	(Corporate	Governance	Code)	ตามแนวทาง	CG	Code	ใหม่
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4. การเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการพิจารณาวางกรอบแนวทางการกำากับดูแล 
การดำาเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท	 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทเข้า 
ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	
Action	Coalition	Against	Corruption)

5. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	ในปี	2562 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้พิจารณาปรับปรุง 
กฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค 
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ	

6. ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 ดูแลการปฏิบัติงานของคณะทำางานให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	
และหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยได้กำาหนดให้คณะอนุกรรมการต่างๆ	 จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อ 
คณะกรรมการบริษัท	 รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการดำาเนินโครงการต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้	และสนับสนุนให้มีการแจ้งผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	และส่งคำาถาม 
เกีย่วกบับรษัิทล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจำาปี	เพือ่ให้เป็นไปตาม	พรบ.	หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

7. ก�าหนดให้มีการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและกรรมการรายบุคคล	 การประเมินผลตนเองของ 
คณะอนุกรรมการ	 และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร	 และเลขานุการบริษัทเป็นประจำา 
ทุกปี	เพื่อนำาผลการประเมิน	และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข	และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น	

8. สอบทานรายงานการก�ากบัดแูลกจิการ ของบรษัิทท่ีเปิดเผยในรายงานประจำาปีให้สอดคล้องกบัข้อกำาหนดของสำานกังาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 สรุปในภาพรวมปี	2562	คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทให้
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในระดับที่น่าพอใจ	อาทิเช่น

	 บริษัทได้รับผลการประเมิน	ประจำาปี	2562	ในระดับดีเลิศ	หรือ	ระดับ	5	ดาว	จากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการ 
บริษัทไทย	 หลักเกณฑ์	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR)	 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	 ประจำาปี	2562	 เม่ือวันท่ี	2	 เมษายน	2562	 บริษัทได้รับผลการประเมินจาก 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	(TIA)	จำานวน	100	คะแนน	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีพัฒนาการที่ดีเยี่ยม	

	 วันที่	26	 กุมภาพันธ์	2562	 บริษัทรับมอบประกาศนียบัตรรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านทุจริต	 (Collective	Action	Coalition	Against	Corruption)	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย	(IOD)

	 วันที่	12	ตุลาคม	2562	บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน	ISO	14001:2015	Scope	:	Sales	of	Condominiums

	 วันท่ี	26	 พฤศจิกายน	2562	 บริษัทได้รับรางวัล	 บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น	 ประจำาปี	2562		
(Outstanding	Investor	Relations	Awards)	ของกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ

	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ	อีก
ท้ังจะยังคงดูแล	 ปรับปรุงแก้ไข	 และมุ่งม่ันพัฒนาประสิทธิภาพในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยจะดำาเนินการตามแนวทาง 
การดำาเนินธุรกิจท่ียึดม่ันในความถูกต้องและโปร่งใส	 อันจะนำาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ
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ร�ยง�นคณะกรรมก�ร
บริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	และกรรมการบริหาร	ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	และ
มีประสบการณ์ตลอดจนมีความเข้าใจในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	และการบริหารความเสี่ยง	มีจำานวน	3	ท่าน	ดังนี้

	 1.	 นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	(กรรมการอิสระ)	

	 2.	 นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	(กรรมการอิสระ)

	 3.	 นายบุญ	ชุน	เกียรติ	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	(กรรมการอิสระ)

	 ในปี	2562	มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม	3	ครั้ง	มีการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ 
ตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตร	และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	ดังนี้	

	 แต่งตั้งคณะทำางานบริหารความเสี่ยง	ประจำาปี	2562	จำานวน	19	ท่าน

	 มีการพิจารณาความเสี่ยงในด้านต่างๆ	ได้แก่	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk),	ความเสี่ยงด้านการดำาเนินการ	
(Operational	Risk),	ความเสี่ยงด้านการรายงาน	(Reporting	Risk),	ความเสี่ยงจากกฎหมาย	บุคลากร	และข้อผูกพัน
ตามสัญญาต่างๆ	ขององค์กร	(Compliance	Risk)	และความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน	(Anti-Corruption	Risk)	โดย
มีการกำาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง	เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

	 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงตามท่ีคณะทำางานบริหารความเสี่ยงทำาการประเมินความเสี่ยง	 และจัดระดับความ 
สำาคัญของความเสี่ยง	พร้อมกำาหนดวิธีจัดการความเสี่ยง	ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น

	 ติดตามและทบทวนการดำาเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	 ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความ 
เสีย่งท่ีกำาหนดไว้	เพือ่ให้ม่ันใจว่าบรษัิทมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบอย่างมีประสทิธภิาพ

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับธุรกิจของ 
บริษัท	 และดำาเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชัน

	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	มกีารทบทวน	ปรบัปรงุกฎบัตรเป็นประจำาทุกปี	เพือ่ให้ครอบคลมุกฎเกณฑ์	ข้อกำาหนด	
ข้อบังคับ	กฎหมาย	ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายคณะ	 และรายบุคคล	 เป็นประจำาทุกปี 
และนำาผลการประเมินมาปรับปรุงการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 จากการท่ีคณะกรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัท	 ให้ความสำาคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล 
กจิการท่ีด	ีและการบรหิารความเสีย่ง	ทางคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจงึมีความม่ันใจว่าการปฏบัิตหิน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมานัน้	 
มุ่งหมายให้เกิดความเช่ือม่ันว่าการจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสมและได้ถูกนำาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 
จนความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ีบริษัทยอมรับได้	 และนำาพาให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจตามท่ีกำาหนดไว	้ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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1. น�ยช�ติช�ย พ�นิชชีวะ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร 
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

4. น�งสุภ�ภรณ์ บุรพกุศลศรี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการกำากับดูแลกิจการ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. น�ยพินิจ ห�ญพ�ณิชย์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

3. น�งสมหะทัย พ�นิชชีวะ
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

6. น�ยชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร 
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. น�ยบุญ ชุน เกียรติ, CFA, CPA
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการกำากับดูแลกิจการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการผู้จัดการ
•  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

5. พลตำ�รวจโท วิสนุ ปร�ส�ททองโอสถ
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมก�ร 
บริษัท 
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นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร  
และ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ 58 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA 940,409,345	หุ้น	สัดส่วน	73.76%	(ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562)

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 13	มีนาคม	2551

การศึกษา/การอบรม •	ปริญญาโท	สาขาการค้าระหว่างประเทศ	และสาขาการตลาด	
	 มหาวิทยาลัย	ซาน	ฟรานซิสโก	รัฐแคลิฟอเนียร์	สหรัฐอเมริกา
•	ปริญญาตรี	สาขาการธนาคาร	มหาวิทยาลัย	ซาน	ฟรานซิสโก	รัฐแคลิฟอเนียร์	สหรัฐอเมริกา
•	อนุปริญญา	สาขาศิลปะศาสตร์	และคอมพิวเตอร์	จากวิทยาลัยโรเจอร์	วิลเลี่ยมส์	รัฐโรดไอร์แลนด์	
สหรัฐอเมริกา

•	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	9/2547	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย	(IOD)	

•	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	รุ่น	2552	 
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ในพระบรมราชูปภัมถ์

•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่น	13	(วตท.	13)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	รุ่นที่	2	(วปส.)	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

•	หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	รุ่น	3	(สวปอ.มส.3)	
	 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ในพระบรมราชูปถัมภ์
•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	รุ่น	6	(TEPCOT	6)	
	 สถาบันวิทยาการการค้า	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง	รุ่น	3	(มหานครรุ่นที่	3)	
	 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง	รุ่น	1	(ผู้นำาเมือง	1)	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
•	หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม	รุ่น	1	(Brain1)	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�างาน

• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

• เลขาธิการ	สหพันธ์ผู้ผลิตแก้วและกระจกแห่งอาเซียน

• รองประธาน	กลุ่มแก้วและกระจก	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• รองประธานกรรมการ	บริษัท	สยามทรี	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	กระจกไทยอาซาฮี	จำากัด	(มหาชน)

• สมาชิกพิเศษ	The	International	Commission	on	Glass

• ที่ปรึกษา	ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม	สภาผู้แทนราษฎร

• กรรมการ	บริษัท	เคมีการตลาด	จำากัด

• กรรมการทีปรึกษาศูนย์บริหารธุรกิจยั่งยืน	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	พารากอน	คาร์	เรนทัล	จำากัด	(Hertz)
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ต�าแหน่งปัจจุบัน

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน
2537	-	ปัจจุบัน		 กรรมการบริหาร		 บริษัท	คาเธ่ย์ลีสแพลน	จำากัด	(มหาชน)
2548	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ		 บริษัท	เอทีพี	30	จำากัด	(มหาชน)
2550	-	ปัจจุบัน		 กรรมการผู้จัดการ		 บริษัท	ที	ที	แอล	อุตสาหกรรม	จำากัด	(มหาชน)
2551	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ		 บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)
2559	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ		 บริษัท	ไทยศรีประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ
2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ทีทีแอล	แคปปิตอล	จำากัด
2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ชีวาทัย	โฮม	ออฟฟิศ	จำากัด
2561	-	ปัจจุบัน		 ประธาน	 กลุม่อตุสาหกรรมแก้วและกระจก	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561	-	ปัจจุบัน	 รองประธาน		 งานส่งเสริมการค้าการลงทุน	คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561	-	ปัจจุบัน		 ประธาน	 หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		 บริษัท	โฟร์พอยต์	โอพลัส	จำากัด
2560	-	ปัจจุบัน		 คณะกรรมการ	 ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ชีวา	ฮาร์ท	จำากัด	
2558	-	ปัจจุบัน		 คณะกรรมการ	 ชมรมแบดมินตัน	ราชกรีฑาสโมสร	โปโลคลับ
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		 บริษัท	ค้าไพบูลย์	จำากัด	
2557	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ทุนไพบูลย์	จำากัด	
2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ดีที	แอนด์	จี	จำากัด	
2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จำากัด	
2554	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ		 บริษัทโกลบอล	เอ็นไวรอนเมนทอล	เทคโนโลยี	จำากัด
2551	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ชีวาทัย	ฮัพ	ซูน	จำากัด	
2551	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ		 บริษัท	บางกอกคริสตัล	จำากัด
2549	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ไพลักษณ์	จำากัด	
2549	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ไพบูลย์ธุรกิจ	จำากัด	
2548	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	บางกอก	คริสตัล	จำากัด	
2548	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 บริษัท	กรมดิษฐ์	พาร์ค	จำากัด	
2547	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	อมตะ	ปิโตรเลียม	จำากัด	
2540	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ชาติชีวะ	จำากัด	
2536	-	ปัจจุบัน		 กรรมการบริหาร		 บริษัท	ช้างไอแลนด์	รีสอร์ท	จำากัด	(บาราลี	บีช	รีสอร์ท)	
2536	-	ปัจจุบัน		 กรรมการบริหาร		 บริษัท	สีมาธานี	จำากัด
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นายบุญ ชุน เกียรติ, CFA, CPA
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการก�ากับดูแลกิจการ, กรรมการ
บริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
อายุ 46 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 13	มีนาคม	2551

การศึกษา/การอบรม •	ปริญญาตรี	Faculty	of	Accountancy,	Nanyang	Technological	University,	Singapore	

•	CFA	Charterholder

•	Chartered	Accountant	(Singapore)	

•	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	155/2555

ประสบการณ์ท�างาน

•	Non-Executive	Director	&	Finance	Director	TEE	Land	Ltd.,	Singapore	-	Director	Viet-TEE	Co.,	Ltd.	Vietnam	

•	กรรมการ	บริษัท	โกลบอล	เอ็นไวรอนเมนทอล	เทคโนโลยี	จำากัด	

•	กรรมการ	บริษัท	ออสก้า	ดีไซน์	แอนด์	เดคคอเรชั่น	จำากัด	

•	กรรมการ	บริษัท	ออสก้า	เอสเตท	เมนเนจเม้นท์	จำากัด	

•	กรรมการ	บริษัท	ทรานส	อิควอโทเรียล	อินโดไชน่า	จำากัด

•	กรรมการ	บริษัท	ออสก้า	พร็อพเพอร์ตี้	เมนเนจเม้นท์	จำากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน

2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ

2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ,	กรรมการผู้จัดการ		 บริษัท	ชีวา	ฮาร์ท	จำากัด	

2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ,	กรรมการผู้จัดการ		 บริษัท	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จำากัด

2551	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ชีวาทัย	ฮัพ	ซูน	จำากัด

2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษัท	ชีวาทัย	โฮม	ออฟฟิศ	จำากัด

2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	กมลา	ซีเนียร์	ลิฟวิ่ง	จำากัด	

2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 สมาคมอาหารชุดไทย
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นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการ, กรรมการบริหาร  
และ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ 54 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA 1,298,076	หุ้น	สัดส่วน	0.10%	(ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562)

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 13	มีนาคม	2551

การศึกษา/การอบรม •	ปริญญาโท	สาขาการจัดการ	สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์	ศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•	ปริญญาตรี	สาขาครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	104/2551

•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่น	9	

•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง	(มหานคร	รุ่นที่	1)	

•	หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	รุ่นที่	8

•	หลักสูตรวิทยาการผู้นำาไทย-จีน	(วทจ.)	รุ่นที่	1

ประสบการณ์ท�างาน

•	กรรมการ	บริษัท	อมตะ	บี.กริม	เพาเวอร์	จำากัด

•	ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ	บริษัทอมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำากัด	(มหาชน)

•	กรรมการ	บริษัท	โคล	อมตะ	จำากัด

•	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอเอ็มที	มาร์เก็ตติ้ง	แอนด์	คอนซัลติ้ง	จำากัด

•	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท	บางปะกง	อินดัสเตรียล	ปาร์ค	2	จำากัด	

•	QA	Supervisor	บริษัท	ซีเกท	เทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	จำากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน

2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	

2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	เอทีพี	30	จำากัด	(มหาชน)	

2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ,	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร		บริษัท	อมตะ	วีเอ็น	จำากัด	(มหาชน)	

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ

2558	-	ปัจจุบัน		 ประธานคณะกรรมการ		 โครงการเมืองอุตสาหกรรม	อมตะ	ซิตี้	ลองถั่น

2556	-	ปัจจุบัน		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		 Amata	Asia	Limited

2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จำากัด	

2554	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	โกลบอล	เอ็นไวรอนเมนทอล	เทคโนโลยี	จำากัด	

2547	-	ปัจจุบัน		 Director	President		 Amata	City	Bien	Hoa	Joint	Stock	Company	

2540	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		 บริษัท	ชาติชีวะ	จำากัด	

2538	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	อมตะ	โฮลดิ้ง	จำากัด

2537	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	เบียนหัว
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นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,  
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 67 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 18	กุมภาพันธ์	2558

การศึกษา/การอบรม •	ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	87/2554	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย	(IOD)

•	หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	Program	(RCC)	รุ่นที่	13/2554	สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	172/2556	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย	(IOD)

•	หลักสูตร	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่นที่	23/2559	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

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

•	ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ	สำานักงานอีวาย
•	Research	Alliance	Dialogue	on	Corporate	Governance	2560	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย	(IOD)

•	Audit	Committee	Forum	2561	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	หลักสูตร	Chief	Financial	Officer	Certification	Program	รุ่นที่	4	สภานักบัญชีแห่งประเทศไทย
•	หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพอากาศ	รุ่นที่	35	กองทัพอากาศ
•	หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ	สำาหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	7	สถาบันพระปกเกล้า
•	ความรู้กฎหมายภาษีอากร	PwC
•	การอบรมมาตรฐานการบัญชีประจำาปี	2561	PwC
•	รายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	สภาวิชาชีพบัญชี
•	จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี
•	เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน	รุ่น	1/2561	สภาวิชาชีพบัญชี	
•	การบรรยายหัวข้อ	“IT	สิ่งที่กรรมการต้องรู้แต่ไม่กล้าถาม”	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
(IOD)

•	การบรรยายหัวข้อ	“Audit	Committee	of	the	future-driving	through	the	era	of	disruption”	สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	การปาฐกถาและเสวนา	COSO	ERM	2017	Enterprise	Risk	Management	Intergrating	with	Strategy	
and	Performance	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	งานสัมมนาประจำาปีสำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ	หัวข้อ	“ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: 
รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น”	สำานักงานอีวาย

•	อบรมความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร	PwC
•	การอบรมมาตรฐานการบัญชีประจำาปี	2562	PwC
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การศึกษา/การอบรม (ต่อ) •	เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน	รุ่นที่	1/62	สภาวิชาชีพบัญชี
•	How	Block	chain	influence	the	business	operations	สภาวิชาชีพบัญชี
•	Refreshment	Traditional	Costing	รุ่นที่	1/62	สภาวิชาชีพบัญชี
•	ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	รุ่นที่	2/62	สภาวิชาชีพบัญชี
•	งานสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย	หัวข้อ	“Proactive	InsurTech	for	National	Sustainbility”	
สำานักงาน	คปภ.

•	สัมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูล	audit	adjustment	สำานักงาน	ก.ล.ต.

ประสบการณ์ท�างาน

•	กรรมการ	บริษัท	โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำากัด	

•	รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่	สายงานแผนงานและการเงิน	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	(มหาชน)	

ต�าแหน่งปัจจุบัน

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน

2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ		 	 	 บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ		 	 	 บริษัท	ประกันภัยไทยวิวัฒน์	จำากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ

2560	-	ม.ค.2562		 กรรมการอิสระ,	ประธานกรรมการตรวจสอบ	 บริษัท	เอส	เอ็น	เซอร์วิส	โซลูชั่น	จำากัด
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พลต�ารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ
กรรมการอิสระ,  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 58 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 12	กันยายน	2561

การศึกษา/การอบรม •	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	Vanderbilt	University	รัฐเทนเนสซี	สหรัฐอเมริกา

•	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	University	of	San	Francisco	รัฐแคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกา	

•	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

•	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	53

•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	2

•	Federal	Bureau	Investigation	(FBI)	National	Academy

•	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	11/2547	

•	หลักสูตร	Audit	Committee	and	Continuing	Development	Program	(ACP)	รุ่น	7/2548

•	หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Director	(FN)	รุ่น	19/2548

•	หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Capital	Market	intermediaries	(CGI)	รุ่น	3/2558

•	หลักสูตร	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่น	20/2558

ประสบการณ์ท�างาน

•	ผู้บัญชาการ	สำานักงานกำาลังพล	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

•	ผู้บัญชาการ	สำานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

•	รองจเรตำารวจ	(สบ7)	สำานักงานจเรตำารวจ	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

•	กรรมการ	บริษัท	หลักทรัพย์	เอสบีไอ	ไทย	ออนไลน์	จำากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน

2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ		 บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

2552	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการตรวจสอบ		 บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส	จำากัด	(มหาชน)

2547	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ		 บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส	จำากัด	(มหาชน)

2543	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	การบินกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ

2559	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ		 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	

2552	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	เขาค้อ	วินด์	พาวเวอร์	จำากัด

2551	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ซัสเทนเอเบิลเอนเนอยี	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด

2549	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก	จำากัด	

2537	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	พีระพร็อพเพอร์ตี้	จำากัด

2529	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	แม่อรุณ	จำากัด

ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	โมเดอร์นแมนู	จำากัด
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นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน,ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ, 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 50 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA 1,661,538	หุ้น	สัดส่วน	0.1%	(ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562)

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 18	กุมภาพันธ์	2558

การศึกษา/การอบรม •	ปริญญาโท	สาขาการจัดการ	มหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนด์เวลล์	รัฐโรดไอแลนด์	สหรัฐอเมริกา

•	ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

•	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	119/2558	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างาน

•	ทนายความอาวุโส	บริษัท	สำานักงานกฎหมาย	คนึง	แอนด์	พาร์ทเนอร์ส	จำากัด	

ต�าแหน่งปัจจุบัน

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน

2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ		 บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ/กรรมการอิสระ		 บริษัท	ทีทีแอล	อุตสาหกรรม	จำากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ

2557	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	ทุนไพบูลย์	จำากัด	

2557	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	เกียรติแลนด์	จำากัด	

2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	เกียรติธานี	คันทรีคลับ	จำากัด

2552	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	เจเนอรัล	อินชัวรันส์	โบรคเกอร์	จำากัด	

2552	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	เดอะ	ลิทิเกเทอร์ส	จำากัด
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นายพินิจ หาญพาณิชย์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
อายุ 64 ปี

จ�านวนหุ้น CHEWA ไม่มี

เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 12	กันยายน	2561

การศึกษา/การอบรม •	ปริญญาโท	รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการปกครอง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์บัณฑิต	สาขาบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างาน

•	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

•	อธิบดีกรมที่ดิน	กระทรวงมหาดไทย

•	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำาพูน	

ต�าแหน่งปัจจุบัน

ต�าแหน่งในบริษัทมหาชน

2561	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ		 บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 บริษัท	บางกอก	เชน	ฮอสปิทอล	จำากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัดและอื่นๆ

2559	-	ปัจจุบัน		 ข้าราชการบำานาญ		 กระทรวงมหาดไทย
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คณะ
ผู้บริหาร 

1. น�ยบุญ ชุน เกียรติิ, CFA, CPA
• กรรมการผู้จัดการ

4. น�ยยุทธน� บุญสิทธิวร�ภรณ์ 
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

7. น�งส�วอัญพัชญ์ พีระภักดีพงศ์ 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและ 

การตลาด CHEWA 2

10. น�ยพีระพงศ์ จำ�ปีศรี 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทุนมนุษย์

13. น�ยสมนึก ประพฤทธิทวีชัย 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ

2. น�งส�วสุนันทร� มห�ประสิทธิ์ชัย
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

5. น�ยณัฏฐนันท์ รัตน�พรรณ 
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและ 

การตลาด CHEWA 1

8. น�ยเจิดพงศ์ มีผดุง
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการหลังการขาย

11. น�ยชัชชัย ประไพพันธ์ 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายก่อสร้าง

3. น�งส�วจิร�พัชร์ ฉัตรเพ็ชร์
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและ 

การตลาด CHEWA 3

6. น�งส�วสุภ�รัตน์ ง�มทรัพย์ทวีคูณ 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

9. น�ยวิสุทธิ์ พิริยะอัครเดช
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

12.น�ยอุดมพร จันทร์ศรีบุตร
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

6491113 10 12815 2 37
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ฝ่�ยสนับสนุน
ผู้บริหาร 

น�ยปฐมพัสส์ พูลเรืองเผ่� 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายก่อสร้าง

น�ยภูเบศร์ สำ�ร�ญเริงจิต 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์

น�งส�วณิชช� ฑีภัทรเดช�เศวต 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการขาย

น�ยช�ตรี ถิรวรกุล
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายสื่อสารการตลาด

น�งส�วกษมล แสนใจธรรม
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการเงินและบัญชี

น�ยภัคพงษ์ จักเที่ยงธรรม
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการตลาด

น�ยยศวริศ ผลสมบัติ 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

น�ยนฤพนธ์ จันทร์สว่�ง  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายกฎหมาย

น�งส�วชนิสร� ยิ่งนอก 
เลขานุการบริษัท

น�งส�วอภิรดี พิศแลง�ม 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการขาย

น�ยหฤษฎ์ เกร�ะทอง 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายบริการหลังการขาย

น�ยปัญญ�พล โสพันธุ์  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

น�งส�วอิศย�ห์ พันธุ์ขะวงษ์  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

น�ยสุพจน์ วรรธนะบูรณ ์
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายควบคุมต้นทุน

น�งส�วปวีณ� ฉ�ยศร ี
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

น�งส�วอรทัย อ�รยะญ�ณ  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายจัดซื้อ

น�งส�วกัศม� อ�รมย์  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการเงินและบัญชี

น�ยธัชกร สุวรรณคล้�ย  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

น�ยกิตติคุณ สีม�นนทปริญญ�  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการตลาด

น�ยภีรพล บ�ลทิพย์  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายประสานงานราชการ

น�ยทศพร จันทร์เดช  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ฝ่ายการขาย

น�ยวนัส วงษ์ม�ส 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

น�ยศักดิ์สิทธิ์ บุญว�นิช  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการเงินและบัญชี
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ร�งวัล

BCI

CGR

CAC SET AWARDS 2019

TIA

รางวัล 1 ใน 10 บริษัทพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์ดีเด่น

โครงการสำารวจและติดตาม 
พัฒนาการด้านการกำากับดูแล 
กิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำา
ปี 2562 (CGR)

 แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

การประเมินคุณภาพ  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2562

รางวัล Outstanding Investor 
Relations Awards ประจำาปี 2562
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กิจกรรมสำ�คัญ 
ในรอบปี 2562 

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

นายชาติชาย	 พานิชชีวะ	 (ท่ี4จากซ้าย)	 ประธานกรรมการ	 
พร้อมด้วย	นายบุญ	ชุน	 เกียรติ	(ที่3จากซ้าย)	กรรมการผู้จัดการ	
และคณะกรรมการ	 ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562	 โดย 
ผู้ถือหุ้นไฟเขียวออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน	1,500	 ล้านบาท	 พร้อม
อนุมัติจ่ายปันผล	0.085	บาทต่อหุ้น	เตรียมขึ้น	XD	10	เม.ย.	2562	 
เดินหน้าจ่ายปันผล	29	 เม.ย.2562	 ณ	 โรงแรมโกลเด้น	 ทิวลิป	
ซอฟเฟอริน	กรุงเทพ	เมื่อวันที่	2	เม.ย.	2562

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชนรอบโครงการ ในกิจกรรมวันเด็ก 
แห่งชาติ

“ชีวาทัย	 โซไซตี้”	 นำาโดย	 คุณภูเบศร์	 สำาราญเริงจิต	 รองผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 ได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
รอบโครงการ	ในกจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต	ิณ.ชุมชนมิตรสมัพนัธ์	ต.คลองหนึง่	 
จ.ปทุมธานี	ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว	ได้รับความร่วมมือจากทางผู้นำาชุมชนและ
ชาวบ้านเป็นอย่างดี	 รวมถึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี	 ระหว่างชุมชน 
ข้างเคียง	และชุมชนของชีวาทัยอีกด้วย

ชีวาทัย โซไซตี้ มอบถุงส้มมงคล พร้อมของขวัญปีใหม่เพื่อสร้าง
ความสุขและโชคลาภให้ลูกบ้าน ตลอดปี 2562

ชีวาทัยโซไซตี	้จดักจิกรรมเพือ่มอบความสขุให้ลกูบ้านในกจิกรรม	
“Chewathai	Chinese	New	year	2019”	ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
โดยได้เตรียมของขวัญและส้มมงคลมอบให้กับลูกบ้านภายใน
โครงการชีวารมย์	 รังสิต-ดอนเมือง	 และลูกบ้านในโครงการ	 
ฮอลล์มาร์ค	งามวงศ์วานเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล	พร้อมกันนี้	
ยังมีการแสดงเชิดสิงโตจากคณะเชิดสิงโตชื่อดัง	 “คณะลูกหลวงปู่ 
วัดโกรกกราก	จ.สมุทรสาคร”	เพื่อเป็นการอวยพรนำาความสุขและ
โชคลาภมาสู่ครอบครัวของลูกบ้านด้วย

“บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)  หรือ CHEWA ได้รับรางวัล บริษัท 
จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ปี 2562  Outstanding Investor  
Relations Awards ของกลุ่มบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

นางสาวสนุนัทรา	มหาประสทิธิชั์ย	รองกรรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงนิและ
บัญชี	รับโล่รางวลั	Outstanding	Investor	Relations	Awards	ประจำาปี	2562	
ของกลุม่บรษัิทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์เอม็	 เอ	 ไอ	 ในงานประกาศ
รางวลั	SET	Awards	2019	โดยรางวลันีม้อบให้แก่บรษัิทจดทะเบียนท่ีมคีวาม
โดดเด่นด้านการดำาเนนิงานนกัลงทุนสมัพันธ์	สะท้อนให้เห็นว่าบรษัิทให้ความ
สำาคญัต่อการมีส่วนร่วมของท้ังองค์กร	 เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันแก่ผูถ้อืหุ้นและ
นกัลงทุน”เมือ่วันท่ี	26	พฤศจกิายน	2562	ณ	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
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รับมอบประกาศนียบัตรรับรอง ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

นายบุญ	ชุน	เกียรติ	(ซ้าย)	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	
(มหาชน)	หรือ	CHEWA	ขึ้นรับมอบประกาศนียบัตรรับรองในฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	
(Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	หรอื	CAC	)	โดยได้
รับเกียรติจากนายกิติพงศ์	อุรพีพัฒนพงศ์	(ขวา)	กรรมการพิจารณา	
CAC	 ในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บริษัทท่ีผ่านการรับรอง
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	 
ร่วมกับผู้แทนบริษัทต่างๆ	 ท่ีผ่านการรับรองจำานวน	24	 บริษัท	 
ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	กรุงเทพฯ

กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือโรงเรียนในกิจกรรม CSR

คุณบุญ	ชุน	เกียรติ	กรรมการผู้จัดการ	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
พนักงาน	 จัดเลี้ยงอาหารแด่นักเรียนในโครงการ	 “ชีวาทัย	 พัฒนา
สังคมเพื่อชุมชนท่ีย่ังยืน”	 ท่ีโรงเรียนบ้านป่าเลา	 สาขาแม่สะแงะ	
อ.แม่ทา	 จ.ลำาพูน	 กิจกรรมนี้ได้อุดหนุนสินค้าและอาหารจากกลุ่ม
แม่บ้านสตรีโอทอปบ้านโฮ่ง	จ.ลำาพูน	เพื่อมาใช้ในกิจกรรมดังกล่าว	
และได้รับความร่วมมือจากทางผู้นำาชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างด	ี
รวมถึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี	 ระหว่างชุมชนข้างเคียง	 และ
กลุ่มชาวบ้าน	 ท้ังยังได้ช่วยโปรโมทกิจกรรมเพื่อชุมชนของชีวาทัย	
ให้ได้ประชาสัมพันธ์แก่ผู้คนในวงกว้างอีกด้วย

ลงเสาเอกโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ

เม่ือวันท่ี	18	มกราคม	2562	นายชาตชิาย	พานชิชวีะ	ประธานกรรมการ	
พร้อมด้วย	นายบุญ	ชุน	เกียรติ	กรรมการผู้จัดการ	เป็นประธาน
ในพิธีลงเสาเอกมงคลฤกษ์	โครงการชีวาทัย	เรสซิเดนซ์	ทองหล่อ	 
คอนโดโครงการแรกของชีวาทัยในย่านทองหล่อ	 โดยมีพนักงาน
บริษัทและฝ่ายขายโครงการเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

ร่วมงาน Mai Forum 2019

นายบุญ	ชุน	เกยีรต	ิกรรมการผูจ้ดัการ	นำาทีมผูบ้รหิารและพนกังาน	
ร่วมออกบูธในงาน	mai	FORUM	2019	มหกรรมรวมพลังคน	mai	
ในวาระ	mai	ครบรอบ	20	ปีของการดำาเนินงาน	ภายใต้	3	แนวคิด	
“Growth”	“Partnership”	และ	“Sustainable”	โดยภายในงานได้รบั 
ความสนใจจากนกัลงทุนเป็นจำานวนมาก	ณ	ห้องบางกอกคอนเวนช่ัน
เซนเตอร์	ชั้น	22	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	 
เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	2562	ที่ผ่านมา
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งานทำาบุญครบรอบ 11 ปี บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่	13	มีนาคม	2562	บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	
หรือ	CHEWA	 ทำาบุญในโอกาสครบรอบ	11	 ปี	 ก่อตั้งบริษัทฯ	 
ซ่ึงมกีารเตบิโตอย่างแข็งแกร่ง	โดย	คณุชาตชิาย	พานชิชีวะ	ประธาน
กรรมการ	และคุณบุญ	ชุน	เกียรติ	กรรมการผู้จัดการ	พร้อมด้วย
กรรมการ	 และผู้บริหารระดับสูงนำาพนักงานบริษัทฯ	 บวงสรวง 
สิ่งศักดิ์สิทธ์	และนิมนต์พระสงฆ์จำานวน	9	รูป	เพื่อประกอบพิธีทาง
พระพุทธศาสนาและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล	 ในการ
ดำาเนินธุรกิจ	ณ	บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	สำานักงานใหญ่

พิธีพราหมณ์ต้ังศาลพระภูมิ และศาลตายาย “ชีวาทัย เพชรเกษม 27”

ผู้บริหารและเหล่าพนักงาน	 ร่วมพิธีพราหมณ์ตั้งศาลพระภูมิ	 และ
ศาลตายาย	 พร้อมเปิดใช้ทางเช่ือมสะพานลอยโครงการชีวาทัย	
เพชรเกษม	27	 คุณชาติชาย	พานิชชีวะ	 ประธานกรรมการบริษัท	 
ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	และคุณบุญ	ชุน	เกียรติ	กรรมการผู้จัดการ	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเหล่าพนักงาน	 รวมถึงลูกบ้านท่ีพัก
อาศัยในโครงการ	เข้าร่วมพิธีพราหมณ์ตั้งศาลพระพรหม	และศาล
ตายาย	เพื่อความเป็นศิริมงคล	พร้อมเปิดใช้ทางเชื่อมสะพานลอย
อย่างเป็นทางการท่ีโครงการชีวาทัย	เพชรเกษม	27	เมือ่	6	มถินุายน
ที่ผ่านมา

Chewathai Society Movie Day #5

ชีวาทัย	 โซไซตี้	นำาโดย	นายบุญ	ชุน	 เกียรติ	กรรมการผู้จัดการ	
จัดกิจกรรม	Chewathai	Society	Movie	Day	ครั้งที่	5	นำาลูกบ้าน
และสื่อมวลชนร่วมชมภาพยนตร์	“AVENGERS	:	END	GAME”	
โดยบรรยากาศภายในงานเตม็ไปด้วยความประทับใจ	จากกจิกรรม
เล่นเกมส์แจกของรางวัลต่างๆ	 เรียกได้ว่าครอบครัวชีวาทัย 
และสื่อมวลชน	 นอกจากจะได้อ่ิม	 ฟิน	 สนุกแล้ว	 ยังได้เต็มอ่ิม 
กับภาพยนตร์ครบรส	 ครบเครื่องอีกด้วย	 ณ	 โรงภาพยนตร ์
เอสพลานาด	ซีนีเพล็กซ์	รัชดาภิเษก	

Chewathai Society Movie Day #6

Chewathai	Society	จัดกิจกรรม	Chewathai	Society	Movie	Day	
ครัง้ท่ี	6	นำาลกูบ้านและสือ่มวลชนร่วมชมภาพยนตร์	«Tootsies	And	
The	Fake	(ตุ๊ดซี่ส์	แอนด์	เดอะเฟค)»	โดยบรรยากาศภายในงาน
เต็มไปด้วยความประทับใจ	จากกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล
ต่างๆ	 เรียกได้ว่าครอบครัวชีวาทัยและสื่อมวลชน	 นอกจากจะได้ 
อิ่ม	ฟิน	สนุกแล้ว	ยังได้เต็มอิ่มกับภาพยนตร์ครบรส	ครบเครื่อง 
อีกด้วย	ณ	โรงภาพยนตร์พารากอน	ซีนเีพลก็ซ์	@	สยามพารากอน
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กิจกรรมปรับปรุงและมอบศูนย์การเรียนรู้ แก่โรงเรียนในกิจกรรม CSR

คณุบุญ	ชุน	เกยีรต	ิกรรมการผูจ้ดัการ	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและ
พนกังาน	มอบศนูย์การเรยีนรูว้ถิภีมูปัิญญาท้องถิน่	แก่โรงเรยีนบ้าน
ป่าเลา	อ.แม่ทา	จ.ลำาพูน	 ในโครงการ	 “ชีวาทัย	พัฒนาสังคมเพื่อ
ชุมชนท่ีย่ังยืน”	โดยบรษัิทฯ	มองเห็นถงึความยัง่ยืนท่ีสามารถก่อให้ 
เกดิประโยชน์กบัโรงเรยีนและชุมชนหลายๆ	ด้าน	เช่น	ความเป็นอยู่
ท่ีดข้ึีน	การสนบัสนนุอาชีพให้เกดิมลูค่าสงูขึน้	อันจะส่งผลให้ชมุชน
เกิดความยั่งยืนต่อไป

Exclusive Party ที่โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก

ชีวาทัย	โซไซตี	้นำาโดย	นายภเูบศร์	สำาราญเรงิจติ	รองผูช่้วยกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 จัดกิจกรรม	Exclusive	Party	
with	อะตอม	มอบความพิเศษให้กับลูกบ้าน	ชีวาทัย	 เรสซิเดนซ์	 
อโศก	 โดยบรรยากาศอันสุดแสนจะดื่มดำ่าและ	Classic	 ของแสง
พระอาทิตย์ตกยามเย็น	บรเิวณ	Sunset	Lounge	ช้ัน	29	พร้อมการ
บรรเลงบทเพลงเพราะๆ	Exclusive	จากศลิปินชือ่ดงั	อะตอม	ชนกนัต์	
โดยได้รับเสียงตอบรับกิจกรรมเป็นอย่างดี	ณ	ชีวาทัย	เรสซิเดนซ์ 
อโศก

CHEWA ร่วมพิธีลงเสาเข็ม ณ Chewathai Kaset-Nawamin

ได้ฤกษ์มงคลในการจัดพิธีลงเสาเข็มอย่างเป็นทางการ	เพื่อดำาเนิน
การก่อสร้างโครงการชีวาทัย	 เกษตร-นวมินทร์	 โดยคุณบุญ	 ชุน	
เกียรติ	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 ชีวาทัย	 จำากัด	(มหาชน)	 คุณ
พิสันติ์	 ศิริศุขสกุลชัย	 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ไพลอน	
จำากัด	(มหาชน)	และคุณธนพล	ชื่นจิตต์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	
ยูเวิร์ค	999	จำากัด	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	และพนักงาน	เดินทาง
เข้าร่วมประกอบพิธีการอย่างพร้อมเพรียงกัน	ณ	 บริเวณพิธี	 เมื่อ
วันพุธ	ที่	12	มิถุนายน	2562
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รับมอบรางวัล “BCI Asia Top 10 Developer Awards 2019”

บริษัท	 ชีวาทัย	 จำากัด	(มหาชน)	 รับมอบรางวัล	 “BCI	Asia	Top	10	 
Developer	Awards	2019”	 หรือรางวัล	 1	 ใน	10	 บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ดีเด่นของประเทศไทยท่ีจะจัดข้ึนในภูมิภาคของเอเชีย	
รวมท้ังสิ้น	7	 ประเทศ	 ได้แก่	 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	 อินโดนีเซีย	
มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทย	และเวียดนาม	เพื่อเป็นการประกาศ
เกียรติคุณให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีผลงานออกแบบโครงการ
ท่ีมีคุณภาพ	 มีความสวยงาม	 และยังมุ่งเน้นการสนับสนุนการสร้าง 
งานสถาปัตยกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อวันท่ี	18	 มิถุนายน	2562		 
ณ		ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์

ลงเสาเอกโครงการ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13

คณุชาตชิาย	พานชิชีวะ	ประธานกรรมการ	และคณุบุญ	ชุน	เกยีรต	ิ
กรรมการผูจ้ดัการ	คณะผูบ้รหิารพร้อมทีมงาน	บรษัิท	ชีวาทัย	จำากดั	
(มหาชน)	หรือ	CHEWA	ฤกษ์ดีทำาพิธีลงเสาเอก	โครงการ	ชีวาทัย	
ฮอลล์มาร์ค	จรญัฯ	13	อย่างเป็นทางการ	เม่ือวนัพธุท่ี	22	พฤษภาคม	
2562	ที่ผ่านมา	ณ	ที่ตั้งโครงการ	ฮอลล์มาร์ค	จรัญฯ	13

มอบของขวัญผลผลิตจากนโยบาย CSR แก่คณะสื่อมวลชน

คุณบุญ	 ชุน	 เกียรติ	 กรรมการผู้จัดการ	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ฝ่ายการเงินและฝ่ายประชาสัมพันธ์	 เดินสายมอบกระเช้าของขวัญ	
ซ่ึงเป็นผลผลิตจากเกษตรกรไทยและวิสาหกิจชุมชน	 ตามนโยบาย	
CSR	 ของบริษัทฯ	 แก่คณะสื่อมวลชน	 เนื่องในโอกาสเทศกาล 
ขึ้นปีใหม่	2562	

Exclusive Party with แพรว คณิตกุล

เมื่อวันที่	23	ก.พ.	ที่ผ่านมา	“ชีวาทัย	โซไซตี้”	นำาโดย	คุณภูเบศร์	 
สำาราญเริงจติ	รองผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารลกูค้าสมัพันธ์	
ได้จดักจิกรรม	#Exclusive	Party	with	แพรว	คณติกลุ	ณ	โครงการ	
“ชีวาทัย	เรสซิเดนซ์	บางโพ”

ด้วยบรรยากาศภายในงาน	เต็มไปด้วยความสนุกสนานที่ได้นำามา
ให้กบัทุกครอบครวัชีวาทัยท่ีอยู่ในโครงการฯ	นำาทีมความสนกุ	โดย	
#น้องชีวาสุดหล่อ	 และศิลปินรับเชิญ	 แพรว	 คณิตกุล	 ที่มามอบ
ความสขุ	สนกุสนานกนัยามเยน็	พร้อมร่วมรบัประทานอาหารและ
เครื่องดื่ม	ได้ฟรี!	ตลอดงาน	ที่สำาคัญ	“แพรว	คณิตกุล	ได้แอบทำา
เซอร์ไพรซ์ด้วยการนำาของขวัญท่ีทำาเอง	 มาแจกให้กับครอบครัว 
ชีวาทัยท่ีมาร่วมงาน”	 อีกด้วย	 ซ่ึงกิจกรรมงานในวันนั้นได้เสียง
ตอบรับเป็นอย่างดี
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เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล TOA CUP

ในช่วงเดอืนมิถนุายน	2562	ทางบรษัิทได้สนบัสนนุพนกังานเข้าร่วม
กิจกรรม	 แข่งขันฟุตบอล	TOA	 พร้อมสนับสนุนค่าสนามฝึกซ้อม	 
และชุดกีฬาสำาหรับการแข่งขันให้พนักงาน	 เพื่อส่งเสริมการ 
ออกกำาลังกาย	 และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน	 
ซึ่งทีมของบริษัทฯ	ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม

บริจาคเงินแก่วัดข้างเคียงโครงการ

ผู้บริหารและเหล่าพนักงาน	 เข้าร่วมพิธีทำาบุญ	 มอบเงินเพื่อ
เป็นสาธารณะประโยชน์	 เพื่อความเป็นศิริมงคล	 แก่วัดมะกอก	 
(ข้างเคียงโครงการ	ชีวาวัลย์	ปิ่นเกล้า-สาทร)	เมื่อ	28	มิถุนายน
ที่ผ่านมา

กิจกรรมมอบอาคารเรียนแก่โรงเรียนในกิจกรรม CSR

คณุบุญ	ชุน	เกยีรต	ิกรรมการผูจ้ดัการ	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและ
พนักงาน	มอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	แก่โรงเรียนบ้านป่าเลา	
สาขาแม่สะแงะ	อ.แม่ทา	จ.ลำาพนู	ในโครงการ	“ชีวาทัย	พฒันาสงัคม 
เพื่อชุมชนท่ีย่ังยืน”	 โดยกิจกรรมดังกล่าว	 ส่งเสริมให้เยาวชนมี 
ความพร้อมในการเรียนรู้	 และอยู่ศึกษาในชุมชนบ้านเกิดมากกว่า 
จะไปเรียนที่อื่น	ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนมี	จิตสำานึกรักบ้านเกิด
และมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนในอนาคตต่อไป	
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ข้อมูล  
ทั่วไป

ชื่อบริษัท  :  บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	 	 :		 CHEWA
ประเภทของกิจการ		 	 :		 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขที่จดทะเบียนบริษัท   :  0107558000181
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	 	 :		 1,275,027,883	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
Chewatahi Call Center  : 1260
เลขานุการบริษัท  :  นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก 
	 	 	 	 โทรศัพท์	(02)	679	8870	-	4	ต่อ	163
	 	 	 	 อีเมลล์	companysecretary@chewathai.com
นักลงทุนสัมพันธ์  : นางสาวจิตราภรณ์ ยะแก้ว
	 	 	 	 โทรศัพท์	(02)	679	8870	-	4	ต่อ	137
	 	 	 	 อีเมลล์	ir@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	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด
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		 	 :		 973	 เพรสซิเดนซ์ทาวเวอร์	 ช้ัน	14	 ยูนิต	14C	 ถนนเพลินจิต	 แขวงลุมพินี	 
	 	 	 	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	
โทรศัพท์		 	 :		 (02)	656	0818
โทรสาร		 	 :		 (02)	656	0819

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  :  บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด
ที่อยู่	 	 :		 178	 อาคารธรรมนิติ	 ช้ัน	5	 ซ.เพิ่มทรัพย์	 (ประชาช่ืน20)	 ถนนประชาช่ืน 
			 	 	 แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	กรุงเทพมหานคร	10800
โทรศัพท์		 	 :		 (02)	596	0500
โทรสาร		 	 :		 (02)	596	0539

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	 ของบริษัทที่
แสดงไว้ใน	www.sec.or.th	หรือ	www.chewathai.com
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ลักษณะก�รประกอบ
ธุรกิจ และผลิตภัณฑ์

	 บริษัท	 ชีวาทัย	 จำากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อยมีลักษณะการประกอบธุรกิจใน	2	 กลุ่มธุรกิจหลัก	 ได้แก่	 ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย	และธุรกิจโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า	

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
	 บริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดจำาหน่าย	 โดยให้ความสำาคัญในการคัดเลือกทำาเลท่ีตั้งของโครงการ	 
ในเขตกรงุเทพมหานครและเขตปรมิณฑล	หรอืเขตชุมชนท่ีมศีกัยภาพและมกีารคมนาคมสะดวก	โดยจะเน้นทำาเลท่ีอยู่ในแนวถนน 
สายหลัก	 สะดวกต่อการเดินทาง	 ใกล้ทางด่วน	 หรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางท้ังในปัจจุบันและในอนาคต	 และ 
ยังมุ่งเน้นทำาเลท่ีมีสภาพแวดล้อมของชุมชนท่ีด	ี มีสิ่งอำานวยความสะดวกรอบด้านอย่างครบครัน	 เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก ่
ผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี	มีความปลอดภัย	และสะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ	

	 ปัจจุบันมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน	อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	ที่ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย	คือ	บริษัท	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จำากัด	(“ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์”)	บริษัท	ชีวา	ฮาร์ท	จำากัด	 
(“ชีวา	ฮาร์ท)	บริษัท	ชีวาทัย	ฮัพ	ซูน	จำากัด	(“ชีวาทัย	ฮัพ	ซูน”)	และสำาหรับบริษัท	ชีวาทัย	โฮม	ออฟฟิศ	จำากัด	ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท	โฮมออฟฟิศ	ทั้งนี้บริษัทได้ร่วมทุนกับ	บริษัท	กมลา	ซีเนียร์	ลิฟวิ่ง	จำากัด	อีกด้วย

 1.1 พัฒนาโครงการคอนโดมีเนียม
	 บรษัิทเริม่ต้นดำาเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์มาจากการพฒันาโครงการคอนโดมีเนยีมเพ่ือจำาหน่าย	ซ่ึงพฒันาท้ังลกัษณะ
อาคารสูง	(High	Rise)	และอาคารเตี้ย	(Low	Rise)	โดยมีแนวคิดในการออกแบบโครงการที่แตกต่างกันไป	โดยพิจารณาจากหลาย
ปัจจัยที่สำาคัญโดยเฉพาะลักษณะและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการนั้นๆ	อีกทั้งยังคำานึงถึงการใช้ประโยชน์
จากพื้นท่ีใช้สอยของห้องชุดได้อย่างสูงสุด	 รวมถึงการเลือกใช้เครื่องตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์	 เครื่องสุขภัณฑ์	 และวัสดุต่างๆ	 
ท่ีมีคุณภาพเหนือมาตรฐาน	 ท้ังนี้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและหลากหลายท่ีครอบคลุมทุกระดับราคา	 เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภคตามลักษณะเฉพาะตัวของรูปแบบกลุ่มผลิตภัณฑ์

 โครงการคอนโดมีเนียมของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้

โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมีเนียม ระดับ Luxury

โครงการชีวาทัย 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมีเนียม High rise

โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค
รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมีเนียม Low rise
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ชื่อโครงการ ชีวาทัย ราชปรารภ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนราชปรารภ	แขวงมักกะสัน	 
เขตราชเทวี	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 2-0-90	ไร่

พื้นที่ขาย 17,093	ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	26	ชั้น	 
จำานวน	1	อาคาร	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,350	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 325	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

ชื่อโครงการ เดอะ สุรวงศ์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	ฮัพ	ซูน	จำากัด	

ที่ตั้งโครงการ ถนนสุรวงศ์	แขวงสี่พระยา	เขตบางรัก	 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 0-2-40	ไร่

พื้นที่ขาย 2,774	ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	8	ชั้น	 
จำานวน	1	อาคาร	(	Low	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 350	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 52	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

ชื่อโครงการ ชีวาทัย รามค�าแหง

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนรามคำาแหง	แขวงหัวหมาก	 
เขตบางกะปิ	จงัหวดักรงุเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 3-3-32	ไร่

พื้นที่ขาย 17,054	ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	33	ชั้น	 
จำานวน	1	อาคาร	(High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,100	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 535	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

รายละเอียดโครงการคอนโดมีเนียม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ชื่อโครงการ ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จำากัด	

ที่ตั้งโครงการ ถนนประชาราษฎร์สาย	2	แขวงบางซื่อ	 
เขตบางซื่อ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 1-3-12.5	ไร่

พื้นที่ขาย 10,353	ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	26	ชั้น	 
จำานวน	1	อาคาร	(High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,050	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 279	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

ชื่อโครงการ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ	17	ตำาบลปากเกร็ด	 
อำาเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่โครงการ 3-1-75	ไร่

พื้นที่ขาย 13,193	ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	8	ชั้น	 
จำานวน	2	อาคาร	(	Low	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 780	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 427	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

ชื่อโครงการ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จำากัด	

ที่ตั้งโครงการ ซอยดวงมณี	ตำาบลบางเขน	อำาเภอเมือง	 
จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่โครงการ 7-0-70.5	ไร่

พื้นที่ขาย 23,265	ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	8	ชั้น	
จำานวน	4	อาคาร	(	Low	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,200	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 792	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%
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ชื่อโครงการ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนประชาราษฎร์สาย	2	แขวงบางซื่อ	 
เขตบางซื่อ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 1-1-94.3	ไร่

พื้นที่ขาย 2,364	ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	24	ชั้น	 
จำานวน	1	อาคาร	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,050	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 172	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

ชื่อโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนเพชรเกษม	แขวงบางหว้า	 
เขตภาษีเจริญ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 4-0-36	ไร่

พื้นที่ขาย 17,989	ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	26	ชั้น	 
จำานวน	1	อาคาร	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,564	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 652	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 95%

ชื่อโครงการ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนอโศก-ดินแดง	แขวงมักกะสัน	 
เขตราชเทวี	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 1-2-66	ไร่

พื้นที่ขาย 9,477.65	ตร.ม

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	30	ชั้น	 
จำานวน	1	อาคาร	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,694	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 315	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 89%
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ชื่อโครงการ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนจรัญสนิทวงศ์	13	แขวงวัดท่าพระ	 
เขตบางกอกใหญ่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 1	-	1	-	76	ไร่

พื้นที่ขาย 5,201.31	ตร.ม

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	8	ชั้น	 
จำานวน	1	อาคาร	(	Low	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 430	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 184	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 95%

ความคืบหน้าการขาย 34%

ชื่อโครงการ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนสุขุมวิท	55	แขวงคลองตันเหนือ	 
เขตวัฒนา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 1	-	0	-	89	ไร่

พื้นที่ขาย 5,439.48	ตร.ม

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	8	ชั้น	 
จำานวน	1	อาคาร	(	Low	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,000	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 130	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 24%

ความคืบหน้าการขาย 32%

ชื่อโครงการ ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนประเสริฐมนูกิจ	แขวงเสนานิคม	 
เขตจตุจักร	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 5	-	0	-	44	ไร่

พื้นที่ขาย 19,223.07	ตร.ม

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	25	ชั้น	 
จำานวน	1	อาคาร	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,700	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ห้องพักอาศัย	จำานวน	649	ยูนิต	 
และร้านค้าจำานวน	5	ร้านค้า

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 40%

ความคืบหน้าการขาย 35%
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ชื่อโครงการ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย 4

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนสังคมสงเคราะห์	แขวงสะพานสอง	 
เขตวังทองหลาง	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 8	-	3	-	58	ไร่

พื้นที่ขาย 27,323	ตร.ม

ชนิดของโครงการ มี	2	เฟส	(	Low	Rise	)
เฟส	1	อาคารพักอาศัย	 
ขนาด	8	ชั้น	จำานวน	2	อาคาร	
เฟส	2	อาคารพักอาศัย	ขนาด	8	ชั้น	จำานวน	 
2	อาคาร	และขนาด	4	ชั้น	จำานวน	1	อาคาร	

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 2,011	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต เฟส	1	ห้องพักอาศัย	จำานวน	434	ยูนิต 
และร้านค้า	จำานวน	1	ร้านค้า
เฟส	2	ห้องพักอาศัย	จำานวน	380	ยูนิต 
และร้านค้า	จำานวน	1	ร้านค้า

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการพัฒนา

ความคืบหน้าการขาย 35%	ของเฟส	1

ชื่อโครงการ ชีวาทัย ปิ่นเกล้า

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนอรุณอมรินทร์	แขวงบางยี่ขัน 
เขตบางพลัด	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 40-0-72	ไร่

พื้นที่ขาย 17,859	ตร.ม

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	13	ชั้น 
จำานวน	1	อาคาร	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,587	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ห้องพักอาศัย	จำานวน	588	ยูนิต	 
และร้านค้าจำานวน	5	ร้านค้า

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการพัฒนา

ความคืบหน้าการขาย 25%

ชื่อโครงการ Otium Phuket

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	กมลา	ซีเนียร์	ลิฟวิ่ง	จำากัด

ที่ตั้งโครงการ ตำาบลกมลา	อำาเภอกระทู้	จังหวัดภูเก็ต

พื้นที่โครงการ 50-2-75	ไร่

พื้นที่ขาย 26,256	ตร.ม

ชนิดของโครงการ Senior	Living	Village	

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 3,500	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต อยู่ในระหว่างการพัฒนา
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ชื่อโครงการ ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ล�าสาลี

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนรามคำาแหง	แขวงหัวหมาก	 
เขตบางกะปิ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 2	-	0	-	85	ไร่

พื้นที่ขาย 14,718.5	ตร.ม

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	34	ชั้น	 
จำานวน	1	อาคาร	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,336	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 495	ยูนิต

1.2 พัฒนาโครงการลักษณะแนวราบหรือบ้านพักอาศัย
	 บริษัท	 ได้พัฒนาโครงการแนวราบเพื่อจำาหน่ายหลากหลายรูปแบบ	 อาทิ	 บ้านเดี่ยว	(Single	House)	 บ้านแฝด	(Semi	
Detached	House)	 และทาวน์โฮม	(Townhome)	 บนทำาเลศักยภาพท่ีรายล้อมด้วยสาธารณูปโภคครบครัน	 เพื่อตอบโจทย ์
ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า	 บริษัทมีนโยบายขายบ้านพร้อมท่ีดินจัดสรร	 โดยบ้านต้องสร้างเสร็จก่อนการเปิดขาย	 เพื่อให้
ลูกค้าได้เห็นบ้านจริงพร้อมอยู่	 หรืออาจอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าบ้านจะสร้างเสร็จตามระยะเวลา
ท่ีกำาหนด	 ท้ังนี้บริษัทได้เริ่มบุกตลาดแนวราบเม่ือปี	2559	 ซ่ึงเปิดโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดโครงการแรก	 คือ	 โครงการ 
ชีวารมย์	รงัสติ-ดอนเมือง	ปัจจบัุนปิดการขายแล้ว	ท้ังนีบ้รษัิทมุง่มัน่พฒันาโครงการแนวราบอย่างต่อเนือ่ง	โดยได้ขยายการพฒันา
โครงการไปยังประเภท	โฮมออฟฟิศ	เพื่อจำาหน่าย	พัฒนาโดยบริษัท	ชีวาทัย	โฮม	ออฟฟิศ	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	ก็เป็นอีก
หนึ่งโครงการที่เพิ่มในไลน์กลุ่มผลิตภัณฑ์แนวราบให้ครบคลุมทุกเซ็กเมนต์	เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแบบครบวงจร

โครงการแนวราบของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้   

โครงการ ชีวาวัลย์

รูปแบบผลิตภัณฑ์		:		 บ้านเดี่ยว	แบบ	Luxury 
ระดับราคา	 :		 20	-	40	ล้านบาท

โครงการ ชีวารมย์

รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :		 บ้านเดี่ยว	แบบ	HIGH-END 
ระดับราคา	 :		 8	-	18	ล้านบาท

โครงการ ฮาร์ท

รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :		 ทาวน์โฮม	แบบ	HIGH-END 
ระดับราคา	 :		 12-30	ล้านบาท

โครงการ ชีวาโฮม

รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :		 ทาวน์โฮม 
ระดับราคา	 :		 2	-	5	ล้านบาท

โครงการชีวา บิซ โฮม

รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :		 โฮมออฟฟิศ 
ระดับราคา	 :	 5	-	7	ล้านบาท
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ชื่อโครงการ ชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนรังสิต-นครนายก	ตำาบลประชาธิปัตย์	
อำาเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี

พื้นที่โครงการ 15-1-76	ไร่

พื้นที่ขาย 3,648.15	ตร.ม

ชนิดของโครงการ บ้านเดี่ยว	และ	บ้านแฝด

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 475	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต บ้านเดี่ยว	จำานวน	15	หลัง	
บ้านแฝด	จำานวน	66	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

ชื่อโครงการ ฮาร์ท สุขุมวิท 62/1

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวา	ฮาร์ท	จำากัด	

ที่ตั้งโครงการ ถนนสุขุมวิท	ซอยสุขุมวิท	62/1	แขวงบางจาก	
เขตพระโขนง	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 0	-	2	-	9.38	ไร่

พื้นที่ขาย 1,750	ตร.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 160	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 9	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 83%

ความคืบหน้าการขาย 25%

ชื่อโครงการ ฮาร์ท สุขุมวิท 36

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวา	ฮาร์ท	จำากัด	

ที่ตั้งโครงการ ถนนสุขุมวิท	ซอยสุขุมวิท	36	แขวงคลองตัน	
เขตคลองเตย	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 0	-	3	-	70	ไร่

พื้นที่ขาย 2,777	ตร.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 270	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 9	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 62%

ความคืบหน้าการขาย 25%

โครงการแนวราบสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
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ชื่อโครงการ ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนพุทธมณฑลสาย	1	แขวงบางระมาด	 
เขตตลิ่งชัน	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 26	-	3	-	20	ไร่

พื้นที่ขาย 26,000	ตร.ม

ชนิดของโครงการ บ้านเดี่ยว

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,200	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 52	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้างเฟส	2	

ความคืบหน้าการขาย 25%	ของเฟส	1	

ชื่อโครงการ ชีวาโฮม วงแหวน-ล�าลูกกา

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนไสวประชาราษฎร์	คลอง	4	 
ตำาบลลาดสวาย	อำาเภอลำาลกูกา	จงัหวดัปทุมธานี

พื้นที่โครงการ 32	-	0	-	67	ไร่

พื้นที่ขาย 34,717	ตร.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 700	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ทาวน์โฮม	จำานวน	271	หลัง
อาคารพาณิชย์	จำานวน	3	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้างเฟส	3

ความคืบหน้าการขาย 98%	ของเฟสที่เปิดขาย

ชื่อโครงการ ชีวาโฮม ประชาอุทิศ - สุขสวัสดิ์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนประชาอุทิศ	90	ตำาบลบ้านสวน	 
อำาเภอพระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปราการ

พื้นที่โครงการ 31	-	2	-	87	ไร่

พื้นที่ขาย 38,852	ตร.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 890	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ทาวน์โฮม	จำานวน	359	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้างเฟส	2

ความคืบหน้าการขาย 100%	ของเฟส	1

โครงการแนวราบสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
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ชื่อโครงการ ชีวารมย์ นครอินทร์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนนครอินทร์	ตำาบลบางขนุน	อำาเภอ
บางกรวย	จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่โครงการ 40	-	3	-	43	ไร่

พื้นที่ขาย 37,714	ตร.ม

ชนิดของโครงการ บ้านเดี่ยว	

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,593	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 139	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้างเฟส	2

ความคืบหน้าการขาย 57%	ของเฟส	1

ชื่อโครงการ ชีวา บิซ โฮม เอกชัย - บางบอน

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	โฮม	ออฟฟิศ	จำากัด

ที่ตั้งโครงการ ถนนเอกชัย	แขวงคลองบางบอน	เขตบางบอน	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 16-1-99	ไร่

พื้นที่ขาย 15,927	ตร.ม

ชนิดของโครงการ โฮมออฟฟิศ	

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 765	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 168	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้างเฟส	2

ความคืบหน้าการขาย 63%	ของเฟสที่เปิดขาย

ชื่อโครงการ ชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุม

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ตำาบลบางเดื่อ	อำาเภอเมืองปทุมธานี	 
จังหวัดปทุมธานี	

พื้นที่โครงการ 32-1-19	ไร่

พื้นที่ขาย 30,123	ตร.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม	

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 903	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ทาวน์โฮม	จำานวน	333	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง เฟส	1	85%

ความคืบหน้าการขาย เปิดขายปี	2563
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ชื่อโครงการ ชีวาโฮม รังสิต-ปทุม

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ตำาบลบ้านกลาง	อำาเภอเมืองปทุมธานี	 
จังหวัดปทุมธานี	

พื้นที่โครงการ 40-3-59	ไร่

พื้นที่ขาย 36,775	ตร.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม	บ้านแฝด	และอาคารพาณิชย์

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,093	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ทาวน์โฮม	จำานวน	329	หลัง
บ้านแฝด	จำานวน	40	หลัง
อาคารพาณิชย์	จำานวน	16	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ในระหว่างการพัฒนา

ความคืบหน้าการขาย เปิดขายปี	2563

การตลาดและการแข่งขัน
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 บริษัทตระหนักถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นสำาคัญ	ซึ่งไม่เพียงแต่กำาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพียงกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งเท่านั้น	เนื่องจากแต่ละโครงการมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามทำาเลที่ตั้ง	และฟังก์ชั่นการใช้งาน	ซึ่งนำาไปสู่การ
กำาหนดราคาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้นๆ	 ท้ังนี้	 บริษัทได้ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง 
ไปตามยุคสมัยและติดตามความนิยมอย่างใกล้ชิด	 เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างลงตัวที่สุด	 ซึ่งอยู่ภายใต้
ความสะดวกสบายและคุณภาพที่คุ้มค่า	

 กลยุทธ์การตลาด
 กลยุทธ์ด้านทำาเลที่ตั้ง
	 การสรรหาที่ดินหรือทำาเลที่ตั้ง	 เพื่อพัฒนาโครงการแต่ละโครงการนั้น	บริษัทให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้นๆ	โดยมีการออก
สำารวจโครงการย่านนัน้	เพือ่ศกึษาสภาวะตลาดและความต้องการของผูบ้รโิภคอย่างละเอียด	เน้นทำาเลท่ีมีศกัยภาพใกล้แหล่งชุมชุน	 
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	 ใกล้ทางด่วน	 และตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
ท้ังปัจจุบันและเส้นทางในอนาคต	 นอกจากนี้	 บริษัทมีการพิจารณาครอบคลุมไปถึงสภาพแวดล้อมในชุมชน	 และระบบรักษา 
ความปลอดภยัสงูสดุ	เพือ่ให้ลกูค้าหรอืผูอ้ยู่อาศยัท่ีได้ตดัสนิใจซ้ือหรอืลงทุนในโครงการของบรษัิทมสีภาพแวดล้อม	และคณุภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
	 บริษัทมีแนวความคิดในการออกแบบโครงการท่ีแตกต่างกันไป	 โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการให้สอดคล้องกับทุกๆ
ขบวนการ	 เริ่มตั้งแต่ทำาเลที่ตั้ง	 ข้อมูลอ้างอิงจากการขายและการตลาด	 โดยเฉพาะลักษณะโครงการ	 จำานวนยูนิต	 เพื่อกำาหนด
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการนั้นๆ	 ท้ังนี้	 บริษัทยังนำาเทคโนโลยีท่ีมีฟังก์ช่ันการใช้งานท่ี
หลากหลายเข้ามามีส่วนช่วยอำานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมมากยิ่งข้ึน	 รวมถึงการเลือกใช้เครื่องตกแต่ง
หรอืเฟอร์นเิจอร์	ท่ีมีคณุภาพเหนอืมาตรฐาน	นอกจากนีบ้รษัิทยังได้มกีารออกแบบผงัโครงการโดยคำานงึถงึการใช้ประโยชน์สงูสดุ
จากการใช้พื้นที่ส่วนกลาง	ให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้งานและพักผ่อนได้จริงเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีรอบโครงการ	
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 การส่งมอบสินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กำาหนด
	 บรษัิทมุ่งม่ันพฒันาโครงการให้แล้วเสรจ็ตรงตามระยะเวลาท่ีกำาหนด	เพือ่ส่งมอบสนิค้า	ด้วยคณุภาพท่ีอยู่เหนอืความพงึพอใจ
ของลกูค้า	ท้ังนี	้บรษัิทมีความประสงค์ท่ีจะสร้างความเช่ือม่ันและความน่าเชือ่ถอืให้กบัแบรนด์ของบรษัิท	จงึเลง็เห็นว่าความคบืหน้า 
ของโครงการทุกโครงการท่ีกำาลังก่อสร้างเป็นสิ่งสำาคัญ	 จึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานความคืบหน้าของโครงการเป็น 
ระยะๆ	ผ่านทาง	www.chewathai.com	เพือ่ให้ลกูค้าได้ตดิตามและใช้เป็นข้อมูลช่วยในการตดัสนิใจซ้ือหรอืคาดการณ์การส่งมอบ
สินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้	

 การให้บริการและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าและการบริการลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้การดำาเนินงาน	ดังนี้

-	 มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 และส่งมอบสินค้าด้วยคุณภาพภายใต้เงื่อนไขท่ี 
เป็นธรรม

-	 การให้บรกิารข้อมลูเกีย่วกบัสนิค้าและบรกิารต่างๆ	ได้ถกูต้องและครบถ้วน	เพือ่ให้ลกูค้ามีข้อมูลเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ	 
เช่น	ข้อมูลรายละเอียดโครงการ	ข้อมูลด้านสินเชื่อ	ข้อมูลการบริการตรวจเช็คคุณภาพห้อง	เป็นต้น	ซึ่งการให้ข้อมูล
ต่างๆ	ต้องไม่กล่าวหรอืสือ่สารช่องทางอืน่ๆ	เกนิความเป็นจรงิ	อันเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกดิความเข้าใจผดิเกีย่วกบัเงือ่นไข
ต่างๆ	ของสนิค้าและบรกิาร	ซ่ึงอยู่ภายใต้การให้บรกิารแบบ	Service	mind	เพือ่ลดข้อร้องเรยีนจากลกูค้าให้ได้มากท่ีสดุ

-	 บริษัทมีช่องทางให้ลูกค้าแจ้งถึงข้อเสนอแนะ	ปัญหา	และข้อร้องเรียน	เกี่ยวกับสินค้าหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม	 
เพื่อท่ีบริษัทจะได้ปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	 และยังนำาข้อเสนอแนะไปพัฒนาสินค้าและ 
การให้บริการต่อไปในอนาคต

-	 บริษัทมีการจัดตั้ง	ฝ่ายชีวาแคร์	เพื่อให้บริการลูกค้าหลังการขาย	โดยมีช่องทางในการแจ้งซ่อม	ปรึกษางานซ่อม	และ
ติดตามงานซ่อม	ให้กับลูกบ้านชีวาทัย	เพื่ออำานวยความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการติดตามงาน

-	 บริษัทจัดตั้งโครงการ	 ชีวาทัย	 โซไซตี้	 วีซ่า	 ออลลสมาร์ท	 เพย์	 มอบสิทธิพิเศษให้สำาหรับลูกค้าชีวาทัยเท่านั้น	 อาทิ	
ส่วนลดพิเศษจากร้านอาหาร	 สถาบันเสริมความงาม	 ร้านค้าช้ันนำา	 การจอง/เช่ารถ	 พร้อมท้ังมีสิทธิเข้าร่วมเปิดตัว
โครงการใหม่ก่อนใคร	และกิจกรรมต่างๆ	จากชีวาทัย	โซไซตี้	เป็นต้น	

	 การดำาเนินการบริหารจัดการสินค้าและการให้บริการต่างๆ	ข้างต้น	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ 
ทั้งก่อนและหลังการขาย	และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่จากการบอกต่อ	(word	of	mouth)	
ของลูกค้าเคยได้รับประสบการณ์ที่ดีกับการบริการของบริษัท	

2. ธุรกิจโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories)
	 บริษัทมีการพัฒนาโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่าท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	 เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง	ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ทั้งบริษัท
ในประเทศไทยเองและบรษัิทหรอืนกัลงทุนชาวต่างชาตท่ีิเข้ามาตัง้ฐานการผลติหรอืการลงทุนในประเทศไทยท่ีไม่ต้องการถอืครอง
กรรมสทิธิ์โรงงาน	และสำาหรบัผูป้ระกอบการท่ีต้องการใช้โรงงานเพือ่ประกอบกจิการแต่ยังไม่มคีวามต้องการหรอืไม่มีความพร้อม
ท่ีจะลงทุนในระยะยาว	รวมถงึผูป้ระกอบการท่ีต้องการลดต้นทุนในการดำาเนนิงาน	ลดระยะเวลาการลงทุน	และลดความเสีย่งหรอื
ปัจจัยอื่นๆ	ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนสร้างโรงงานได้
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รายละเอียดโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า 
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	ถนนทางหลวงหมายเลข	331	 
ตำาบลมาบยางพร	อำาเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง

พื้นที่โครงการ 26-0-72	ไร่

พื้นที่เช่า 17,120	ตร.ม.

จ�านวนยูนิตที่ให้เช่า 10	ยูนิต

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 300	ล้านบาท

ค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร 200	บาท

ชนิดของโครงการ โรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า	
ขนาด	1,512	ตร.ม.	จำานวน	5	ยูนิต
ขนาด	1,812	ตร.ม.	จำานวน	1	ยูนิต
ขนาด	1,937	ตร.ม.	จำานวน	4	ยูนิต

ความคืบหน้าการให้เช่า 100%

แผนการพัฒนาโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า เฟส 2

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	ถนนทางหลวงหมายเลข	331	 
ตำาบลมาบยางพร	อำาเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง

พื้นที่โครงการ 13-1-28	ไร่

พื้นที่เช่า 8,905	ตร.ม.

จ�านวนยูนิตที่ให้เช่า 4	ยูนิต

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 165	ล้านบาท

ค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร 220	บาท

ชนิดของโครงการ โรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า	เฟส	2
ขนาด	2,190	ตร.ม.	จำานวน	1	ยูนิต
ขนาด	2,543	ตร.ม.	จำานวน	1	ยูนิต
ขนาด	2,472	ตร.ม.	จำานวน	1	ยูนิต
ขนาด	1,700	ตร.ม.	จำานวน	1	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ระหว่างพัฒนา

ความคืบหน้าการบริการให้เช่า เปิดบริการให้เช่า	ปี	2563
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การตลาดและการแข่งขัน
 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายสำาหรบัธรุกจิโรงงานสำาเรจ็รปูให้เช่า	คอื	ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเบาท่ีผลติสนิค้าเพือ่สนบัสนนุธรุกจิ
อุตสาหกรรมหนัก	ที่ตั้งโรงงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง	ทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง	ที่ยังไม่พร้อม
หรือยังไม่มีความต้องการที่จะลงทุนในระยะยาว	เพื่อก่อสร้างโรงงาน	เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง	และใช้เงินลงทุน
ค่อนข้างสงู	บรษัิทจงึเลง็เห็นช่องทางในการสนบัสนนุธรุกจิของผูป้ระกอบการ	ทำาให้ผูป้ระกอบการมทีางเลอืกในการดำาเนนิธรุกจิ	
โดยการเช่าโรงงานสำาเร็จรูปเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและต้นทุนในการดำาเนินการ	 เพื่อจะได้นำาเงินทุนดังกล่าวไปใช้
ต่อยอดทางธุรกิจในด้านอื่นๆ	

	 นอกจากนี้	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีสำาคัญอีกกลุ่มหนึ่งของบริษัท	 คือ	 กลุ่มผู้ประกอบการต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนหรือร่วม
ลงทุนในประเทศไทยทั้งชั่วคราวและถาวร	ซึ่งจะเลือกการเช่าโรงงานสำาเร็จรูปแทนการลงทุนก่อสร้างโรงงานแบบถาวร	เนื่องจาก 
ลดความเสี่ยงจากการจัดหาผู้รับเหมา	 และข้อจำากัดด้านกฎหมายการถือครองท่ีดินของชาวต่างชาติ	 รวมถึงความไม่แน่นอน
ทางการเมืองของประเทศท่ีอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าและการลงทุนของต่างชาติ	 หรือแม้แต่มาตรการการ 
ส่งเสริมใดๆ	 ของภาครัฐ	 ซ่ึงธุรกิจโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่าของบริษัท	 สามารถสร้างความยืดหยุ่นในการดำาเนินธุรกิจของผู้
ประกอบการจากข้อจำากัดตา่งๆ	เหลา่นั้นได้อย่างชดัเจน	ซึง่จะช่วยเพิม่โอกาสการดำาเนินธรุกจิในประเทศไทยของชาวต่างชาติให้ 
ประสบความสำาเร็จมากยิ่งขึ้น

  กลยุทธ์การตลาด 
 ทำาเลที่ตั้งของโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า
	 ทำาเลท่ีตั้งของโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า	 นับเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีผู้ประกอบการจะพิจารณาเป็นลำาดับแรกในการเช่าโรงงานของ
บริษัท	 ดังนั้น	 บริษัทจึงเลือกทำาเลท่ีตั้งในการสร้างโรงงานให้เช่าโดยเน้นการพัฒนาโครงการภายในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก	 
เพือ่ให้ผูป้ระกอบการมรีะบบการคมนาคมขนส่งสนิค้าและวตัถดุบิไปยังสถานท่ีสำาคญัต่างๆ	ได้อย่างรวดเรว็และครอบคลมุทุกเส้นทาง	 
อาทิ	 ท่าเรือขนส่งสินค้า	 ท่าอากาศยาน	 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ	 เป็นต้น	 เพ่ือเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า	 ท้ังนี้การเลือก 
ท่ีตั้งของโรงงานบริษัทยังคำานึงถึงประโยชน์ของผู้เช่าเป็นสำาคัญ	 เพื่อให้ผู้ประกอบการท่ีเช่ามีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์จากเขต 
ส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	และการส่งเสริมการลงทุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการพัฒนา 
เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	อีกด้วย

 นโยบายการกำาหนดราคา
	 สำาหรบัโรงงานสำาเรจ็รปูให้เช่า	บรษัิทมีนโยบายการกำาหนดราคาท่ีเป็นมาตรฐาน	พจิารณาจากปัจจยัหลายประการ	ซ่ึงหลกัๆ
ประกอบด้วย	2	ส่วน	ได้แก่

1.	 ค่าเช่าโรงงาน	กำาหนดราคาจากขนาดพื้นที่เช่า	จำานวนยูนิต	ระยะเวลา	และบริการเพิ่มเติมอื่นๆ	

2.	 ค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ	เช่น	การบำาบัดนำ้าเสีย	การกำาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	เป็นต้น	ซึ่งค่าบริการสาธารณูปโภค
นี้จะชำาระให้กับบริษัทผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม	

 บริการให้คำาปรึกษาสำาหรับผู้เช่า 
	 บริษัทมีทีมงานมืออาชีพท่ีพร้อมให้บริการเป็นท่ีปรึกษาและแนะนำาผู้เช่าอย่างใกล้ชิด	 ด้านการประสานงานหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้องกบัทางราชการ	เช่น	การนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สำานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน	เป็นต้น	นอกจากนี้ 
ยังมีบริการให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการออกแบบ	 ต่อเติม	 ดัดแปลงพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังภายนอกและภายในโรงงาน	 และประสานงาน 
ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ	เช่น	การประปา	การไฟฟ้า	การบำาบัดและกำาจัดนำ้าเสีย	โทรศัพท์	และอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น	เพื่ออำานวย
ความสะดวกให้ผู้เช่าดำาเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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นโยบ�ย
และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	13	มีนาคม	2551	เป็นกิจการร่วมลงทุนระหว่าง	บริษัท	ชาติชีวะ	จำากัด 
และ	TEE	Development	Pte	Ltd	 บริษัทฯ	 มีเป้าหมายการประกอบธุรกิจเพื่อดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้
แนวคิดท่ีจะเป็นผู้พัฒนาท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ	 อีกท้ังบริษัทมุ่งมั่นท่ีจะเป็น 
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาในใจของผู้บริโภค	ด้วยการไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการให้บริการ	 
ให้อยู่เหนือความพึงพอใจขอลูกค้า	ภายใต้การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	มีบริษัทย่อย	จำานวน	2	บริษัท	คือ	บริษัท	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จำากัด	ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย	บริษัท	ชีวาทัย	โฮม	ออฟฟิศ	จำากัด	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท 
โฮมออฟฟิศ	และบรษัิทร่วมจำานวน	3	บรษัิท	คอื	1)	บรษัิท	ชีวาทัย	ฮัพ	ซูน	จำากดั	ประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ท่ีอยู่อาศยั	 
2)	บริษัท	ชีวา	ฮาร์ท	จำากัด	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททาวน์โฮม	และ	3)	บริษัท	กมลา	ซีเนียร์	ลิฟวิ่ง	จำากัด	 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการอินดิเพนเดนท์	ซีเนียร์	ลิฟวิ่ง	(Independent	Senior	Living)	ระดับพรีเมี่ยม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว
	 บริษัทได้มีการกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทไว้	 โดยสะท้อนออกมาทางวิสัยทัศน์และภารกิจ	 
ท่ีเรามุ่งมั่นและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเรื่อยมา	 ท้ังนี้	 บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์	 ภารกิจ	 รวมท้ังกลยุทธ์ต่างๆ	 
เป็นประจำาทุกปี	รวมทั้งมีการติดตามดูแลให้มีการนำาไปปฏิบัติ	เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกันขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม	

นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
	 ในปี	2562	บริษัทฯ	มีเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ	ดังนี้

 เป้าหมายด้านการดำาเนินธุรกิจ
 1. ชีวาทัยพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	 ที่หลากหลายรูปแบบโดยมีทั้งบ้านเดี่ยว	 บ้านแฝด	 ทาวน์โฮม	 และ	
คอนโดมิเนียม	 ท่ีครอบคลุมทุกระดับราคา	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกัน	 แต่ยังคงคุณภาพ 
ตามมาตรฐานของชีวาทัย	โดยเน้นพฒันาโครงการบรเิวณแนวสถานขีนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรงุเทพมหานคร	และปรมิณฑล
ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต	 รวมถึงการขยายพื้นท่ีไปต่างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่	 โดยเน้นทำาเลท่ีมีศักยภาพใกล้แหล่งชุมชน	
มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก	 เพื่อรองรับความต้องการท่ีอยู่อาศัยของผู้บริโภค	 และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ	 ได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งทางบริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับการหาที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อเปิดตัวโครงการ	
โดยมีการศึกษาสภาวะตลาด	 และความต้องการของผู้บริโภคอย่างละเอียด	 จำานวนยูนิตและลักษณะโครงการจะถูกกำาหนดให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค	 โดยอ้างอิงข้อมูลจากการขายและการตลาด	 และการออกสำารวจโครงการในย่านนั้น	 
ซึ่งบริษัทฯ	ได้ให้ความสำาคัญกับการสรรหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการเป็นอย่างมาก	เพื่อให้การบริหารงานขาย	งานก่อสร้าง	และ
การเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ชีวาทัยพัฒนาโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า	 สำาหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมีความต้องการพื้นท่ีสำาหรับ 
การประกอบธุรกิจ	 และยังไม่มีความต้องการลงทุนในการก่อสร้างโรงงาน	 หรือมีข้อจำากัดด้านเงินลงทุน	 รวมถึงผู้ประกอบการ
ท่ีต้องการความยืดหยุ่นในการใช้โรงงานเพื่อประกอบธุรกิจหรือจัดเก็บสินค้าเป็นการช่ัวคราว	 ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมท่ีมี
คุณภาพ	 ทางชีวาทัยเริ่มดำาเนินการสร้างโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่าเพิ่มเติมอีกจำานวน	4	 โรงงาน	 คาดว่าจะเสร็จช่วงไตรมาสท่ี	3	 
ปี	2563	 เพ่ือการเติบโตท่ีย่ังยืนในระยะยาว	 เป็นการสร้างรายได้ตลอดจนผลกำาไรอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อชดเชยรายได้ในส่วนท่ีอยู่
ระหว่างการพัฒนาของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อาศัย	 โดยจะพิจารณาความเป็นไปได้	 ความต้องการ	 และการเติบโต
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นสำาคัญ	
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 3. ชีวาทัยยังเปิดโอกาสทางธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย	 มุ่งเน้นและหาโอกาสในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนอีกด้วย	 ท้ังนี้	 ส่วนท่ีเป็นการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความชำานาญและประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย	 เพื่อต่อยอดในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทท่ีมิใช่มีเพียงคอนโดมิเนียม	 หรือโครงการบ้านจัดสรรและท่ีดินเท่านั้น	 
ชีวาทัยยังมีเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	เพื่อสร้างรายได้และความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 4. ชีวาทัยรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อจากผู้ประกอบการอื่น	เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงการบน
ทีด่นิทีบ่รษิทัฯ	มคีวามต้องการ	โดยจะมกีารประเมนิโอกาสและความเสี่ยงในการรับพฒันาโครงการต่อ	และเล็งเหน็ศกัยภาพของ
ทำาเลในการเตบิโต	รวมถงึผลตอบแทนจากการพฒันาโครงการดงักล่าวต่อ	เพือ่เพิม่โอกาสในการทำากำาไร	และลดระยะเวลาในการ
พัฒนาโครงการ	ทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วอีกด้วย

 เป้าหมายด้านการบริหารงาน
	 บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะดำาเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล	โดยมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม	
เพือ่สร้างความเป็นธรรมและเสรมิสร้างความเท่าเทียมกนัระหว่างผูถ้อืหุ้นทุกราย	รวมท้ังบรษัิทฯ	มกีารจดัวางระบบการตรวจสอบ
โดยผู้ตรวจสอบอิสระภายในและภายนอก	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารงานและการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	มีความถูกต้องและ
โปร่งใส

 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
	 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการดำาเนินธุรกิจ	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดและเผยแพร่จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้กับ 
ผูเ้กีย่วข้อง	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทุกคนรบัทราบ	เพือ่ให้ยดึถอืและปฏบัิตโิดยเคร่งครดั	อาทิเช่น	แนวปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้น 
ลกูค้า	พนกังาน	เจ้าหนี	้คูค้่า	คูแ่ข่งขนัทางการค้า	ชุมชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	การไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา	การดแูลข้อมูล 
และระบบสารสนเทศ	การจัดฝึกอบรมแก่กรรมการ	และพนักงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	การต่อต้านการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ	 การสร้างจิตสำานึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริต	 การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 
และการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ	ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
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ประวัติคว�มเป็นม�
และพัฒนาการที่สำาคัญ 

ประวัติความเป็นมา
	 บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำากัดตามกฎหมายเมื่อวันที่	13	มีนาคม	2551	โดยมี 
ทุนจดทะเบียน	10	ล้านบาท	เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง	บรษัิท	ชาตชีิวะ	จำากดั	และ	TEE	Development	Pte	Ltd	โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อดำาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิดท่ีจะพัฒนาท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพ	 และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ทุกระดับ

พัฒนาการที่สำาคัญ

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

ปี 2551
มีนาคม • 	บริษัท	 ชาติชีวะ	 จำากัด	 และ	TEE	Development	Pte	Ltd	 ร่วมกันก่อตั้งบริษัท	 ชีวาทัย	 จำากัด	 ด้วย 

ทุนจดทะเบียน	10	ล้านบาท	ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	51	และร้อยละ	49	ตามลำาดับ	

พฤษภาคม • 	บริษัทดำาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	10	ล้านบาท	เป็นทุนจดทะเบียน	100	ล้านบาท	เพื่อเป็นเงินทุน
ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรกฎาคม • 	บริษัทเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมบนพื้นที่กรรมสิทธิ์	ซึ่งเป็นโครงการอาคารสูง 
โครงการแรกของบริษัท	 โดยใช้ช่ือว่า	 “โครงการชีวาทัย	 ราชปรารภ”	 ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง	 
26	ชั้น	จำานวน	325	ห้อง	บนถนนราชปรารภ	

พฤศจิกายน • 	บริษัทดำาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	100	ล้านบาท	เป็นทุนจดทะเบียน	200	ล้านบาท	เพื่อเป็นเงินทุน
ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

• 	บริษัทดำาเนินการจัดตั้งบริษัท	ชีวาทัย	ฮัพ	ซูน	จำากัด	โดยเป็นการร่วมทุนกับบริษัท	ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์	
(สยาม)	จำากดั	(มหาชน)	ซ่ึงเป็นบรษัิทท่ีไม่มคีวามเกีย่วข้องกนักบับรษัิทในสดัส่วนการถอืหุ้นเท่ากนัท่ีร้อยละ	
50	โดยมวีตัถปุระสงค์เร่ิมแรกในการพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนยีมในนาม	“เดอะ	สรุวงศ์”

• 	บริษัทเปิดตวัโครงการเดอะ	สรุวงศ์	ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชดุคอนโดมเินยีมเพือ่ท่ีอยู่อาศยั	โดยเป็นโครงการ
ประเภทอาคารเตี้ย	(Low	Rise)	สูง	8	ชั้น	

ปี 2553
พฤศจิกายน • 	บริษัทเปิดตวัโครงการชีวาทัย	รามคำาแหง	เพิม่อีกหนึง่โครงการ	ใกล้กบัทางยกระดบัรามคำาแหง-พระรามเก้า	 

ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง	33	ชั้น	

ปี 2554
มิถุนายน • 	ซื้อเงินลงทุนใน	บริษัท	โกลบอล	เอ็นไวรอนเมนทอล	เทคโนโลยี	จำากัด	(“GETCO”)	โดยบริษัทเข้าถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ	100	ประกอบธุรกิจบริหารจัดการระบบบำาบัดนำ้าเสีย	

ปี 2555
สิงหาคม • 	บริษัทเริ่มพัฒนาโครงการโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า	(Ready	Built	Factories)	 โดยเปิดตัวโครงการแรกใน 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	โครงการ	1	เฟส	1	จำานวน	5	ยูนิต
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ปี 2556
มกราคม • 	บริษัทได้ขายเงินลงทุนใน	บริษัท	โกลบอล	เอ็นไวรอนเมนทอล	เทคโนโลยี	จำากัด	(“GETCO”)	ที่ซื้อมาเมื่อ

วันที่เดือนมิถุนายน	2554	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ	100.00	 ให้แก่บริษัท	ชาติชีวะ	จำากัด	และ	 
TEE	Resources	Pte.	Ltd.	ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในราคา	240.00	ล้านบาท	ทั้งนี้	การขาย
เงนิลงทุนดงักล่าวเป็นการปรบัโครงสร้างของบรษัิท	เพือ่มุง่เน้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์	ส่งผลให้	GETCO	
เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

มิถุนายน • 	บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย	 เพื่อรับทราบข่าวสารและ	 ข้อมูลท่ีสำาคัญของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์	ผ่านการอบรม	สัมมนา	จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ

ตุลาคม • 	บริษัทเข้าซ้ือกิจการจากบริษัท	 โรจน์ธัช	 ดีเวลลอปเมนท์	 จำากัด	 พร้อมเข้าดำาเนินการพัฒนาโครงการ 
“ครอส	 พอยท์”	 ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียมท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาในทันที	 ปรับเปลี่ยนช่ือเป็นแบรนด์ใหม่ชื่อ	
โครงการชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	และเปลี่ยนชื่อบริษัท	โรจน์ธัช	ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	เป็นบริษัท	ชีวาทัย	 
อินเตอร์เชนจ์	จำากดั	ถอืหุ้นโดยบรษัิทในสดัส่วนร้อยละ	100	โดยโครงการชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	เป็นโครงการ
คอนโดมิเนียมสูง	26	ชั้น	

ธันวาคม • 	บริษัทดำาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	200	ล้านบาท	เป็นทุนจดทะเบียน	240	ล้านบาท	

ปี 2557
มิถุนายน • 	บริษัทได้เปิดตัวโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า	โครงการ	1	เฟส	2	เพิ่มเติมอีกจำานวน	5	ยูนิต	ในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะ	ซิตี้	

ตุลาคม • 	บรษัิทเปิดตวัโครงการฮอลล์มาร์ค	แจ้งวฒันะ	ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนยีมประเภทอาคารเตีย้	(Low	Rise)	
สูง	8	ชั้น	

• 	บรษัิท	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จำากดั	ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อย	เข้าซ้ือโครงการดซิีโอ	(Dzio)	จากบรษัิท	อรดา	จำากดั	 
พร้อมเข้าดำาเนินการพัฒนาท่ีดินท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาต่อ	 และเปลี่ยนช่ือเป็นโครงการฮอลล์มาร์ค	
งามวงศ์วาน	ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคารเตี้ย	(Low	Rise)	สูง	8	ชั้น	จำานวน	4	อาคาร	

• 	บริษัทได้ดำาเนนิการซ้ือท่ีดนิเพิม่เตมิในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี	้จงัหวดัระยอง	จำานวน	13	ไร่	เพือ่พฒันา
โครงการโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า	โครงการ	2	อีกจำานวน	4	ยูนิตเพิ่มเติม

ปี 2558
มกราคม • 	บริษัทได้รับ	ISO	9001-2008	(Provision	of	Sale	&	Real	Estate	Services)	สำาหรับด้านระบบการควบคุม

คุณภาพ

กุมภาพันธ์ • 	บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าไทย-อังกฤษ	 โดยมีวัตถุประสงค์การเข้าร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่ากับสมาชิกรายอ่ืนๆ	 ของหอการค้าไทย-อังกฤษ	 และเป็นการ
สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

เมษายน • 	บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าไทย-เยอรมัน	 โดยมีวัตถุประสงค์การเข้าร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่ากับสมาชิกรายอ่ืนๆ	 ของหอการค้าไทย-เยอรมัน	 และเป็นการ
สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

• 	บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจำากดั	และเปลีย่นช่ือบรษัิทเป็น	บรษัิท	ชีวาทัย	จำากดั	(มหาชน)	
เมื่อวันที่	24	เมษายน	2558	โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	จากหุ้นละ	100	บาท	เป็นหุ้นละ	1	บาท

• 	เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำานวน	240	ล้านบาท	เป็นจำานวน	580	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่จำานวน	340	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	 โดยแบ่งเป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
จำานวน	2	 ราย	 ได้แก่	บริษัท	ชาติชีวะ	จำากัด	และ	TEE	Development	Pte	Ltd	จำานวน	108	ล้านหุ้น	 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ	1	บาท	ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำาระแล้วจำานวน	348	ล้านบาท	และจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจำานวน	232	 ล้านหุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	 เพื่อเสนอขายแก่ประชาชน
เป็นครั้งแรก
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สิงหาคม • 	บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน	(BOI)	เพือ่สนบัสนนุโครงการโรงงาน
สำาเร็จรูปให้เช่าโครงการ	1	เฟส	2	ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	บนถนนทางหลวงหมายเลข	331	
ตำาบลมาบยางพร	อำาเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง

กันยายน • 	บริษัทเปิดตัวโครงการชีวาทัย	 เรสซิเดนซ์	 บางโพ	 ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง	(High	Rise)	 
สูง	24	ชั้น	

ตุลาคม • 	ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน	232	ล้านบาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	580	ล้านบาท	โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายรวมจำานวน	232	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	
คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียนจำานวน	348	ล้านบาท

• 	เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำานวน	348	ล้านบาท	เป็นจำานวน	905	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่จำานวน	557	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	 โดยแบ่งเป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
จำานวน	2	 ราย	 ได้แก่	บริษัท	ชาติชีวะ	จำากัด	และ	TEE	Development	Pte	Ltd	จำานวน	240	ล้านหุ้น	 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ	1	บาท	และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจำานวน	317	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ	1	บาท	เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

ปี 2559
กุมภาพันธ์ • 	บริษัทลดทุนจดทะเบียน	 จำานวน	417	 ล้านบาท	 จากทุนจดทะเบียนเดิม	905	 ล้านบาท	 โดยการตัดหุ้น

สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายรวมจำานวน	417	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	 
คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียนจำานวน	488	ล้านบาท

• 	เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำานวน	488	ล้านบาท	เป็นจำานวน	750	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่จำานวน	262	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจำานวน	
262	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

มีนาคม • 	บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ	IPO	 แก่ประชาชน	 จำานวน	262	 ล้านหุ้น	 โดยเสนอขายต่อประชาชนในราคา	 
1.60	บาท/หุ้น

เมษายน • 	บริษัทจดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(MAI)	

มิถุนายน • 	บริษัทเข้าซ้ือโครงการ	AQ	ARIA	 จากบริษัท	 เอคิว	 เอสเตท	 จำากัด(มหาชน)	 และเข้าดำาเนินการพัฒนา
โครงการต่อ	และเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการชีวาทัย	เรสซิเดนซ์	อโศก	ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมประเภท
อาคารสูง	(High	Rise)	สูง	29	ชั้น	จำานวน	1	อาคาร	

สิงหาคม • 	บริษัทเปิดตวัโครงการชีวาทัย	เพชรเกษม	27	ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนยีมอาคารสงู	(High	Rise)	สงู	26	ช้ัน	

กันยายน • 	บริษัทได้รับ	ISO	9001-2015	(Sales	of	Condominiums,	Houses,	Factories	On	Rent	&	Real	Estate	
Services)	สำาหรับด้านระบบการควบคุมคุณภาพ

พฤศจิกายน • 	บรษัิทเปิดตวัโครงการบ้านเดีย่วและบ้านแฝด	ภายใต้ช่ือโครงการชีวารมย์	รงัสติ-ดอนเมอืง	จำานวน	81	ยูนติ	

ปี 2560
พฤษภาคม • 	จัดตั้งบริษัท	ชีวา	ฮาร์ท	จำากัด	โดยเป็นการร่วมทุนกับคุณขจิต	ล้วนพิชญ์พงศ์	ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความ

เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	70	 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการพัฒนาโครงการ 
ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮม

กรกฎาคม • 	บริษัทร่วมลงทุนในบริษัท	 กมลา	 ซีเนียร์	 ลิฟว่ิง	 จำากัด	 โดยเป็นการร่วมทุนกับ	4	 บริษัท	 คือ	 บริษัท	 
นายณ์	เอสเตท	จำากดั	บรษัิท	แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเม้นท์	จำากดั	(มหาชน)	และบรษัิท	ช.การช่างเรยีลเอสเตท	
จำากดั	ซ่ึงเป็นบรษัิทท่ีไม่มีความเกีย่วข้องกนักบับรษัิทในสดัส่วนการถอืหุ้นร้อยละ	25	โดยมวีตัถปุระสงค์เริม่
แรกในการพัฒนาโครงการที่อยู่สำาหรับผู้สูงอายุ	ระดับพรีเมี่ยม

ปี 2561
มกราคม • 	TEE	Development	Pte	Ltd	 ขายหุ้นให้บริษัท	 ชาติชีวะ	 จำากัด	 เป็นจำานวนร้อยละ	11.73	 ของจำานวน 

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

เมษายน • 	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มจำานวน	1,557,692,30	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน	750,000,000	หุ้น	คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียนจำานวน	2,307,692,307	หุ้น	
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้น

พฤษภาคม • 	บรษัิทเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิ	(Right	Offering)	ในอัตราส่วน	1:1	ราคาเสนอขายหุ้นละ	 
1.15	บาท	บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นได้ทั้งสิ้น	467	ล้านหุ้น	คิดเป็นมูลค่า	537	ล้านบาท	

• 	บริษัทได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญครั้งท่ี	1	(CHEWA-W1)	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีซ้ือหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุน	โดยจะได้รับจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิในอัตรา	1:1	อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	ปี	6	เดือน	ราคา
ใช้สิทธิ	1.75	บาท

• 	จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว	จำานวน	525,027,183	ล้านหุ้น	มาจากการจ่ายหุ้นปันผล	
จำานวน	57,691,379	ล้านหุ้น	และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำานวน	467,335,804	ล้านหุ้น	คงเหลือเป็น
ทุนจดทะเบียนออกและชำาระแล้ว	จำานวน	1,275,027,183	หุ้น

กรกฏาคม • 	TEE	Development	Pte	Ltd	 ขายหุ้นทั้งหมดให้บริษัท	 ชาติชีวะ	 จำากัด	 ส่งผลให้บริษัท	 ชาติชีวะ	 จำากัด	 
ถือหุ้นรวมร้อยละ	67.64	โดยโครงสร้างการบริหารยังคงเดิม

ตุลาคม • 	บริษัทเปิดตัวโครงการชีวาทัย	เรสซิเดนท์	ทองหล่อ	ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมอาคารเตี้ย	(Low	Rise)	
สูง	8	ชั้น	จำานวน	130	ยูนิต

ธันวาคม • 	บริษัทเปิดตัวโครงการฮอล์ลมาร์ค	 จรัญฯ	13	 ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนียมอาคารเตี้ย	 (Low	Rise)	 
สูง	8	ชั้น	จำานวน	184	ยูนิต

• 	บริษัทเปิดตัวโครงการทาวน์โฮม	ภายใต้ชื่อโครงการชีวาโฮม	วงแหวน-ลำาลูกกา	จำานวน	274	ยูนิต

ปี 2562
เมษายน • 	บริษัทเปิดตัวโครงการชีวาโฮม	สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ	ทาวน์โฮม	2	ชั้น	จำานวนประมาณ	359	ยูนิต

พฤษภาคม • 	บริษัทเปิดตัวโครงการชีวาทัย	ฮอลล์มาร์ค	ลาดพร้าว	-	โชคชัย	4	คอนโดมิเนียมแบบอาคารเตี้ย	(Low	Rise)	
8	ชั้น	จำานวนห้อง	814	ยูนิต

• 	บริษัท	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จำากัด	(“ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์”)	บริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำาสัญญาซื้อขาย
หุ้นสามัญของ	บริษัท	 ไทยคอร์ป	แคปปิตอล	จำากัด	(“ไทยคอร์ป”)	ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	จำานวน	1.35	ล้านหุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด	 
ส่งผลให้ไทยคอร์ปเป็นบริษัทย่อยของชีวาทัย	 อินเตอร์เชนจ์	 และมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเช่นกัน	
เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2562	ไทยคอร์ปได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	ชีวาทัย	โฮม	ออฟฟิศ	จำากัด	

สิงหาคม • 	บริษัทเปิดตัวโครงการชีวาทัย	เกษตร-นวมินทร์	คอนโดมิเนียมแบบอาคารสูง	(High	Rise)	25	ชั้น	จำานวน
ห้อง	649	ยูนิต

พฤศจิกายน • 	บริษัทเปิดตัวโครงการชีวารมย์	นครอินทร์	บ้านเดี่ยว	2	ชั้น	จำานวนประมาณ	139	ยูนิต

• บริษัทเปิดตัวโครงการชีวาทัย	ปิ่นเกล้า	คอนโดมิเนียมแบบอาคารเตี้ย	(Low	Rise)	13	ชั้น	จำานวนห้อง	593	
ยูนิต

• 	การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ	บมจ.	ชีวาทัย	ครั้งที่	1	(CHEWA-W1)
(บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท	 ครั้งท่ี	1	(CHEWA-W1)	 ให้
แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	 เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2561	 โดยมีกำาหนดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	 ปี	6	 เดือน	 
วันใช้สิทธิ	 วันท่ี	28	 ธันวาคม	2561,	 วันท่ี	28	 มิถุนายน	2562	 เเละการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันท่ี	 
27	พฤศจิกายน	2562	อัตราการใช้สิทธิ	1:1	ในราคา	1.75	บาท)	

• 	ผลการใช้สทิธคิรัง้สดุท้าย	มจีำานวนใบสำาคญัแสดงสทิธท่ีิใช้สทิธ	ิ700	หน่วย	จำานวนหุ้นท่ีเกดิจากการใช้สทิธิ	
700	หุ้น	ซ่ึงบรษัิทได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทุนชำาระแล้วเม่ือวนัท่ี	4	ธนัวาคม	2562	จากเดมิ	1,275,027,183	
บาทเป็น	1,275,027,883	 บาท	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งรับหุ้นเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย ์
จดทะเบียนตั้งแต่วันที่	16	ธันวาคม	2562
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รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) ดังนี้
 บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำากัด
	 บริษัท	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จำากัด	(“ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์”)	จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2554	ปัจจุบัน
มีทุนจดทะเบียนจำานวน	100	ล้านบาท	สำานักงานตั้งอยู่เลขที่	1168/80	อาคารลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	27	ยูนิตดี	ถนนพระรามที่	4	
แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	ดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร
ชุดคอนโดมิเนียม	

	 ทั้งนี้	บริษัทถือหุ้นใน	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จำานวน	999,998	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	100	
ของจำานวนทุนจดทะเบียนของชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์

 บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำากัด
	 บริษัท	 ชีวาทัย	 ฮัพ	 ซูน	 จำากัด	(“ชีวาทัย	 ฮัพ	 ซูน”)	 จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2551	ปัจจุบันมีทุน 
จดทะเบียนจำานวน	14	ล้านบาท	สำานักงานตั้งอยู่เลขที่	1168/80	อาคารลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	27	ยูนิตดี	ถนนพระรามที่	4	แขวง
ทุ่งมหาเมฆ	 เขตสาทร	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 ชีวาทัย	 ฮัพ	 ซูน	 ดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม
อาคารเตี้ย	(Low	Rise)	

	 ทั้งนี้	บริษัทถือหุ้นใน	ชีวาทัย	ฮัพ	ซูน	จำานวน	70,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	50	ของ
จำานวนทุนจดทะเบียนของชีวาทัย	ฮัพ	ซูน
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 บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำากัด
	 บริษัท	 ชีวา	 ฮาร์ท	 จำากัด	(“ชีวา	 ฮาร์ท”)	 จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	26	 พฤษภาคม	2560	 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
จำานวน	50	ล้านบาท	ตั้งอยู่เลขที่	1168/80	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	ชั้นที่	27	ถนนพระราม	4	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	จังหวัด
กรงุเทพมหานคร	ชีวา	ฮาร์ท	ดำาเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภททาวน์โฮม	ปัจจบัุน	บรษัิท	ชีวา	ฮาร์ท	จำากดั	มโีครงการ
ที่อยู่ระหว่างพัฒนาอยู่	2	โครงการ	คือ	โครงการ	ฮาร์ท	สุขุมวิท	62/1	และ	โครงการ	ฮาร์ท	ทองหล่อ	

	 ทั้งนี้	บริษัทถือหุ้นใน	ชีวา	ฮาร์ท	จำานวน	349,800	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	70	ของจำานวน
ทุนจดทะเบียนของชีวา	ฮาร์ท	

 บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด
	 บริษัท	กมลา	ซีเนียร์	ลิฟวิ่ง	จำากัด	(“กมลา	ซีเนียร์	ลิฟวิ่ง”)	จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2560	ปัจจุบันมี
ทุนจดทะเบียนจำานวน	100	ล้านบาท	ตั้งอยู่เลขที่	21/14	และ	21/16	อาคารไทยวา	ทาวเวอร์	ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	
เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	บริษัท	กมลา	ซีเนียร์	ลิฟวิ่ง	จำากัด	ดำาเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	เป็นโครงการอินดิเพนเดนท์	
ซีเนียร์	ลิฟวิ่ง	(Independent	Senior	Living	Village)	ระดับพรีเมี่ยมที่จังหวัดภูเก็ต

	 ทั้งนี้	บริษัทถือหุ้นใน	กมลา	ซีเนียร์	ลิฟวิ่ง	จำานวน	2,500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	25	
ของจำานวนทุนจดทะเบียนของกมลา	ซีเนียร์	ลิฟวิ่ง

 บริษัท ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จำากัด
	 บริษัท	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	ได้เข้าซื้อกิจการจากบริษัท	ไทยคอร์ป	แคปปิตอล	จำากัด	เมื่อวัน
ที่	16	พฤษภาคม	2562	 เนื่องจากดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท	 โฮมออฟฟิศ	 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก
เดิมเป็น	บริษัท	ชีวาทัย	โฮม	ออฟฟิศ	จำากัด	เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2562	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำานวน	135	ล้านบาท	ตั้งอยู่ 
เลขท่ี	1168/80	อาคารลมุพนิทีาวเวอร์	ช้ัน	27	ยูนติด	ีถนนพระราม4	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	บรษัิท	ชีวาทัย	 
โฮม	ออฟฟิศ	จำากัด	

	 ทั้งนี้	บริษัท	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จำากัด	ถือหุ้นใน	ชีวาทัย	โฮม	ออฟฟิศ	จำากัด	จำานวน	1,350,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ	100	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	100	ของจำานวนทุนจดทะเบียนของ	ชีวาทัย	โฮม	ออฟฟิศ	โดยอยู่ภายใต้การบริหารงาน
ของบริษัท
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ก�รถือหุ้นของกรรมก�ร
และผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของสำานักงาน ก.ล.ต

การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	4	รายแรก	ซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ	0.69	ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด	โดยในรอบปี	2562	มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง

ก�รถือหุ้น

 เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่�งรอบ

ปีบัญชี 

ณ 31 ธันว�คม 2561  ณ 31 ธันว�คม 2562 

จำ�นวน 
หุ้น 

 %  
ก�รถือหุ้น 

จำ�นวน 
หุ้น 

 %  
ก�รถือหุ้น 

1.	 นายชาติชาย	พานิชชีวะ ประธานกรรมการ	  2,076,923  0.16 2,076,923  0.16 - 

2	 นางสมหะทัย	พานิชชีวะ กรรมการ  1,298,076  0.10  1,298,076  0.10 - 

3.	 นายบุญ	ชุน	เกียรติ	 กรรมการ	/	กรรมการ 
ผู้จัดการ	/	กรรมการบริหาร	/	
กรรมการกำากับดูแลกิจการ	/	
กรรมการบริหารความเสี่ยง

- - - - - 

4.	 นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ	/	ประธาน
กรรมการตรวจสอบ	/	
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง	/	กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	/	
กรรมการกำากับดูแลกิจการ

 -  -  -  - - 

5.	 นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ	/	 
กรรมการตรวจสอบ	/	
ประธานกรรมการกำากับ 
ดูแลกิจการ	/	กรรมการ
บริหารความเสี่ยง	/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

1,661,538  0.13 1,661,538  0.13 - 

6.	 นายพินิจ	หาญพาณิชย์ กรรมการอิสระ	/	 
กรรมการตรวจสอบ

 -  -  -  - - 

7.	 พล.ต.ท.วิสน	ุปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ	/	 
ประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

 -  -  -  - - 

8.	 นางสาวสนุนัทรา	มหาประสทิธิช์ยั รองกรรมการผู้จัดการ	 
สายงานการเงินและบัญชี

 137,418  0.01  418,213  0.03 280,795 

9.	 นางสาวจิราพัชร์	ฉัตรเพ็ชร์ รองกรรมการผู้จัดการ	 
สายงานขายและการตลาด	
CHEWA	3

 212,834  0.02 556,652  0.04 343,818 

10.	นายณัฏฐนันท์	รัตนาพรรณ รองกรรมการผู้จัดการ	 
สายงานขายและการตลาด	
CHEWA	1

 -  -  -  - - 
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ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง

ก�รถือหุ้น

 เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่�งรอบ

ปีบัญชี 

ณ 31 ธันว�คม 2561  ณ 31 ธันว�คม 2562 

จำ�นวน 
หุ้น 

 %  
ก�รถือหุ้น 

จำ�นวน 
หุ้น 

 %  
ก�รถือหุ้น 

11.	นายยุทธนา	บุญสทิธวิราภรณ์	(1)	 รองกรรมการผู้จัดการ	 
สายงานปฏิบัติการ

 -  -  -  - - 

12.	นายชาตชัย	อรรถสถาวร	(2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 
ฝ่ายก่อสร้าง

 -  -  -  - - 

13.	นายสมนึก	ประพฤทธิทวีชัย	(3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

1,600,015  0.13  1,915,088  0.15 315,073 

14.	นายวิสุทธิ์	พิริยะอัครเดช	(4) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

 90,661  0.01  235,189  0.02 144,528 

15.	นายอุดมพร	จันทร์ศรีบุตร	(5) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

111,415  0.01 289,709.00  0.02 178,294 

16.	นายพีระพงศ์	จำาปีศรี	(6) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 
ฝ่ายทุนมนุษย์

 96,550  0.01  252,561  0.02 156,011 

17.	นายปฐพี	อนันทวรรณ	(7) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 
ฝ่ายกฎหมายและกำากับดูแล

 -  -  -  -  - 

18.	นางสาวอญัพัชญ์	พรีะภกัดพีงศ์	(8	) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายขายและการตลาด	
CHEWA	2

 -  -  -  -  - 

19.	นางสาวชนิสรา	ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท  -  -  -  -  - 

หมายเหตุ
(1)	นายยุทธนา	บุญสิทธิวราภรณ์	เข้ารับตำาแหน่งตั้งแต่วันที่	4	มิถุนายน	2562
(2)	นายชาตชัย	อรรถสถาวร	ลาออกจากตำาแหน่ง	มีผลตั้งแต่วันที่	3	สิงหาคม	2562
(3)	นายสมนึก	ประพฤทธิทวีชัย	พ้นจากตำาแหน่งผู้บริหาร	4	รายแรก	ตั้งแต่วันที่	4	มิถุนายน	2562
(4)	นายวิสุทธิ์	พิริยะอัครเดช	พ้นจากตำาแหน่งผู้บริหาร	4	รายแรก	ตั้งแต่วันที่	4	มิถุนายน	2562
(5)	นายอุดมพร	จันทร์ศรีบุตร	พ้นจากตำาแหน่งผู้บริหาร	4	รายแรก	ตั้งแต่วันที่	4	มิถุนายน	2562
(6)	นายพีระพงศ์	จำาปีศรี	พ้นจากตำาแหน่งผู้บริหาร	4	รายแรก	ตั้งแต่วันที่	4	มิถุนายน	2562
(7)	นายปฐพี	อนันทวรรณ	ลาออกจากตำาแหน่ง	มีผลตั้งแต่วันที่	9	สิงหาคม	2562
(8)	นางสาวอัญพัชญ์	พีระภักดีพงศ์	พ้นจากตำาแหน่งผู้บริหาร	4	รายแรก	ตั้งแต่วันที่	4	มิถุนายน	2562
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
	 บริษัท	 ชีวาทัย	 จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 มีทุนจดทะเบียน 
รวมท้ังสิ้น	2,307,692,307	 บาท	 ชำาระเต็มจำานวนคิดเป็นทุนชำาระแล้ว	1,275,027,883	 บาท	 โดยเป็นหุ้นสามัญท้ังหมด	
2,307,692,307	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

ผู้ถือหุ้น
	 บรษัิทได้รวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุ้น	ณ	วนักำาหนดรายช่ือผูถ้อืหุ้น	(Record	Date)	โดยวธิกีารปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี	31	ธนัวาคม	
2562	บริษัทมีผู้ถือหุ้น	10	อันดับแรก	ดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ-น�มสกุล  จำ�นวนหุ้น สัดส่วน

1 บริษัท	ชาติชีวะ	จำากัด 862,419,161 67.64%

2 นางจรูญลักษณ์	พานิชชีวะ 72,835,338 5.71%

3 นางสุภาพร	จันทร์เสรีวิทยา 15,200,000 1.19%

4 นายพิสันติ์	ศิริศุขสกุลชัย 13,525,392 1.06%

5 นายณรงค์	หวังเจริญวงศ์ 12,197,961 0.96%

6 นายพิพัฒน์	เศรษฐลิขิต 10,600,000 0.83%

7 นายณรงค์ศักดิ์	ไมตรีพจน์ 10,350,000 0.81%

8 นายสมเกียรติ	ตั้งกิจอนันต์ 8,884,700 0.70%

9 นายสุขกมล	ทรัพย์ดีมงคล 7,421,076 0.58%

10 น.ส.วนิดา	วงษาลาภ 6,105,346 0.48%

 รวม  1,019,538,974 79.96%

 ผู้ถือหุ้นรายย่อย  255,488,909 20.04%

 รวมทั้งหมด  1,275,027,883 100.00%

ข้อจำากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว
	 บริษัทมีข้อจำากัด	ในการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว	(Foreign	Limit)	ร้อยละ	49	ของจำานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท	ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับบริษัทข้อ	11	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท
จำานวน	2	ราย	ถือเป็นร้อยละ	0.00	ของจำานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

การถือหุ้นไขว้
	 บริษัทไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท	หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นเป็นแบบปีรามิดในกลุ่มของบริษัท	หรือมีการถือหุ้น
ไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ	 จึงไม่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	 และไม่เกิด
กระบวนการที่เป็นการครอบงำากิจการ
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ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
	 ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2562	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	บริษัทมีจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	2,316	 ราย	 โดยมีจำานวน 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	(Free	Float)	จำานวน	2,307	ราย	คิดเป็นร้อยละ	20.52	ของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)
	 ในช่วงปีที่ผ่านมา	บริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่
	 ในช่วงปีที่ผ่านมา	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่

การออกหลักทรัพย์อื่น
 (1)  หลักทรัพย์แปลงสภาพ 
	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ	บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1	(CHEWA-W1)	ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม	(Rights	Offering)	ของบริษัท	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2561	จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิ	467,335,804	หน่วย	จำานวนหุ้นที่
รองรับการใช้สิทธิ	467,335,804	หุ้น	ใบสำาคัญแสดงสิทธิมีอายุ	1	ปี	6	เดือน	อัตราและราคาการใช้สิทธิ	1	หน่วยใบสำาคัญแสดง
สิทธิต่อ	1	หุ้นสามัญ	ในราคา	1.75	บาท	กำาหนดระยะเวลาการใช้สิทธิในวันที่	28	ธันวาคม	2561,	28	มิถุนายน	2562	เเละการ
ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่	27	พฤศจิกายน	2562	

	 การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	วันที่	27	พฤศจิกายน	2562	จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ	700	หน่วย	จำานวนหุ้นวันใช้สิทธิ
ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ	700	 หุ้น	 บริษัทดำาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำาระแล้ว	 จากเดิม	1,275,027,183	 บาท	 เป็น	
1,275,027,883	 บาท	 ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 เมื่อวันที่	4	 ธันวาคม	2562	 
ดังนั้น	 บริษัทจึงมีทุนชำาระแล้วจำานวน	1,275,027,883	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน	1,275,027,883	หุ้น	 มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ	1	 บาท	 และ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สั่งรับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันท่ี	 
16	ธันวาคม	2562	

 (2) หุ้นกู้
	 อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	2	เมษายน	2562	วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน	4,500	ล้านบาท	อายุตามที่
จะกำาหนดในแต่ละคราว	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ	มีหลักประกัน	และ/หรือไม่มีหลักประกัน	

	 วิธีเสนอขาย	 เสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป	 และ/หรือ	 ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง	 และ/หรือ	 ผู้ลงทุนประเภทสถาบันใน
ประเทศ	และ/หรือในต่างประเทศ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีจำานวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ออกตามการอนุมัติดังกล่าวข้างต้นจำานวนรวม	2,316	ล้านบาท	
ยอดคงเหลือของหุ้นกู้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีดังนี้

ครั้งที่ อัตร�ดอกเบี้ยต่อปี อ�ยุ คืนเงินต้น ครบกำ�หนด จำ�นวน (หุ้น) จำ�นวนเงิน (บ�ท)

1/2561 คงที่	6.25% 2	ปี เมื่อครบกำาหนด 17	ม.ค.63 498,500 498,500

2/2561 คงที่	6.00% 2	ปี เมื่อครบกำาหนด 7	ก.ย.63 1,200,000 1,200,000 

1/2562 คงที่	5.90% 2	ปี เมื่อครบกำาหนด 21	มี.ค.64 486,000 486,000

รวม 2,184,500
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นโยบ�ย
การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำาปีของบริษัทได้	โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเม่ือเห็นว่า	 บริษัทมี 
ผลกำาไรสมควรพอจะทำาเช่นนั้น	แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทราบในการประชุมคราวต่อไป

	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	40	 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษี	 และ
หลังหักเงินสำารองตามกฎหมาย	รวมถึงเงินสำารองอื่นๆ	(ถ้ามี)	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำานาจในการพิจารณาการจ่าย
เงินปันผล	โดยคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	เช่น	เงินสำารองเพื่อจ่ายชำาระหนี้เงินกู้ยืม	แผนการ
ลงทุนในการขยายกิจการ	หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด	
เป็นต้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
	 คณะกรรมการบรษัิทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงนิปันผลประจำาปีของบรษัิทย่อยได้	โดยจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้
เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า	บริษัทย่อยมีผลกำาไรสมควรพอจะทำาเช่นนั้น	แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบใน
การประชุมคราวต่อไป

	 บรษัิทย่อยมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการในอัตราไม่ตำา่กว่าร้อยละ	40	ของกำาไรสทุธหิลงัหักภาษี	และ
หลงัหักเงนิสำารองตามกฎหมาย	รวมถงึเงนิสำารองอ่ืนๆ	(ถ้ามี)	ท้ังนี	้คณะกรรมการบรษัิทย่อยเป็นผูมี้อำานาจในการพจิารณาการจ่าย
เงินปันผล	โดยคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	เช่น	เงินสำารองเพื่อจ่ายชำาระหนี้เงินกู้ยืม	แผนการ
ลงทุนในการขยายกิจการ	หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด	
เป็นต้น

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

2557 2558 2559 2560 2561

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท) 0.18 0.25 0.09 0.21 0.24

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท) - - 0.03 0.008547 0.085

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ	(%) - - 33.33 4.12 40.93



รายงานประจำาปี 256272

ปัจจัย
ความเสี่ยง

	 ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงาน
และผลประกอบการของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ	และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงสามารถสรุปได้	ดังนี้

ความเสี่ยงจากมาตรการกำากับดูแลสินเชื่อ (LTV) ที่ประกาศใช้เมื่อ 1 เมษายน 2562
	 มาตรการหลกัท่ีมีผลด้านบวกและด้านลบกบัตลาดอสงัหารมิทรพัย์	ปี	2561-2562	คอืมาตรการจากธนาคารแห่งประเทศไทย	
ท่ีกำาหนดวงเงนิการปล่อยสนิเชือ่ต่อสนิทรพัย์	(LTV)	มอัีตราลดลงเหลอื	80%	จากเดมิเกณฑ์กำาหนดอยู่ท่ี	90-95%หรอืบางธนาคาร
ก็อาจให้ลูกค้ากู้เกิน	100%	โดยพุ่งเป้าไปยังกลุ่มอสังหาฯ	สัญญาที่	2	สัญญาที่	3	และที่อยู่อาศัยที่มีราคาเกิน	10	ล้านบาท	ทำาให้
ต้องมีการวางเงินดาวน์ที่สูงขึ้น	ส่วนกลุ่มบ้านหลังแรกไม่มีผลกระทบ	ซึ่งได้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่	1	เม.ย.	2562

	 ผลกระทบจากมาตรการดงักล่าวทำาให้ในช่วงไตรมาส	2	ปี	2562	เริม่เห็นตวัเลขชะลอตวั	เมือ่เปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัปีก่อน	 
ซึ่งจากข้อมูลศูนย์ข้อมูลอสังฯ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ระบุที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จใหม่	(กทม.-ปริมณฑล)	23,517	หน่วย	ลดลง	
14.55%	

ตารางที่ 1 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ประเภท Q1/61 Q2/61R Q3/61R Q4/61 Q1/62R Q2/62R H1/61 H1/62 QoQ YoY YTD

แนวราบ 12,843 14,892 15,105 14,290 13,217 15,245 27,735 28,462 15.3% 2.4% 2.6%

อาคารชุด 22,432 12,632 22,226 14,382 10,903 8,272 35,064 19,175 -24.1% -34.5% -45.3%

รวม 35,275 27,524 37,331 28,672 24,120 23,517 62,799 47,637 -2.5% -14.6% -24.1%

ที่มา:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์

	 ด้านตวัเลขการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยู่อาศยั	(กทม.-ปรมิณฑล)	121,368	ล้านบาท	ลดลง	16.47%	ขณะท่ีสนิเชือ่ท่ีอยู่อาศยัท่ัวไป 
ปล่อยใหม่ทั่วประเทศ	155,196	ล้านบาท	ลดลง	9.8%	ส่งผลทำาให้ครึ่งปีแรก	2562	ตัวเลขดังกล่าวปรับตัวลดลงหนักเช่นเดียวกัน	

ตารางที่ 2 อัตราขยายตัวการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล QoQ และ YoY

ประเภท Q1/61 Q2/61 Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62

หน่วย
QoQ -12.3% 18.4% -2.5% 15.3% -14.8% -15.3%

YoY 42.4% 25.9% 5.0% 16.7% 13.5% -18.9%

ข้อมูล
QoQ -12.5% 30.4% -7.8% 30.2% -23.8% -8.7%

YoY 39.4% 40.3% 14.6% 36.9% 19.3% -16.5%

ที่มา:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์

	 โดยท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จใหม	่(กทม.-ปริมณฑล)	47,637	 หน่วย	 ลดลง	14.6%	 ด้านตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ่ท่ีอยู่อาศัย	
(กทม.-ปริมณฑล)	254,315	 ล้านบาท	 ลดลง	16.5%	ขณะที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยทั่วไปปล่อยใหม่ทั่วประเทศ	314,068	 ล้านบาท	
ลดลง	3.4%
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	 จากผลกระทบดังกล่าวทำาให้ภาครัฐออกมาตรการอื่นมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น	 ลดหย่อนภาษีไม่เกิน	2	 แสนบาท	 สำาหรับ 
ผู้ซื้อบ้านหลักแรกราคาไม่เกิน	5	ล้านบาท	จนถึงสิ้นปี	2562	ตามมาด้วยมาตรการลดต้นทุนให้กับทั้งฝั่งผู้ซื้อ	และผู้ประกอบการ
ลดค่าธรรมเนียมการโอน	จาก	2%	เหลือ	0.01%	และค่าธรรมเนียมจดจำานองจาก	1%	เหลือ	0.01%	เช่นกัน	ซึ่งระบุสำาหรับที่
อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยว	บ้านแฝด	ทาวน์เฮ้าส์	และคอนโดมีเนียมราคาไม่เกิน	1	ล้านบาท	และกำาหนดระยะเวลาถึง	31	พ.ค.	2563

	 รวมไปถงึธนาคารแห่งประเทศไทยยอมผ่อนปรนมาตรการ	LTV	เพือ่ลดผลกระทบผูกู้ร่้วม	โดยหากไม่มีกรรมสทิธิ์ในท่ีอยู่อาศยั 
จะยังไม่นับเป็นผู้กู้ในครั้งนั้น	 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้กู้ร่วมให้ได้รับสินเช่ือตามความเหมาะสมมากข้ึน	 อย่างไรก็ตาม
มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวยังไม่เพียงพอท่ีจะฉุดตลาดอสังหาฯให้ฟื้น	 ด้วยปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมไม่ได้อย่างภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว	 กำาลังซ้ือในประเทศลดลง	 จึงทำาให้เห็นปรากฎการณ์ธุรกิจอสังหาฯ	 ปรับตัวอย่างหนัก	 ท้ังเลื่อนออกโครงการใหม่ใน 
ครึ่งปีหลัง	 และเข็นโครงการเก่าออกขายให้มากท่ีสุด	 รวมท้ังการปรับลดเป้าหมายยอดขาย	 และการเติบโตในปีนี้ลดลงเพ่ือ 
สะท้อนตลาด	(ข้อมูลประกอบจาก	:	BANGKOKBIZNEWS	กรุงเทพธุรกิจ)

ความเสี่ยงจากกลยุทธ์ด้านราคาของคู่แข่ง
	 กลยุทธ์สงครามราคา	(Price	War)	ของคู่แข่งที่มีมาก	จากอุปทานสะสมที่มีจำานวนเพิ่มมากขึ้น	ในขณะที่โครงการส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงเปิดตวัและอยู่ในระหว่างกอ่สรา้ง	เนื่องจากมกีารเร่งโอนไปเมือ่ปลายปี	2561	และต้นปี	2562	จะเหน็ได้จากการที่ในช่วง	
10	ปีที่ผ่านมา	 ราคาคอนโดฯในกรุงเทพฯ	 เฉลี่ยโดยรวมปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่า	40%	แต่การปรับขึ้นของราคามีอัตราช้าลงเรื่อยๆ	
โดยในช่วง	5	ปีและ	3	ปีที่ผ่านมา	มีราคาปรับเพิ่มขึ้นประมาณ	30%	และ	10%	ตามลำาดับ	ส่วนในปี	2561	ที่ผ่านมา	ราคาปรับ
ขึ้นมาประมาณ	5%	

	 จากปัจจัยดังกล่าวทำาให้ผู้ประกอบการเกิดการงัดกลยุทธ์สงครามราคา	เพื่อกระตุ้นกำาลังซื้อ	เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
ท่ีมีอยู่อย่างจำากัด	 ท้ังนี้	 ปี	2562	 ถือเป็นปีท่ีมีการแข่งขันสูงเกินกว่าตลาดช่วงปกติ	 เนื่องจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย ์
ส่วนใหญ่มีสต๊อกติดมือจำานวนมาก	ประกอบกับในตลาดรวมก็มีสต๊อกที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น	ทำาให้ผู้ประกอบการต้องงัดกลยุทธ์
ด้านราคาออกมาใช้	ประมาณ	3-5%	ที่จะทำาให้ผู้ประกอบการลดเพิ่มลูกค้าได้	

	 ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 กรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้าง	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 
เห็นว่าการใช้กลยุทธ์สงครามราคา	เข้ามาเป็นตัวกระตุ้น	เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำา	เนื่องจากการทำาสงครามราคา	เป็นการทำาลายตลาด
อสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบและในระยะยาวไม่ส่งผลดีกับธุรกิจโดยรวม

	 ท้ังนี	้สิง่ท่ีผูป้ระกอบการควรปรบัตวัตามภาวะดงักล่าว	คอืการพฒันาสนิค้าให้สอดดล้องกบัความต้องการแท้จรงิ	และพฒันา
ทางเลอืกให้กบัลกูค้าในหลากหลายด้าน	โดยเฉพาะโครงการท่ีขายได้แล้ว	65%	ควรนำาส่วนท่ีเหลอืจากกำาไรเข้าไปพฒันาบางส่วน
ที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าต่อไป	(ข้อมูลประกอบจาก	:	DDPROPERTY)

ความเสี่ยงจากต้นทุนราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 ดัชนีราคาท่ีดินเปล่าก่อนการพัฒนาในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล	ไตรมาส	2	ปี	2562	มีค่าดัชนีเท่ากับ	236.9	จุด	ปรับเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ	3.1	เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า	ซ่ึงมีค่าดัชนีเท่ากับ	229.7	จุด	และปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ		8.8	เม่ือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน	ซ่ึงมีค่าดัชนีเท่ากับ	217.8	จุด	จะเห็นได้ชัดว่าเป็นการเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีชะลอตัวลง	หลังจากมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นตัวเลขสองหลักติดต่อกันถึงเก้าไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส	1	ปี	2560	ถึงไตรมาส	1	ปี	2562	

ตารางที่ 1 ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2562

ที่ดินเปล่�ก่อนก�รพัฒน� Q1/2561 Q2/2561 Q3/2561 Q4/2561 Q1/2562 Q2/2562

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 186.0 217.8 219.2 223.2 229.7 236.9

QoQ 12.3% 15.2% 0.6% 1.8% 2.9% 3.1%

YoY 16.0% 32.3% 31.6% 32.6% 21.5% 8.8%

ที่มา:	กรมที่ดิน	
รวบรวมและประมาลผลโดย	:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
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	 โดย	5	อันดับทำาเลท่ีดินเปล่าก่อนการพัฒนาท่ีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดในไตรมาส	2	ปี	2562	 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	(YoY)	ได้แก่	(1)	จังหวัดนครปฐม	มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุด 
ร้อยละ	62.6	ราคาท่ีดินปรับเพิ่มสูงข้ึนส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณ	อำาเภอสามพราน	อำาเภอพุทธมณฑล	และอำาเภอเมือง
นครปฐม	เนื่องจากมีแผนโครงการรถไฟฟ้าในอนาคตสายสีนำ้าเงินหัวลำาโพง-	 บางแค	ส่วนต่อขยายไปพุทธมณฑลสาย	4	 
ส่งผลให้ราคาที่ดินในบริเวณนี้เพิ่มขึ้น	(2)	จังหวัดสมุทรสาคร	มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ	47.3	ราคาที่ดิน 
ปรับเพ่ิมสูงข้ึนส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณ	อำาเภอเมืองสมุทรสาครและอำาเภอกระทุ่มแบนเนื่องจากจะมีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์
กรุงเทพ-วังมะนาวเช่ือมต่อจากทางด่วนพเิศษช่วงพระราม	2	ส่งผลให้ราคาท่ีดนิในบรเิวณนีเ้พ่ิมข้ึน	(3)	เขตบางกรวย-บางใหญ่-
บางบัวทอง-ไทรน้อย	มีการเปลีย่นแปลงของราคาเพ่ิมข้ึนร้อยละ	45.8		(4)	เขตบางเขน-สายไหม-ดอนเมอืง-หลกัสี	่มอีตัราการ
เปลี่ยนแปลงของราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ	40.5	และ	(5)	เมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์	มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ	29.3	เน่ืองจากมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	(แบริ่ง	 สมุทรปราการ)	 ซ่ึงก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้
บริการเมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2561	ที่ผ่านมาจึงส่งผลให้ราคาที่ดินในบริเวณนี้เพิ่มขึ้น

	 ทำาเล	5	อันดับแรกข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นแนวโน้มความต้องการท่ีดินเพื่อการพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยได้ขยายตัวไป 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดปริมณฑล	และชานเมืองมากข้ึนซ่ึงเป็นทำาเลท่ียังมีฐานราคาตำ่า	และมีแผนโครงการรถไฟฟ้าท่ีจะเปิดให้บริการ 
ในอนาคต	จึงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่าบริเวณในกลางเมืองเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	

	 จากปัจจัยดังกล่าว	 ผู้ประกอบการจึงมีมาตรการรองรับในการท่ีราคาท่ีดินปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน	 โดยการศึกษาความเป็นไปได ้
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	 ท้ังแนวราบและอาคารชุด	 พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค	 ความเป็นไปได้ทาง
ด้านการเงิน	และความเป็นไปได้ของโครงการในทุกด้านอย่างละเอียดถี่ถ้วน	ก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดินเพื่อทำาการพัฒนา	(ข้อมูล
ประกอบจาก	:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

250

200

150

100

50

0

217.8 229.7
236.9

Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4
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ที่มา:	กรมที่ดิน	
รวบรวมและประมาลผลโดย	:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ความเสี่ยงจากสงครามการค้าระหว่างประเทศที่กระทบกับลูกค้าต่างชาติ
	 ในช่วง	6	เดือนหลังของปี	2562	ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน	(CEO	Survey)	:	Economic	Outlook	คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
ไทยในช่วงคร่ึงหลังของปี	2562	 จะเติบโตลดลงจากการสำารวจครั้งก่อน	 โดยคาดว่าในปี	2562	 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตในช่วง	
2-3%	ขณะที่ในการสำารวจครั้งก่อน	CEO	ส่วนใหญ่	หรือ	74%	ของ	CEO	คาดว่าในปี	2562	เศรษฐกิจไทยจะเติบโตในช่วง	3-4%	 
โดยเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีจะได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยภายในประเทศเป็นสำาคัญ	 ท้ังนโยบายการคลังและ 
การใช้จ่ายภาครัฐ	เสถียรภาพการเมืองไทย	และการท่องเที่ยว

	 ขณะท่ีปัจจัยเสี่ยงสำาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเป็นปัจจัยท่ีมีความเช่ือมโยงกับต่างประเทศ	 โดยเฉพาะ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก	สงครามการค้า	ค่าเงินบาทหรือการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากทิศทางการค้า	โดย	85%	ของ	CEO	
คาดว่าสงครามการค้าจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจไทย

	 ส่วนแนวโน้มการลงทุนในช่วง	12	เดือนข้างหน้า	CEO	คาดว่าจะรักษาระดับการลงทุนในระดับเดิม	โดยรอดูความชัดเจน 
ของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเพิ�มความระมัดระวังในการลงทุน	อย่างไรก็ตาม	พบว่า	50%	ของ	CEO	วางแผนในการขยาย
การลงทนุในตา่งประเทศ	เปา้หมายหลกัในการลงทนุตา่งประเทศยงัคงเปน็ประเทศในกลุม่เพือ่นบา้นในอาเซยีน	ท้ังในกลุม่ประเทศ
กัมพูชา	ลาว	พม่า	และเวียดนาม	(CLMV)	อินโดนีเซีย	และฟิลิปปินส์

	 นอกจากนี้	CEO	 ส่วนใหญ่มีความกังวลใจมากขึ้นเกี่ยวกับกำาลังซื้อภายในประเทศ	 ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักใน
ปัจจบัุน	และมคีวามวติกกงัวลเพิม่ข้ึนมากสำาหรบัสถานการณ์เศรษฐกจิของคูค้่าต่างประเทศ	โดยขยับมาเป็นอนัดบั	2	จากอันดบั	8	 
ขณะที่ปัญหาขาดแคลนแรงงานมีฝีมือลดลงไปอยู่อันดับ	3	(ข้อมูลประกอบจาก	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

มาตรการรองรับความเสี่ยง
	 เป็นช่วงท่ีตลาดอาคารชุดมีการแข่งขันสูง	 มากกว่าตลาดแนวราบ	 เน่�องจากอุปสงค์ส่วนใหญ่ในปีนี้เป็นการซ้ือเพื่อการ 
อยู่อาศัยจริงมากกว่าการเก็งกำาไร	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงมีมาตรการรองรับความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการอาคารชุด	 
บริษัทฯ	 จึงมุ่งเน้นพัฒนาโครงการแนวราบเพิ�มขึ้น	 เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการท่ีแท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย	 ด้วยการศึกษา 
ความต้องการ	พฤติกรรม	ของกลุ่มเป้าหมาย	และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อนำาไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าโครงการ 
ในอนาคต	 โดยการจับกลุ่มเป้าหมายนั้นต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มของอุปสงค์ในตลาด	 จับกลุ่มท่ีมีกำาลังซ้ือจริง	 นอกจากนั้น 
ยังมีการศึกษาเรื่องของตำาแหน่งที่ตั้งโครงการที่เหมาะสมและมีศักยภาพเหน่อคู่แข่ง
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ภ�วะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ปี 2562

	 ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยทั้งปี	2562	ในด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยคาดว่าจำานวนหน่วยจะลดลง	10.2%	และ
มลูคา่จะลดลง	7.1%	สว่นดา้นอปุทานโครงการท่ีอยู่อาศยัเปดิขายใหมค่าดวา่จะมจีำานวนหนว่ยลดลง	12.7%	และท่ีอยูอ่าศยัสรา้ง
เสร็จจดทะเบียนใหม่คาดว่าจะมีจำานวนหน่วยลดลง	9.1%	เมื่อเทียบกับปี	2561	ทั้งนี้	การชะลอตัวทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน	
แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการซึ�งจะนำาไปสู่การปรับสมดุลของตลาด	 โดยแนวโน้มการประมาณการอุปทานเหลือ 
ขายท่ีอยูอ่าศยัในตลาดเฉพาะในพืน้ท่ีกรงุเทพฯ-ปรมิณฑล	ป	ี2562	จะมีจำานวนประมาณ	154,367	หนว่ย	เปน็โครงการบา้นจดัสรร
ประมาณ	88,727	หน่วย	คิดเป็น	57.5%	อาคารชุดมีประมาณ	65,639	หน่วย	คิดเป็น	42.5%	หน่วยที่มีมากที่สุด	คือ	อาคารชุด	
42.5%	รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์	31.8%	บ้านเดี่ยว17.1%	ที่เหลือเป็น	บ้านแฝด	และอาคารพาณิชย์

	 สำาหรับแนวโน้มปี	2563	ประมาณการหน่วยเหลือขาย	ณ	สิ้นปี	2563	คาดว่าจะมีจำานวนประมาณ	139,000	หน่วย	ลดลง 
จากปี	2562	6.7%	 เนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 โดยการลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์
และค่าจดจำานอง	เหลือ	0.01%	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2562	จนถึง	สิ้นปี	2563	เฉพาะการซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน	
3	ล้านบาทจากผู้ประกอบการ	โดยไม่นับรวมการซื้อ	บ้านมือสอง	ซึ่งคาดว่าจะทำาให้มีการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่
โดยผู้ประกอบการ	 และจะช่วยให้อุปทานเหลือขายสะสมในตลาดถูกดูดซับออกไป	 จนสามารถปรับสมดุลของอุปทานเหลือขาย 
ให้ใกล้เคียงกับ	ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง	5	ปีที่	138,720	หน่วยได้

สถานการณ์ด้านอุปทานตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
	 อุปทานเปิดตัวใหม่	 ในช่วงไตรมาสท่ี	1	 ปี	2562	 เป็นโครงการบ้านจัดสรรท้ังหมด	50	 โครงการ	 โครงการอาคารชุด	 
30	โครงการ	รวมเป็น	80	โครงการ	โดยโครงการบ้านจัดสรรนั้น	มีจำานวนที่ลดลง	ในขณะที่มูลค่าการเปิดตัวเพิ่มขึ้น	เมื่อเทียบ
กับไตรมาสที่	1	ปี	2561	ส่วนโครงการอาคารชุดนั้น	มีอัตราที่ลดลงทั้งจำานวนโครงการและมูลค่าโดยรวม	โครงการที่เปิด	ประเภท
บ้านจัดสรร	แบ่งเป็น	ทาวเฮ้าส์	53.5%	ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา	2-3	ลบ.	บ้านเดี่ยว	32.6%	ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา	10	ลบ.	
ขึ้นไป	บ้านแฝด	13%	ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา	3-5	ลบ.	และอาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย	0.9%	ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา 
10	ลบ.	ขึ้นไป	ส่วนประเภทอาคารชุด	แบ่งเป็น	ประเภท	1	ห้องนอน	80.2%	ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา	2-3	ลบ.	ประเภท	สตูดิโอ	
6.7%	ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา	2-3	ลบ.	ประเภท	2	ห้องนอน	12.5%	ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา	3-5	ลบ.	และประเภท	3	ห้องนอน	 
0.7%	ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา	10	ลบ.	ขึ้นไป	ดังแผนภูมิด้านล่างนี้

แผนภูมิที่ 1 จ�านวนหน่วยโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2562
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แผนภูมิที่ 2 มูลค่าโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2562

แผนภูมิที่ 3 ประเภทและราคาบ้านจัดสรร ไตรมาส 1 ปี 2562

แผนภูมิที่ 4 ประเภทและราคาอาคารชุด ไตรมาส 1 ปี 2562
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รายงานประจำาปี 256278

	 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่	ในช่วงไตรมาสที่	1	ปี	2562	มีจำานวนหน่วยที่ลดลง	40.8%	เมื่อเทียบกับไตรมาสที่	1	
ปี	2561	และลดลง	11.2%	จากไตรมาสที่	4	ปี	2561	ดังแผนภูมิด้านล่างนี้

แผนภูมิที่ 5 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2562
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 จะเห็นว่าในช่วงไตรมาสที่	1	ปี	2562	อุปทานทั้งที่เปิดตัวใหม่และอุปทานที่สร้างเสร็จแล้ว	ลดลงเมื่อเทียบกับ	ไตรมาสที่	1	
ปี	2561	เนื่องจากอัตราการดูดซับลดลง	และอุปทานเหลือขายสะสมเพิ่มขึ้นจากอุปทานคงค้างในปี	2560-2561	

	 ส่วนไตรมาสท่ี	2	ปี	2562	อปุทานเปิดตวัใหม่	เป็นโครงการบ้านจดัสรรท้ังหมด	71	โครงการ	โครงการอาคารชุด	33	โครงการ	
รวมเป็น	104	โครงการ	โดยรวมจำานวนโครงการเพิ่มขึ้นถึง	82.5%	จำานวนหน่วยเพิ่มขึ้น	63.1%	และมูลค่ารวมเพิ่มขึ้น	151.7%	
แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่มีจำานวนโครงการเพิ่มขึ้น	91.9%	 จำานวนหน่วยเพิ่มขึ้น	88.7%	 และมูลค่ารวมเพิ่มขึ้น	115.2%	 
ในขณะท่ีโครงการอาคารชุดมจีำานวนโครงการเพิม่ข้ึน	65%	จำานวนหน่วยเพิม่ขึน้	45.3%	และมลูค่ารวมเพิม่ข้ึน	178.9%	เมือ่เทียบ
สัดส่วนระหว่างโครงการบ้านจัดสรรและโครงการอาคารชุด	 พบว่า	 แม้จำานวนโครงการบ้านจัดสรรจะมีมากกว่าจำานวนโครงการ
อาคารชุด	แต่จำานวนหน่วยและมูลค่ารวมของโครงการอาคารชุด	มีมากกว่าโครงการบ้านจัดสรร	แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ
ยังไม่ได้มีการชะลอการเพิ่มอุปทานอาคารชุดในตลาดมากนัก	 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการ	LTV	มากกว่าบ้านจัดสรร	
ดังตารางด้านล่างนี้

แผนภูมิที่ 6 สัดส่วนจ�านวนหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ไตรมาส 1 ปี 2562 แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย
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	 ประเภทโครงการบ้านจัดสรรเปิดใหม่ในไตรมาสที่	2	ปี	2562	แบ่งเป็น	ทาวเฮ้าส์	63.8%	ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา	2-3	ลบ.	 
บ้านเดี่ยว	20.3%	ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา	7.5-10	ลบ.	บ้านแฝด	13.6%	ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา	3-5	ลบ.	และอาคารพาณิชย์
เพื่อการอยู่อาศัย	2.3%	 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา	3-5	 ลบ.	 ส่วนโครงการอาคารชุด	 แบ่งเป็น	 ประเภท	1	 ห้องนอน	66.7%	 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา	3-5	ลบ.	รองลงมาเป็นประเภท	สตูดิโอ	15.3%	ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา	2-3	ลบ.	ประเภท	2	ห้องนอน	
15.1%	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา	10	ลบ.	ขึ้นไป	และประเภท	3	ห้องนอนขึ้นไป	มีสัดส่วนเพียง	2.9%	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา	
10	ลบ.	ขึ้นไป	ดังแผนภูมิด้านล่างนี้

ตารางที่ 1 โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2562

ประเภท

โครงก�ร หน่วย มูลค่� (ลบ.)

Q2/61 Q2/62 YoY Q2/61 Q2/62 YoY Q2/61 Q2/62 YoY

บ้านจัดสรร 37 71 91.9% 6,512 12,290 88.7% 26,196 56,385 115.2%

อาคารชุด 20 33 65.0% 9,395 13,649 45.3% 35,158 98,042 178.9%

รวม 57 104 82.5% 15,907 25,939 63.1% 61,354 154,427 151.7%

แผนภูมิที่ 7 ประเภทและราคาบ้านจัดสรรไตรมาส 2 ปี 2562

แผนภูมิที่ 8 ประเภทและราคาอาคารชุดไตรมาส 2 ปี 2562
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 สำาหรับที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในไตรมาสที่	2	ปี	2562	มีจำานวนหน่วยที่ลดลง	14.6%	เมื่อเทียบกับไตรมาสที่	2	 
ปี	2561	และลดลง	2.5%	เมื่อเทียบกับไตรมาสที่	1	ปี	2562	แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบ	64.8%	(ประกอบไปด้วยบ้านเดี่ยว	43.8%	
ทาวเฮ้าส์	15.3%	 บ้านแฝด	3%	 อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย	2.8%)	 และอาคารชุด	35.2%	 ซึ่งมีจำานวนหน่วยสร้างเสร็จ 
จดทะเบียนลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่	3	เนื่องจากมีการเร่งก่อสร้างและเร่งโอนตั้งแต่	ไตรมาสที่	3	ปี	2561	

	 สรุปภาพรวมครึ่งปีแรก	ปี	2562	โครงการบ้านจัดสรรเปิดตัวใหม่ทั้งหมด	137	โครงการ	โครงการอาคารชุด	67	โครงการ	
รวมเป็น	204	โครงการ	แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่มีจำานวนโครงการเพิ่มขึ้น	50.5%	จำานวนหน่วยเพิ่มขึ้น	46.2%	และมูลค่า
รวมเพิ่มข้ึน	68.6%	 ในขณะท่ีโครงการอาคารชุดมีจำานวนโครงการเพิ่มข้ึน	19.6%	 จำานวนหน่วยเพิ่มข้ึน	5%	 และมูลค่ารวม 
เพิ่มขึ้น	50.4%	เมื่อเทียบกับ	H1/2018	ดังตารางด้านล่างนี้

ตารางที่ 2 โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ครึ่งแรกปี 2562

ประเภท

โครงก�ร หน่วย มูลค่� (ลบ.)

H1/61 H1/62 YoY H1/61 H1/62 YoY H1/61 H1/62 YoY

บ้านจัดสรร 91 137 50.5% 15,274 22,324 46.2% 67,832 114,348 68.6%

อาคารชุด 56 67 19.6% 25,252 26,526 5.0% 100,491 151,113 50.4%

รวม 147 204 38.8% 40,526 48,850 20.5% 168,323 265,461 57.7%

	 โดยทำาเลท่ีมโีครงการบ้านจดัสรรเปิดขายใหม่มากท่ีสดุ	5	อันดบัแรก	ในช่วงครึง่ปีแรก	ปี	2562	ได้แก่	(1)	บางใหญ่-บางบัวทอง- 
บางกรวย-ไทรน้อย	 ทำาเลปลายทางก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง	(2)	 ลำาลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ	 ท่ีมีแนวรถไฟฟ้า 
สายสีเขียว	 (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต)	 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	 (3)	 เมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์	 
(4)	 คลองสามวา-มีนบุรี-หนองจอก-ลาดกระบัง	 ซ่ึงเป็นทำาเลท่ีมีรถไฟฟ้าสายสีชมพู	(แคราย-มีนบุรี)	 อยู่ในระหว่างก่อสร้าง	 
(5)	บางพลี-บางบ่อ	-บางเสาธง	ซึ่งทั้ง	5	ทำาเลดังกล่าวจะเปิดขายทาวน์เฮ้าส์	ราคา	3.01-5.00	ล้านบาทเป็นส่วนใหญ่	ยกเว้น
เมอืงสมทุรปราการ-	พระประแดง-พระสมุทรเจดย์ี	ซ่ึงส่วนใหญ่เปิดขายทาวน์เฮ้าส์	ราคา	2.01-3.00	ล้านบาท	ดงัตารางด้านล่างนี้

ตารางที่ 3 ท�าเลที่มีโครงการบ้านจัดสรรที่เปิดขายใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก ในช่วงครึ่งแรกปี 2562

อันดับที่ ทำ�เล
จำ�นวนหน่วย 
ที่เปิดข�ยใหม่

มูลค่�โครงก�ร 
(ลบ.)

ระดับร�ค�ที่เปิดข�ยม�กที่สุด
ประเภทที่เปิด
ข�ยม�กที่สุดครึ่งแรกปี 2562 ครึ่งแรกปี 2561

1 บางใหญ่-บางบัวทอง-บางกรวย-ไทรน้อย 3,210 18,150 3.01-5.00 3.01-5.00 ทาวน์เฮ้าส์

2 ลำาลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ 3,004 8,369 3.01-5.00 2.01-3.00 ทาวน์เฮ้าส์

3 เมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์	 2,283 6,196 2.01-3.00 2.01-3.00 ทาวน์เฮ้าส์

4 คลองสามวา-มีนบุรี-หนองจอก-ลาดกระบัง 2,239 9,177 3.01-5.00 2.01-3.00 ทาวน์เฮ้าส์

5 บางพลี-บางบ่อ	-บางเสาธง 2,148 10,638 3.01-5.00 3.01-5.00 ทาวน์เฮ้าส์

	 ส่วนทำาเลท่ีมโีครงการอาคารชุดท่ีเปิดขายใหม่มากท่ีสดุ	5	อันดบัแรก	ในช่วงครึง่ปีแรก	ปี	2562	ได้แก่	(1)	ธนบรุ-ีคลองสาน- 
บางกอกน้อย-บางกอกใหญ่-บางพลดั	(2)	ห้วยขวาง-จตจุกัร-ดนิแดง	(3)	พระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ	(4)	คลองสามวา- 
มีนบุรี-หนองจอก-ลาดกระบัง	(5)	สุขุมวิท	ตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส	(สายสุขุมวิท)	โดย	3	อันดับทำาเลแรกส่วนใหญ่เปิดขายระดับ
ราคา	3.01-5.00	ล้านบาทมากที่สุด	ถัดมาทำาเลอันดับที่	4	ส่วนใหญ่เปิดขายในระดับราคา	2.01-3.00	ล้านบาทมากที่สุด	และ
ทำาเลอันดับที่	5	ส่วนใหญ่เปิดขายในระดับราคา	7.51	ล้านบาทขึ้นไปมากที่สุด	ทั้งนี้	5	ทำาเลดังกล่าวประเภทห้องที่มีการเปิดขาย
มากที่สุดคือประเภท	1	ห้องนอน	ดังตารางด้านล่างนี้
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ตารางที่ 4 ท�าเลที่มีโครงการอาคารชุดที่เปิดขายใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก ในช่วงครึ่งแรกปี 2562

อันดับที่ ทำ�เล
จำ�นวนหน่วย 
ที่เปิดข�ยใหม่

มูลค่�โครงก�ร 
(ลบ.)

ระดับร�ค�ที่เปิดข�ยม�กที่สุด
ประเภทที่เปิด
ข�ยม�กที่สุดครึ่งแรกปี 2562 ครึ่งแรกปี 2561

1 ธนบุร-ีคลองสาน-บางกอกน้อย-บางกอกใหญ่-บางพลดั 5,442 18,649 3.01-5.00 3.01-5.00 1	ห้องนอน

2 ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง 3,093 12,590 3.01-5.00 3.01-5.00 1	ห้องนอน

3 พระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ 2,702 10,337 3.01-5.00 3.01-5.00 1	ห้องนอน

4 คลองสามวา-มีนบุรี-หนองจอก-ลาดกระบัง 2,576 5,250 2.01-3.00 2.01-3.00 1	ห้องนอน

5 สุขุมวิท 1,900 16,605 7.51-10.00 
และ	10	ลบ.	
ข้ึนไป	

10	ลบ.	ขึ้นไป	 1	ห้องนอน

	 ช่วงครึ่งปีแรก	 ปี	2562	 ท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน	 มีจำานวนหน่วย	47,637	 หน่วย	 ลดลง	24.1%	 เม่ือเทียบกับ	 
ช่วงคร่ึงปีแรก	 ปี	2561	 โดยเป็นการลดลงของอาคารชุด	 ซ่ึงลดลงมากถึง	45.3%	 ในขณะท่ีท่ีอยู่อาศัยแนวราบท้ังบ้านจัดสรร 
และบ้านที่ประชาชนสร้างเอง	มีจำานวนหน่วยเพิ่มขึ้น	2.6%	ดังตารางด้านล่างนี้

ตารางที่ 5 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ประเภท Q1/61 Q2/61R Q3/61R Q1/62R Q2/62R H1/61 H1/62 QoQ YoY YTD

แนวราบ 12,843 14,892 15,105 14,290 13,217 15,245 27,735 28,462 15.3% 2.4% 2.6%

อาคารชุด 22,432 12,632 22,226 14,382 10,903 8,272 35,064 19,175 -24.1% -34.5% -45.3%

รวม 35,275 27,524 37,331 28,672 24,120 23,517 62,799 47,637 -2.5% -14.6% -24.1%

	 จากแนวโน้มด้านอุปทานช่วงครึ่งปีแรก	 คาดการณ์ได้ว่าอุปทานการเปิดตัวโครงการใหม่	 ช่วงครึ่งปีหลัง	 ปี	2562	 
จะลดลง	28%	เมื่อเทียบกับช่วงคร่ึงปีหลังของปี	2561	เนื่องจากมีอุปทานเหลือขายในตลาดสะสมมา	ส่วนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ 
จดทะเบียนใหม่	คาดว่าจะลดลง	2.3%	เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีหลังของปี	2561

	 โดยรวมสถานการณ์ด้านอปุทานตลาดท่ีอยูอ่าศยัในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลท้ังปี	2562	โครงการท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม่ 
คาดว่าจะมีจำานวนหน่วยลดลง	12.7%	 และท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่คาดว่าจะมีจำานวนหน่วยลดลง	9.1%	 
เมื่อเทียบกับปี	2561	จากจำานวนหน่วยอาคารชุดที่ลดลง	ในขณะที่จำานวนหน่วยแนวราบเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ด้านอุปสงค์ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
	 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย	ในช่วงไตรมาสที่	1	ปี	2562	มีจำานวนหน่วยเพิ่มขึ้น	13.5%	และมีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้น	19.3%	
เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่	1	ปี	2561	โดยจากจำานวนหน่วยทั้งหมด	แบ่งเป็น	อาคารชุด	46.2%	ทาวเฮ้าส์	30.7%	และบ้านเดี่ยว	
14.7%	ทั้งนี้	เป็นที่อยู่อาศัยสร้างใหม่	(หรือบ้านที่โอนจากนิติบุคคล)	63%	และบ้านมือสอง	(หรือบ้านที่โอนจากบุคคลธรรมดา)	
37%	สอดคล้องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่	(ทั่วประเทศ)	ที่มีอัตราเพิ่มขึ้น	3.8%	เมื่อเทียบกับไตรมาสที่	1	ปี	2561	 
แต่ลดลง	17.6%	 เม่ือเทียบกับ	 ไตรมาสท่ี	4	 ปี	2561	 นอกจากนั้น	 สินเชื่อท่ีอยู่อาศัยบุคคลคงค้าง	(ท่ัวประเทศ)	 ยังมีอัตรา 
ที่เพิ่มขึ้น	8.4%	เมื่อเทียบกับไตรมาสที่	1	ปี	2561	และเพิ่มขึ้น	2%	เมื่อเทียบกับไตรมาสที่	4	ปี	2561	จากการเร่งโอนในช่วง
ก่อนมาตรการ	LTV	จะประกาศใช้ในวันที่	1	เมษายน	2562	ดังแผนภูมิด้านล่างนี้
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 ส่วนช่วงไตรมาสท่ี	2	 ปี	2562	 ยอดโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัย	 มีจำานวนหน่วยลดลง	18.9%	 และมีมูลค่าลดลง	16.5%	 
เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่	2	ปี	2561	ซึ่งมีอัตราลดลงเป็นไตรมาสแรก	นับจากที่มีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันถึง	7	ไตรมาส	
ตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี	2	 ปี	2560	 สาเหตุมาจากมาตรการ	LTV	 ผู้ซ้ือถูกธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ	 ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได	้ 
ทำาให้ผู้ประกอบการต้องนำาหน่วยท่ีอยู่อาศัยนั้นกลับมาขายใหม่	 ส่งผลทำาให้อุปทานคงค้างในตลาดมีเพิ่มข้ึน	 โดยจำานวนหน่วย 
โอนแบ่งตามประเภทโครงการได้แก่	อาคารชุด	45.4%	ทาวเฮ้าส์	31.9%	บ้านเดีย่ว	14.1%	อาคารพาณชิย์เพือ่การอยู่อาศยั	5.1%	
และบ้านแฝด	3.5%	ทั้งนี้	 แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยสร้างใหม่	(หรือบ้านที่โอนจากนิติบุคคล)	55%	และบ้านมือสอง	(หรือบ้านที่โอน 
จากบุคคลธรรมดา)	45%	ดังตารางและแผนภูมิด้านล่างนี้	

ตารางที่ 6 อัตราขยายตัวการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล QoQ และ YoY

ประเภท Q1/61 Q2/61 Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62

หน่วย
QoQ -12.3% 18.4% -2.5% 15.3% -14.8% -15.3%

YoY 42.4% 25.9% 5.0% 16.7% 13.5% -18.9%

ข้อมูล
QoQ -12.5% 30.4% -7.8% 30.2% -23.8% -8.7%

YoY 39.4% 40.3% 14.6% 36.9% 19.3% -16.5%

แผนภูมิที่ 9 จ�านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ไตรมาส 1 ปี 2562

แผนภูมิที่ 10 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ทั่วประเทศ ไตรมาส 1 ปี 2562
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แผนภูมิที่ 11 สัดส่วนจ�านวนหน่วยของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยไตรมาส 2 ปี 2562 แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย

อาคารชุด
45.5

บ้านเดี่ยว
14.1%

ทาวน์เฮ้าส์
31.9%

อาคารพาณิชย์
5.1%

บ้านแฝด
3.5%

	 สรุปภาพรวมครึ่งปีแรก	 ปี	2562	 ยอดโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัย	 มีจำานวนหน่วยลดลง	18.9%	 และมีมูลค่าลดลง	16.5%	 
เม่ือเทียบกับครึ่งปีแรกของปี	2561	 ท้ังนี้	 เป็นจำานวนหน่วยของท่ีอยู่อาศัยสร้างใหม่	 (หรือบ้านท่ีโอนจากนิติบุคคล)	59%	 
และบ้านมือสอง	(หรือบ้านท่ีโอนจากบุคคลธรรมดา)	41%	 ในขณะท่ีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์โดยรวม	 เป็นอยู่อาศัยสร้างใหม	่
71%	และเป็นบ้านมือสอง	29%	ในขณะเดียวกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่	(ทั่วประเทศ)	มีอัตราที่ลดลงเช่นเดียวกันคือ
ลดลง	3.4%	เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่	1	ปี	2561	จะเห็นว่าจากมาตรการ	LTV	ของธนาคารแห่งประเทศไทย	มีผลกระทบต่อ 
การโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงไตรมาสที่	2	ปี	2562	อย่างมาก	ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมครึ่งปีแรก

	 ในส่วนของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาและราคาที่อยู่อาศัยมีการปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง	 เนื่องจากอุปทานเหลือ
ขายสะสมมีจำานวนมาก	ทำาให้ผู้ประกอบการต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคา	โดยดัชนีราคาทีด่ินเปล่าก่อนการพัฒนา	ปรับเพิ่มขึ้น	8.8	%	 
ดชันีราคาห้องชดุใหม่ทีอ่ยูร่ะหว่างการขาย	ปรบัเพิม่ขึน้	8.2%	ดชันีราคาบ้านจดัสรรใหม่ทีอ่ยูร่ะหว่างการขาย	ปรบัเพิม่ขึน้	2.8%	
แบ่งเป็น	บ้านเดี่ยว	ปรับเพิ่มขึ้น	2.3%	ทาวเฮ้าส์	ปรับเพิ่มขึ้น	3.3%	เมื่อเทียบกับ	ช่วงไตรมาสที่	2	ปี	2561	ดังแผนภูมิด้านล่างนี้

แผนภูมิที่ 12 ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย  
และดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2562 
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แผนภูมิที่ 13 อัตราขยายตัว (YoY) ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย  
และดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

	 จากประกาศการผ่อนปรนสำาหรับผู้กู้ร่วมในมาตรการ	LTV	ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย	ประกาศเมื่อวันที่	15	สิงหาคม	
2562	 ท่ีให้ผู้กู้ร่วมท่ียังไม่ได้มีกรรมสิทธ์ิอยู่ในท่ีอยู่อาศัยนั้น	 มีสิทธิซ้ือท่ีอยู่อาศัยเป็นกรณีสัญญาแรก	 ซ่ึงคาดว่าจะทำาให้มี 
ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงครึ่งปีหลังดีข้ึนกว่าช่วงครึ่งปีแรก	 ปี	2562	 โดยคาดว่าจะมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณ	5%	 แต่จำานวน 
หน่วยลดลง	15.5%	 และมูลค่ารวมลดลง	12.2%	 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีหลังของปี	2561	 ในขณะเดียวกัน	 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
บุคคลปล่อยใหม่	(ทั่วประเทศ)	คาดการณ์ว่าจะมีอัตราลดลงประมาณ	5.7%	เมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังของปี	2561	สอดคล้องกับ
แนวโน้มการโอนกรรมสิทธิ์	

	 โดยรวมสถานการณ์ด้านอุปสงค์ตลาดที่อยู่อาศัยทั้งปี	2562	ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย	(ทั้งประเทศ)	คาดว่าจะมีจำานวน
หน่วยลดลง	7.7%	แต่หากไม่มีมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ	จะมีจำานวนหน่วยลดลงถึง	16.8%	ส่วนยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
เฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	มีจำานวนหน่วยลดลง	10.2%	แม้ว่าช่วง	ไตรมาสที่	1	ปี	2562	จะมีอัตราเพิ่มขึ้นจาก
การเร่งโอนก่อนมาตรการ	LTV	หลังจากนั้นทั้งปีจะมีอัตราลดลง	 ตามภาวะเศรษฐกิจโลกและจากการประกาศใช้มาตรการ	LTV	 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 โดยมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์โดยรวม	 เป็นอยู่อาศัยสร้างใหม่	71%	 และเป็นบ้านมือสอง	29%	 
(ที่มา:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
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รองกรรมการ 
ผู้จัดการ  

สายงานขายและ 
การตลาด CHEWA 1

รองกรรมการ 
ผู้จัดการ  

สายงานขายและ 
การตลาด CHEWA 2

รองกรรมการ 
ผู้จัดการ  

สายงานขายและ 
การตลาด CHEWA 3

รองกรรมการ 
ผู้จัดการ สายงาน
สนับสนุนคอนโด

และบ้าน

รองกรรมการ 
ผู้จัดการ  

สายงานวิจัย 
และพัฒนา

รองกรรมการ 
ผู้จัดการ  
สายงาน 

ปฏิบัติการ

รองกรรมการ 
ผู้จัดการ สายงาน

บริหารองค์กร

รองกรรมการ 
ผู้จัดการ  

สายงานการเงินและ
บัญชี

ฝ่ายขาย ฝ่ายขาย ฝ่ายขาย
ฝ่ายขายและการตลาด

ต่างประเทศ
ฝ่าย 

พัฒนาธุรกิจ

ฝ่าย 
บริการลูกค้า

ฝ่าย 
ปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหาร 
ข้อมูลลูกค้า

ฝ่าย 
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่าย 
จัดซื้อ

ฝ่าย 
ทุนมนุษย์

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายสื่อสาร 
การตลาด

ฝ่ายบริการ 
หลังการขาย

ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายกฎหมายและ 

การกำากับการ
ปฏิบัติงาน

ฝ่าย 
การตลาด

ฝ่าย 
การตลาด

ฝ่าย 
การตลาด ฝ่ายบัญชี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

กรรมการ 
ผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา 
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

โครงสร้�งองค์กร
และการจัดการ
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คณะกรรมการบริษัท
	 กรรมการบริษัท	 ชีวาทัย	 จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	 ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น	 โดยมีโครงสร้าง 
คณะกรรมการท่ีชัดเจน	ถ่วงดลุ	และสามารถตรวจสอบได้	คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าท่ี	และความรบัผดิชอบท่ีมีต่อผูถ้อืหุ้น	
และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ	มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ

	 ตามข้อบังคับของบริษัทและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	5	 คน	
กรรมการของบรษัิทจะต้องมีคณุสมบัตติามท่ีกฎหมายกำาหนด	และกำาหนดให้คณะกรรมการบรษัิทมวีาระการดำารงตำาแหน่งคราว
ละ	3	ปี	นับแต่วันแต่งตั้ง	หรือ	ตามวาระการเป็นกรรมการ

	 กรรมการอิสระจำานวน	4	คน	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์	ที่กำาหนดให้กรรมการอิสระมีอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมดแต่ไม่น้อยกว่า	3	คน	ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำานวน	3	คน	ซึ่งมีความเป็นอิสระ	โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียว
กับเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด	 และมี 
ความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินรวมทั้งทำาหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

	 โครงสร้างการจัดการ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน	5	ชุด	ได้แก่	(1)	คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	(2)	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	(3)	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	(4)	 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง	และ	(5)	คณะกรรมการบริหาร	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมการจำานวน	7	คน	ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ของกระทรวงพาณิชย์	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท	ดังนี้

ร�ยชื่อคณะกรรมก�รบริษัท ตำ�แหน่ง

ก�รประชุมคณะกรรมก�ร ประจำ�ปี 2562

จำ�นวนครั้ง
ก�รประชุม

จำ�นวนครั้งที่
เข้�ร่วมประชุม

สัดส่วนจำ�นวน
ครั้งที่เข้�ร่วม
ประชุม (%)

1.	นายชาติชาย	พานิชชีวะ ประธานกรรมการ	
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

6
12
-

6
12
-

100
100
-

2.	นายบุญ	ชุน	เกียรติ กรรมการ
กรรมการกำากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

6
3
3
12
-
-

6
3
3
12
-
-

100
100
100
100
-
-

3.นางสมหะทัย	พานิชชีวะ กรรมการ	
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

6
12
-

6
12
-

100
100
-

4.นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี กรรมการ	
กรรมการอิสระ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
กรรมการกำากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

6
-
4
2
3
3

6
-
4
2
3
3

100
-

100
100
100
100

5.	นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร กรรมการ	
กรรมการอิสระ	
กรรมการตรวจสอบ	
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ	
กรรมการบริหารความเสี่ยง

6
-
4
2
3
3

6
-
4
2
3
3

100
-

100
100
100
100
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ร�ยชื่อคณะกรรมก�รบริษัท ตำ�แหน่ง

ก�รประชุมคณะกรรมก�ร ประจำ�ปี 2562

จำ�นวนครั้ง
ก�รประชุม

จำ�นวนครั้งที่
เข้�ร่วมประชุม

สัดส่วนจำ�นวน
ครั้งที่เข้�ร่วม
ประชุม (%)

6.	นายพินิจ	หาญพาณิชย์	 กรรมการ	
กรรมการอิสระ	
กรรมการตรวจสอบ

6
-
4

6
-
4

100
-

100

7.	พล.ต.ท.	วิสนุ	ปราสาททองโอสถ(1) กรรมการ	
กรรมการอิสระ	
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

6
-
2

4
-
2

67
-

100

หมายเหตุ: (1)	พล.ต.ท.	วิสนุ	ขอลาประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2562	เมื่อวันที่	13	มี.ค.	2562	และ	ครั้งที่	5/2562	เมื่อวันที่	8	ส.ค.	2562	

เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปราชการต่างประเทศ

 

กรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
	 นายบุญ	ชุน	เกียรติ	ลงลายมือชื่อร่วมกับ	นายชาติชาย	พานิชชีวะ	หรือ	นางสมหะทัย	พานิชชีวะ	และประทับตราสำาคัญ
ของบริษัท	ข้อจำากัดอำานาจกรรมการ	คือ	ไม่มี/	(ข้อมูลหนังสือรับรอง	ออกให้	ณ	วันที่	4	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ.	2562)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
	 เพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	โดย	(ก)	ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	5	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	(ข)	คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย	3	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ	

	 อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	(Corporate	Governance)	ในการถ่วงดุลสัดส่วนระหว่างกรรมการ 
ท่ีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร	เพือ่ให้สามารถสะท้อนอำานาจท่ีถ่วงดลุกนัอย่างเหมาะสม	ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกรรมการ 
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีสามารถให้ความเห็นเกีย่วกบัการทำางานของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระ	อีกท้ังมีจำานวนและคณุสมบัตขิองกรรมการ
อิสระตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
รวมท้ังดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำางานร่วมกับคณะกรรมการท้ังหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และสามารถแสดงความเห็น
ได้อย่างอิสระ

	 คณะกรรมการยังให้ความสำาคญัในประเดน็ความหลากหลายของคณะกรรมการ	หรอื	Board	Diversity	โดยคณะกรรมการของ
บรษัิทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีทักษะ	ความสามารถ	ความรู	้ประสบการณ์	ตลอดจนทัศนคตท่ีิต่างกนั	โดยเฉพาะอย่างย่ิงสดัส่วนของ
กรรมการผูห้ญิงของบรษัิทมีจำานวน	2	คนหรอืคดิเป็นสดัส่วน	29%	ของจำานวนกรรมการท้ังหมด	คอื	(1)	นางสมหะทัย	พานชิชีวะ	 
กรรมการ	และ	(2)	นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี	กรรมการอิสระ	ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับ	Board	Diversity	ย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำางานของคณะกรรมการ	 และส่งผลต่อการดำาเนินงานท่ีดีข้ึนของบริษัทในภาพรวม	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับ	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR)	ที่ได้กำาหนด
หลักเกณฑ์การประเมินท่ีเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศไว้ว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้หญิง
อย่างน้อย	1	คน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
1.	 คณะกรรมการอิสระ	จำานวน	4	คน	คิดเป็นสัดส่วน	57%	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด	คือ	(1)	นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี	 

(2)	นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร	(3)	นายพินิจ	หาญพาณิชย์	(4)	พล.ต.ท.	วิสนุ	ปราสาททองโอสถ	
	 อนึ่ง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2558	เมื่อวันที่	30	มกราคม	2558	ได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2.	 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร	 จำานวน	6	 คน	 คิดเป็นสัดส่วน	85%	 ของจำานวนกรรมการท้ังหมด	 คือ	(1)	 นายชาติชาย	 
พานิชชีวะ	(2)	นางสมหะทัย	พานิชชีวะ	(3)	นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี	(4)	นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร	(5)	นายพินิจ	 
หาญพาณิชย์	(6)	พล.ต.ท.	วิสนุ	ปราสาททองโอสถ

3.	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำานวน	1	คน	คิดเป็นสัดส่วน	14%	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด	คือ	นายบุญ	ชุน	เกียรติ

อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติเรื่องต่างๆ	ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กำาหนดโดยกฎหมาย	ข้อบังคับบริษัท	และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งรวมถึงการอนุมัติเรื่องต่างๆ	ของบริษัท	ดังต่อไปนี้

• การกำาหนดแผนภูมิกลยุทธ์	การกำาหนดพันธกิจและทบทวนวิสัยทัศน์
• นโยบายบริหารความเสี่ยง
• โครงสร้างองค์กร	เป้าประสงค์ของบริษัท
• แผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจำาปี
• การติดตามและประเมินการดำาเนินงานประจำาปี	และรายไตรมาส
• งบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน
• งบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ	เช่น	ต้นทุน	รายรับ	และกำาไรขั้นต้น	เป็นต้น
	 ท้ังนี	้เรือ่งใดท่ีกรรมการมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับรษัิท	กรรมการซ่ึงมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าท่ีในการกำากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 อาทิ	 การทำารายการเกี่ยวโยงกันการได้มาหรือจำาหน่ายไป
ซ่ึงทรัพย์สินตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1.	 ปฏบัิตหิน้าท่ีของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบังคบัของบรษัิท	และมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้น	ด้วยความรบัผดิชอบ	 

ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต
2.	 กำาหนดรายละเอียด	ให้ความเห็นชอบ	และพจิารณาทบทวน	วสิยัทัศน์	กลยุทธ์	ทิศทางของธรุกจิ	นโยบาย	เป้าหมาย	แนวทาง	

แผนการดำาเนินงาน	และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย	ตามที่ฝ่ายบริหารจัดทำา	และกำากับดูแลการบริหารงานและ
ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ	 หรือบุคคลใดๆ	 ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าท่ีดังกล่าว	 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ี 
คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

3.	 ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4.	 ดำาเนนิการให้บรษัิทและบรษัิทย่อยนำาระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช้	รวมท้ังจดัให้มรีะบบควบคมุภายใน	

และระบบการตรวจสอบภายใน
5.	 สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง	และติดตามผลการปฏิบัติงาน
6.	 จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล	และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
7.	 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการ

บริหาร	หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด	เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
8.	 แต่งตั้งผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัท	เช่น	กรรมการผู้จัดการ	(Managing	Director)	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร 

องค์กร	(Executive	Vice	President)	 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	 (Executive	Vice	President	-	
Accounting	&	Corporate	Finance)	และผูบ้รหิารระดบัสงูในสายงานต่างๆ	ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทเห็นจำาเป็นและสมควร

9.	 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท	 เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ	 เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็น
ไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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10.	 ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก	หากมีความจำาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
11.	 ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
12.	 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจำาทุกปี
13.	 ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข

เปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้
14.	 ดำาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
1.	 คณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปีและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม 

ความจำาเป็นและเหมาะสม	โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วนั	และการประชุมทุกครัง้จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมข้ันตำ่า	 หรือ	 เป็นไปตามประกาศ	 หรือ	 กฎบัตรของแต่ละ 
คณะในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น	กำาหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติควรมีกรรมการไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	
ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

2.	 มีการกำาหนดความชัดเจนไว้ล่วงหน้า	โดยกรรมการผู้จัดการ	โดยการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการบริษัท	จะร่วมกัน
พจิารณากำาหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า	ท้ังนี	้เลขานกุารบรษัิท	มหีน้าท่ีดแูลให้กรรมการได้รบัเอกสารการประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา	7	 วัน	 เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอสำาหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพ่ือการให้ความเห็น 
และการออกเสียงลงคะแนน	 (บริษัทจะแจ้งตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไปให้กรรมการแต่ละท่าน 
ทราบล่วงหน้าในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี)

3.	 คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ	 ครบถ้วน	 ต่อเนื่องและทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง	 ทั้งนี้	 กรรมการบริษัท
สามารถตดิต่อเลขานกุารบรษัิทได้โดยตรงอย่างอสิระ	เลขานกุารบรษัิทมหีน้าท่ีให้คำาปรกึษาแก่คณะกรรมการบรษัิทในเรือ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

4.	 กรรมการผู้จัดการมีหน้าท่ีจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปรายและเพียงพอ
สำาหรับคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นสำาคัญ	 เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น 
ก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม

5.	 คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกนัเองตามความจำาเป็นเพือ่อภปิราย
ปัญหาต่างๆ	เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ	โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการ	ทราบถึง
ผลการประชุมด้วย

6.	 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ	 เพิ่มเติมในฐานะท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง	 และเพื่อมีโอกาสทำาความรู้จักผู้บริหารระดับสูง
สำาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

7.	 ในการพจิารณาระเบียบวาระต่างๆ	กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสยีในเรือ่งท่ีพจิารณาจะไม่มีสทิธอิอกเสยีง	และต้องไม่อยู่ในท่ีประชุม
ในวาระดังกล่าว

8.	 การประชมุทุกครัง้	ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร	และจดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผ่านการรบัรองจาก
คณะกรรมการบริษัท	พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

9.	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 ซ่ึงจะเป็นการประชุมท่ีกำาหนดไว้ปีละ	1	 ครั้ง	 ท้ังนี้	 ในกรณีท่ีมีเรื่องสำาคัญเร่งด่วนท่ี 
จะต้องได้รบัการพจิารณาและอนมัุตจิากผูถ้อืหุ้น	คณะกรรมการบรษัิทจะกำาหนดเป็นคราวๆ	ไปโดยเรยีกว่าการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น	 โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	พ.ศ.	2535	และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกำาหนดไว้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ถึง	31	ธันวาคม	2562	มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	ทั้งสิ้นจำานวน	6	ครั้ง	(เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง	2	ปี)	มีรายละเอียดดังนี้

ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่ง

ตั้งครั้งแรก

จำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งก�รประชุม

2561 2562

จำ�นวนคร้ัง สัดส่วน (%) จำ�นวนคร้ัง สัดส่วน (%)

1.  นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 25 เม.ย. 2558 11/11 100 6/6 100

2.  นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการ 25 เม.ย. 2558 11/11 100 6/6 100

3.  นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ 25 เม.ย. 2558 11/11 100 6/6 100

4.  นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ 25 เม.ย. 2558 11/11 100 6/6 100

5.  นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ 25 เม.ย. 2558 11/11 100 6/6 100

6.  นายพินิจ หาญพาณิชย์ กรรมการอิสระ 12 ก.ย. 2561 1/2 50 6/6 100

7.  พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ 12 ก.ย. 2561 1/2 50 4/6 67

หมายเหตุ : 1.	ไม่นับรวมข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2562
	 	 2.	พล.ต.ท.	วิสนุ	ขอลาประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2562	เมื่อวันที่	13	มี.ค.	2562	และ	ครั้งที่	5/2562	เมื่อวันที่	8	ส.ค.	2562		

	 เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปราชการต่างประเทศ	

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท :	นางสาวชนิสรา	ยิ่งนอก	

	 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสมำ่าเสมอ	 โดยเฉลี่ย	 ปี	2562	 กรรมการท้ังคณะเข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการในสัดส่วน	95%	ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา	

	 กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการครบทุกครัง้	ยกเว้นเพยีง	พล.ต.ท.	วสิน	ุปราสาททองโอสถ	ท่ีตดิภารกจิ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ	จึงขอลาประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที่	3/2562	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2562	และ	ครั้งที่	5/2562	
เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2562	ส่งผลให้สัดส่วนการประชุมคณะกรรมการรายบุคคลของ	พล.ต.ท.	วิสนุฯ	มีสัดส่วน	67%	ของการ
ประชุมท้ังปี	 เป็นข้อจำากัดในการปฏิบัติตามเกณฑ์หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องกรรมการแต่ละคนควรมีสัดส่วนของการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย	75%	ของการประชุมทั้งปี	

	 บริษัทมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งท่ี	3/2562	 เม่ือวันท่ี	 
13	มนีาคม	2562	เพือ่ให้คณะกรรมการอิสระได้ร่วมกนัอภปิรายถงึประเดน็ความมีอิสระในการแสดงความเห็นของคณะกรรมการ
อิสระ	 กระบวนการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยปราศจากอิทธิพลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	 รวมถึงปัญหาและวิธีการจัดการ
ปัญหาต่างๆ	โดยไม่มฝ่ีายจดัการและกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบรหิารเข้าร่วมในการประชมุ	โดยคณะกรรมการอิสระกำาหนด
ให้แจ้งกรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

คณะกรรมการชุดย่อย
	 ณ	วันท่ี	31	ธนัวาคม	2562	บรษัิทมีคณะกรรมการชุดย่อย	เพือ่ประกอบการพจิารณาในเรือ่งต่างๆ	จำานวน	5	ชุด	ประกอบด้วย	 
(1)	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 (2)	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 (3)	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	 
(4)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(5)	คณะกรรมการบริหาร
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(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการบรษัิทหรอืท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษัิท	แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท	ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ท้ังหมด	มคีณุสมบัตคิรบถ้วนตามคำานยิามของกรรมการอิสระท่ีกำาหนดตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทุน	และเป็นไปตาม 
ที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	มีจำานวน	3	คน	คือ	(1)	นางสุภาภรณ์	
บุรพกุศลศรี	 ประธานกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้	 ความสามารถด้านบัญชีการเงิน	 และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถ
ทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท	(2)	นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร	(3)	นายพินิจ	หาญพาณิชย์	

	 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบระยะเวลาบัญชี	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ถึง	31	ธันวาคม	2562	มีการ 
จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	ทั้งสิ้นจำานวน	4	ครั้ง	(เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง	2	ปี)	มีรายละเอียดดังนี้

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ครั้งแรก

ก�รเข้�ร่วมประชุม/ 
ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2561 ปี 2562

1 นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 25 เม.ย. 2558 6/6 4/4

2 นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 25 เม.ย. 2558 6/6 4/4

3 นายพินิจ หาญพาณิชย์ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 12 ก.ย. 2561 1/1 4/4

4 Mr. Chung Tang Fong (1) กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 25 เม.ย. 2558 2/4 -

หมายเหตุ :  (1)	Mr.	Chung	Tang	Fong	ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	13	กรกฎาคม	2561
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ :	นางสาวชนิสรา	ยิ่งนอก	

	 การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ปี	2562	ของกรรมการตรวจสอบทุกคนมสีดัส่วนการเข้าประชุมครบ	100%	ท้ังคณะ

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหา	
และพจิารณารปูแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วย
กรรมการอิสระทั้งหมด	จำานวน	3	คน	คือ	(1)	พลตำารวจโทวิสนุ	ปราสาททองโอสถ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน	(2)	นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี	(3)	นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร	

	 การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชี	วนัท่ี	1	มกราคม	-	31	ธนัวาคม	2562	 
มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	ท้ังสิน้จำานวน	2	ครัง้	(เปรยีบเทียบข้อมลูย้อนหลงั	2	ปี)	มีรายละเอยีดดังน้ี

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่ง

ตั้งครั้งแรก

ก�รเข้�ร่วมประชุม/ก�ร
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2561 ปี 2562

1 พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน, กรรมการอิสระ

12 ก.ย. 2561 1/1 2/2

2 นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 
กรรมการอิสระ

25 เม.ย. 2558 3/3 2/2

3 นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 
กรรมการอิสระ

25 เม.ย. 2558 3/3 2/2

4 Mr.Chung Tang Fong (1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน, กรรมการอิสระ

25 เม.ย. 2558 1/1 -

หมายเหตุ :  (1)	Mr.	Chung	Tang	Fong	ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	13	กรกฎาคม	2561

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :	นางสาวชนิสรา	ยิ่งนอก



รายงานประจำาปี 256292

	 การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ปี	2562	 ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ทุกคนมีสัดส่วนการเข้าประชุมครบ	100%	ทั้งคณะ

(3) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมัตจิดัตัง้คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ	เม่ือวนัท่ี	11	พฤศจกิายน	2559	ซึ�งปจัจบุนัประกอบดว้ย
กรรมการ	จำานวน	3	ท่าน	เป็นกรรมการอิสระ	2	ท่าน	และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร	1	ท่าน	โดยในรอบระยะเวลาบัญชี	1	มกราคม	-	31	 
ธันวาคม	2562	มีการประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	รวม	3	ครั้ง	(เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง	2	ปี)	มีรายละเอียดดังนี้

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับ 

แต่งตั้งครั้งแรก

ก�รเข้�ร่วมประชุม/ก�ร
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2561 ปี 2562

1. นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ 11	พ.ย.	2559 3/3 3/3

2. นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี กรรมการกำากับดูแลกิจการ 11	พ.ย.	2559 3/3 3/3

3. นายบุญ	ชุน	เกียรติ กรรมการกำากับดูแลกิจการ 11	พ.ย.	2559 3/3 3/3

เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ :	นางสาวชนิสรา	ยิ่งนอก

	 การเข้าประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	 ปี	2562	 ของกรรมการกำากับดูแลกิจการ	 ทุกคนมีสัดส่วนการเข้าประชุม 
ครบ	100%	ทั้งคณะ

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	เมือ่วนัท่ี	22	กมุภาพนัธ	์2560	ซึ�งปจัจบุนัประกอบดว้ย
กรรมการ	จำานวน	3	ทา่น	เปน็กรรมการอสิระ	2	ทา่น	และกรรมการท่ีเปน็ผูบ้รหิาร	1	ทา่น	โดยในรอบระยะเวลาบญัช	ี1	มกราคม	-	31	 
ธันวาคม	2562	มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม	3	ครั้ง	(เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง	2	ปี)	มีรายละเอียดดังนี้

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับ 

แต่งตั้งครั้งแรก

ก�รเข้�ร่วมประชุม/ก�ร
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2561 ปี 2562

1 นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 22	ก.พ.	2560 4/4 3/3

2 นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร กรรมการบริหารความเสี่ยง 22	ก.พ.	2560 4/4 3/3

3 นายบุญ	ชุน	เกียรติ กรรมการบริหารความเสี่ยง 22	ก.พ.	2560 4/4 3/3

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :	นางสาวสุภารัตน์	งามทรัพย์ทวีคูณ

	 การเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ปี	2562	 ของกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ทุกคนมีสัดส่วนการเข้าประชุม
ครบ	100%	ทั้งคณะ
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(5) คณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร	 ประกอบด้วย	 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร	 จำานวน	1	 ท่าน	 และ
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	 จำานวน	2	 ท่าน	 โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	 มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบ	 และมีความเข้าใจในลักษณะงานการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี	 มีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการของ
บริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท	

	 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารในรอบระยะเวลาบัญชี	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ถึง	31	ธันวาคม	2562	มีการ 
จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร	ทั้งสิ้นจำานวน	12	ครั้ง	(เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง	2	ปี)	มีรายละเอียดดังนี้

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับ 

แต่งตั้งครั้งแรก

ก�รเข้�ร่วมประชุม/ก�ร
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2562 ปี 2562

1 นายชาติชาย	พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริหาร 25	เม.ย.	2558 11/11 12/12

2 นางสมหะทัย	พานิชชีวะ กรรมการ 31	ม.ค.	2561 11/11 12/12

3 นายบุญ	ชุน	เกียรติ กรรมการ 25	เม.ย.	2558 11/11 12/12

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร :	นางสาวชนิสรา	ยิ่งนอก

	 การเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	ปี	2562	ของกรรมการบริหาร	ทุกคนมีสัดส่วนการเข้าประชุมครบ	100%	ทั้งคณะ

เลขานุการบริษัท
	 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	11/2561	 เมื่อวันที่	13	 ธันวาคม	2561	 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวชนิสรา	 ยิ่งนอก	
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท	 แทนเลขานุการท่านเดิมที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	13	 ธันวาคม	2561	
เป็นต้นไป	

	 ท้ังนี	้ข้อมูลประวตัแิละการฝึกอบรมของเลขานกุารบรษัิท	โปรดดรูายละเอียดในหัวข้อรายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	 
ท่ีปรกึษา	ผูม้อีำานาจควบคมุ	และเลขานกุารของบรษัิท	และสามารถตดิต่อเลขานกุารบรษัิทได้ท่ี	companysecretary@chewathai.com

 คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท

1.	 มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย	กฎระเบียบของบริษัทและของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจำากัด	และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

2.	 มีความรู้และความเข้าใจในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำากับดูแลกิจการ

3.	 มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ	การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1.	 ให้คำาแนะนำาเบ้ืองต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย	 ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	 ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ข้อกำาหนดท่ีมีนัยสำาคัญแก่กรรมการ	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำางานได้อย่างราบรื่น	 และมีข้อมูลในการ
ประกอบการพจิารณา	และตดัสนิใจในการปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความรบัผดิชอบ	ความระมัดระวงั	และ	ความซ่ือสตัย์สจุรติ

2.	 จัดทำาและจัดเก็บรักษาเอกสาร	ดังต่อไปนี้
-	 ทะเบียนกรรมการ
-	 การประชุมคณะกรรมการ	:	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	 รายงานการประชุมคณะกรรมการ	 และรายงาน

ประจำาปีของบริษัท
-	 การประชุมผู้ถือหุ้น	:	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น,	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานประจำาปีของบริษัท

3.	 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับของบริษัท	 และ 
กฎเกณฑ์อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
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4.	 การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกำากับดูแลของบริษัท	 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

5.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย 
ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน	7	วัน	นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

6.	 จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
7.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
8.	 ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด
9.	 เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต	รวมทั้งต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	และมติคณะกรรมการ	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 การสรรหา แต่งตั้งหรือเลือกต้ังกรรมการบริษัท

	 	 คณะกรรมการสรรหา	และพจิารณาค่าตอบแทนมหีน้าท่ีสรรหาบุคคลเพือ่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษัิท	โดยการสรรหา
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม	 อันได้แก่	 คุณวุฒิ	 ประสบการณ์	 ความชำานาญในวิชาชีพ	 มีภาวะผู้นำา	 วิสัยทัศน์กว้างไกล	 
มีคุณธรรม	 และจริยธรรม	 มีประวัติการทำางานท่ีโปร่งใส	 มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ	 
โดยคณะกรรมการสรรหา	 และพิจารณาค่าตอบแทน	 จะนำาเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 
เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบกอ่นจะนำาเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้	เพือ่พจิารณาแต่งตัง้หรอืเลือกตัง้	และในกรณทีีต่ำาแหน่ง
กรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ	 คณะกรรมการสรรหา	 และพิจารณาค่าตอบแทน	 จะทำาหน้าที่ในการ
พจิารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท	เพือ่พจิารณาแต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นกรรมการบรษัิท
ในตำาแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้บริหาร
	 บริษัทมีผู้บริหารลำาดับ	4	 รายแรกรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการ	 รวมตลอดถึงผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินรวม	 
4	คนดังมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง

1.		 นายบุญ	ชุน	เกียรติ กรรมการผู้จัดการ

2.		 นางสาวสุนันทรา	มหาประสิทธิ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี

3.		 นางสาวจิราพัชร์	ฉัตรเพ็ชร์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด	ชีวา	3

4.		 นายณัฏฐนันท์	รัตนาพรรณ รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด	ชีวา	1

5.		 นายยุทธนา	บุญสิทธิวราภรณ์	(1) รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานปฏิบัติการ

6.		 นางสาวอัญพัชญ์	พีระภักดีพงศ์	(2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด	ชีวา	2

7.		 นายชาตชัย	อรรถสถาวร	(3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง

8.		 นายวิสุทธิ์	พิริยะอัครเดช	(4) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายงานบริการลูกค้า

9.		 นายพีระพงศ์	จำาปีศรี	(5) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทุนมนุษย์

10.	นายปฐพี	อนันทวรรณ	(6) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

11.	นายสมนึก	ประพฤทธิทวีชัย	(7) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

12.	นายอุดมพร	จันทร์ศรีบุตร	(8) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ :		(1)	นายยุทธนา	บุญสิทธิวราภรณ์	เข้ารับตำาแหน่งตั้งแต่วันที่	4	มิถุนายน	2562
	 	 	(2)	นางสาวอัญพัชญ์	พีระภักดีพงศ์	พ้นจากตำาแหน่งผู้บริหาร	4	รายแรก	ตั้งแต่วันที่	4	มิถุนายน	2562
	 	 	(3)	นายชาตชัย	อรรถสถาวร	ลาออกจากตำาแหน่ง	มีผลตั้งแต่วันที่	3	สิงหาคม	2562



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 95

	 	 (4)	นายวิสุทธิ์	พิริยะอัครเดช	พ้นจากตำาแหน่งผู้บริหาร	4	รายแรก	ตั้งแต่วันที่	4	มิถุนายน	2562
	 	 (5)	นายพีระพงศ์	จำาปีศรี	พ้นจากตำาแหน่งผู้บริหาร	4	รายแรก	ตั้งแต่วันที่	4	มิถุนายน	2562
	 	 (6)	นายปฐพี	อนันทวรรณ	ลาออกจากตำาแหน่ง	มีผลตั้งแต่วันที่	9	สิงหาคม	2562
	 	 (7)	นายสมนึก	ประพฤทธิทวีชัย	พ้นจากตำาแหน่งผู้บริหาร	4	รายแรก	ตั้งแต่วันที่	4	มิถุนายน	2562

	 	 (8)	นายอุดมพร	จันทร์ศรีบุตร	พ้นจากตำาแหน่งผู้บริหาร	4	รายแรก	ตั้งแต่วันที่	4	มิถุนายน	2562

	 หน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	 คือ	 การดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย	 วิสัยทัศน์	
พันธกิจ	 กลยุทธ์	 และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้ในแต่ละปี	 รวมตลอดถึงยังต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การดำาเนินงานตามแผนธุรกิจ	 และบริหารงบประมาณตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 ท้ังนี้	 ผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่	ทจ.	23/2551	เรื่องกำาหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตาม
หมวด	3/1	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	โดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง	4	คน	ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

	 1.	ไม่มีประวัติการกระทำาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต

	 2.	ไม่มีประวัติการทำารายการที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

	 อนึง่	กรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารของบรษัิทไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี	 กจ.8/2553	 เรื่องการกำาหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
	 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการสรรหา	 และพิจารณา 
ค่าตอบแทน	 จะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการ
ชุดย่อย	 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยและในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกัน	รวมท้ังพจิารณาอัตราการขยายตวัทางธรุกจิและการเตบิโตของบรษัิทควบคูก่นัไป	 
ทั้งนี้	คณะกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	จะนำาเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 โดยให้มีผลนับ 
ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง	

	 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำาปี	2562	 ท่ีได้รับตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี	 ได้แก่	 
ค่าพาหนะ	 ค่ารับรอง	 ค่าเบ้ียเลี้ยง	 ค่าเบ้ียประชุม	 และค่าใช้จ่ายท่ีจำาเป็น	(ข้อบังคับบริษัท	 หมวดท่ี	5	 ว่าด้วยคณะกรรมการ 
ข้อ	22)	โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2562	ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทน
เป็นเงิน	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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 ค่าตอบแทนกรรมการ

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562	 เม่ือวันท่ี	2	 เมษายน	2562	 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	 
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	มีรายละเอียดดังนี้

ตำ�แหน่งกรรมก�ร

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร (บ�ท)

ค่�เบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่�ตอบแทนร�ยเดือน

ประธานกรรมการ 60,000 60,000

กรรมการ 40,000 10,000

กรรมการอิสระ 20,000 10,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 -

กรรมการตรวจสอบ 20,000 -

ประธานกรรมการบริหาร 100,000 -

กรรมการบริหาร 60,000 -

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 40,000 -

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 -

ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ 10,000 -

กรรมการกำากับดูแลกิจการ 5,000 -

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 -

กรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 -

 หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือน

 

	 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ	มีรายละเอียดดังนี้	

ร�ยชื่อกรรมก�ร ปี 2560 (บ�ท) ปี 2561 (บ�ท) ปี 2562 (บ�ท)

นายชาติชาย	พานิชชีวะ 1,260,000 2,212,000 2,290,500

นางสมหะทัย	พานิชชีวะ 480,000 1,231,700 1,200,755

Mr.	Phua	Cher	Chew	(1) 320,000 236,700  -

นายบุญ	ชุน	เกียรติ 500,000 475,000 256,500

นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี 575,000 746,700 635,505

นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร 465,000 621,700 559,505

Mr.	Chung	Tang	Fong	(2) 400,000 276,700 -

Mr.	Phua	Chian	Kin	 40,000 - -

พลตำารวจโทวิสนุ	ปราสาททองโอสถ - 90,000 440,755

นายพินิจ	หาญพาณิชย์ - 70,000 478,755
รวม 4,040,000 5,960,500 5,862,275
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หมายเหตุ 
	 (1)	 Mr.	Phua	Cher	Chew	ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	13	กรกฎาคม	2561
	 (2)	 Mr.	Chung	Tang	Fong	ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	13	กรกฎาคม	2561

	 ค่าตอบแทนอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	และบริษัทยังไม่มีนโยบายใดๆ	เกี่ยวกับ	ESOP	และ	EJIP

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร
	 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	จะร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารและโบนัสกรรมการบริหารและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 โดยพิจารณาจากผลการ 
ดำาเนนิงานทางธรุกจิของบรษัิท	การดำาเนนิการตามนโยบายท่ีได้รบัจากคณะกรรมการบรษัิท	ประกอบกบัสภาวการณ์ของเศรษฐกจิ
และสังคมโดยรวม	 โดยจะนำาข้อมูลท้ังปีปัจจุบัน	 และเปรียบเทียบย้อนหลังไปใช้ในการพิจารณา	 รวมตลอดถึงความสามารถ 
ในการพัฒนาธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้นในแต่ละปี

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 ในปี	2562	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจำานวน	3	คน	ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร

ค่�ตอบแทนรวม 
ปี 2560  
(บ�ท)

ค่�ตอบแทนรวม 
ปี 2561(1)

(บ�ท)

ค่�ตอบแทนรวม 
ปี 2562(1) 

(บ�ท)

1. Mr.	Phua	Chian	Kin 40,000 - -

2. นายชาติชาย	พานิชชีวะ - 770,000 1,054,500

3. นายบุญ	ชุน	เกียรติ - - -

4. นางสมหะทัย	พานิชชีวะ - 660,000 684,000
รวม 40,000 1,430,000 1,738,500 

 หมายเหต ุ(1)	ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารในปี	2561	และ	2562	เป็นการจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุมเท่านั้น
	 	 		 	 ค่าตอบแทนอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	และบริษัทยังไม่มีนโยบายใดๆ	เกี่ยวกับ	ESOP	และ	EJIP

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 ในปี	2562	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร	ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	 1.1	 ในปี	2562	บริษัทมีผู้บริหารลาออก	จำานวน	2	ราย	ได้แก่	

-	 นายชาตชัย	 อรรถสถาวร	 ซึ่งดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 ฝ่ายก่อสร้าง	 ระดับ	3	 ได้ลาออกจากการ
ทำางานกับบริษัท	เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2562

-	 นายปฐพ	ีอนนัทวรรณ	ซ่ึงดำารงตำาแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	ฝ่ายกฎหมายระดบั	1	ได้ลาออกจากการทำางาน
กับบริษัท	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2562

	 1.2	 ในปี	2562	บริษัทมีผู้บริหารเพิ่มขึ้น	จำานวน	3	ราย	ได้แก่	

-	 นายชัชชัย	 ประไพพันธ์	 ซ่ึงดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 ฝ่ายก่อสร้าง	 ระดับ	1	 เริ่มงานในวันท่ี	 
7	มกราคม	2562	

-	 นายเจิดพงศ์	มีผดุง	ซึ่งดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายบริการหลังการขาย	ระดับ	1	เริ่มงานในวันที่	
4	กุมภาพันธ์	2562

-	 นายยุทธนา	 บุญสิทธิวราภรณ์	 ซ่ึงดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ	 สายงานโอเปอเรชั่น	 เริ่มงานในวันท่ี	 
4	มิถุนายน	2562

		 ดังนั้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีผู้บริหารจำานวนทั้งสิ้น	12	ราย
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1.3	 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาหรับปี	2562	 ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารทุกท่าน	 ท้ังผู้บริหารท่านท่ีได้ลาออกแล้ว 
ในระหว่างปี	2562	และผู้บริหารที่ยังดำารงตำาแหน่งอยู่ในปัจจุบัน	

1.4		ค่าตอบแทนอ่ืนๆ	ได้แก่	เงนิสมทบกองทุนสำารองเลีย้งชีพ	เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม	และโครงการสะสมหุ้นสำาหรบั
พนักงาน	(	Employee	Joint	Investment	Program	:	EJIP	)

ค่�ตอบแทน 
ผู้บริห�ร

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จำ�นวน
(ร�ย)

ค่�ตอบแทน 
(บ�ท)

จำ�นวน
(ร�ย)

ค่�ตอบแทน 
(บ�ท)

จำ�นวน
(ร�ย)

ค่�ตอบแทน 
(บ�ท)

เงินเดือนและโบนัส
101

15,776,084.00
101

20,251,172.00
121

28,879,783.00

อื่นๆ 1,691,124.00 1,509,122. 2,768,284.00

รวม 10 17,467,208.00 10 21,760,294.00 12 31,648,067.00

หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่นับรวมผู้บริหารสูงสุดจ�านวน 1 ราย
 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงินหรือค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน จะอยู่ในรูปของประกันสุขภาพ ประกัน

อุบัติเหตุ และรถประจ�าต�าแหน่ง 

ผู้บริหารระดับสูง   
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (MD)   
	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	 และนำาเสนอ 
ค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบรษัิท	(BOD)	เพือ่พจิารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนตามนโยบายของบรษัิท	โดยค่าตอบแทนผูบ้รหิารใน
ที่นี้หมายถึงกรรมการผู้จัดการ	ซึ่งจะพิจารณาจากการดำาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ
บรหิาร	และประธานกรรมการ	โดยพิจารณาค่าตอบแทนท้ังในระยะสัน้	คอื	จากผลกำาไรของบรษัิทในแต่ละปี	ซ่ึงเป็นความสามารถ
ในการทำากำาไรของบรษัิท	เนือ่งจากในฐานะของผูบ้รหิารระดบัสงูจะเป็นผูน้ำานโยบายจากคณะกรรมการบรษัิท	และผลกัดนัลงไปยัง 
พนกังานทุกระดบั	และในระยะยาว	คอื	ใช้วิธีการประเมินผลการปฏบัิตงิานจากดชันชีีว้ดัความสำาเรจ็	(KPIs)	พร้อมด้วยการพฒันา
สมรรถนะบุคลากร	(Competency)	และกำาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี	2562	ค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูงในที่นี้หมายถึง	นายบุญ	ชุน	เกียรติ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงาน
บริษัท	มิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร	

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง   

 1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 ในปี	2562	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารระดับสูง	ได้แก่	เงินเดือน	และเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานประจำาปี	(โบนสั)	ข้ึนอยู่กบัผลประกอบการ	และฐานะทางการเงนิของบรษัิท	เงนิสมทบกองทุนสำารองเลีย้งชีพ	เงนิสมทบ
ประกันสังคม	และเงินได้อื่นๆ	เป็นจำานวน	13,004,900.00	บาท

 2)  ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน 

	 	 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน	จะอยู่ในรูปของประกันสุขภาพ	ประกันอุบัติเหตุ	และรถประจำาตำาแหน่ง	

บุคลากร
	 โครงสร้างการบรหิารด้านบุคคลของบรษัิทและบรษัิทย่อยเป็นแบบศนูย์รวม	เพือ่ให้มคีวามเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันภายใต้การกำากับดูแลของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	ทั้งนี้	บุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถ
ถ่ายโอนภาระความรับผิดชอบเพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ตลอดเวลา
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท
	 ท้ังนี	้การพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังาน	บรษัิทพจิารณาจากข้อมูลเงนิเฟ้อ	(Inflation)	ตลอดถงึข้อมลูอ้างอิงจากรายงาน
การสำารวจในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 และก่อสร้างซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกับบริษัทรวมตลอดถึงผลการดำาเนินงานของบริษัท	
ท้ังนี	้บรษัิทมนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนกังานในรปูแบบของเงนิเดอืน	โดยค่าตอบแทนโดยรวมจะต้องสอดคล้องกบัผลการ
ดำาเนนิงานของบรษัิทในระยะสัน้คอืจากผลกำาไรของบรษัิทในแต่ละปี	ซ่ึงเป็นความสามารถในการทำากำาไรของบรษัิทและความร่วมมือ 
ร่วมใจของพนกังานทุกคนในองค์กร	การกำาหนดค่าตอบแทนของพนกังานโดยภาพรวมจะใช้วธิกีารประเมนิจากผลการปฏบัิตงิาน	
โดยบริษัทพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการจากหลักการของการบริหารผลการปฏิบัติงาน	(PMS	Performance	Management	
System)	ได้นำาแนวคิด	ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำาเร็จของงาน	(Key	Performance	Indicator,	KPIs)	และสมรรถนะในการ
ทำางาน	(Competency	Model)	มาเป็นปัจจัยวัดผลงาน	แต่จะเน้นนำ้าหนักที่แตกต่างกัน	หรือการวัดผลงานในรูปแบบผสมผสาน	
(Mixed	Model)	จะเห็นว่า	KPIs	เป็นการวัดเชิงตัวเลข	ทำาให้เห็นผลงานที่ชัดเจน	แต่	Competency	เป็นการประเมินที่พฤติกรรม	
โดยกำาหนด	Corporate	KPIs	 เพื่อเป็นกลไกในการช้ีวัดการปฏิบัติงาน	 และกำาหนด	KPIs	 ของแต่ละสายงาน	 เพื่อเป็นการ 
ติดตามการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ	 และจะมีการประชุมสรุปผลงานของแต่ละสายงานเพื่อจะทบทวนแผนงานได้ทัน
ต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ	นอกจากนี้พนักงานแต่ละคนจะถูกกำาหนดตัวชี้วัดรายบุคคล	(Individual	KPIs)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วัดผลงานของพนักงานรายบุคคลตามขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบ	โดยหัวหน้างานและพนักงานจะร่วมกันในการประเมินผลงาน
เพื่อนำาไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้น	ทั้งนี้	การติดตามผลการปฏิบัติงาน	และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	
มุ่งเน้นความสอดคล้องของผลการปฏิบัติงานของบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายรวมขององค์กร	 และจะจัดให้ 
มีปีละ	1	 คร้ัง	 ท้ังนี้	 ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลงาน	 บริษัทจะนำาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ใน 
ด้านอ่ืนๆ	 เช่น	 การพิจารณาโบนัส	 การพิจารณาเลื่อนข้ันเลื่อนตำาแหน่ง	 การปรับอัตราค่าตอบแทน	 และการพัฒนาพนักงาน	 
เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำาลังใจในการทำางาน	 และจะทำาให้บริษัทมีพนักงานท่ีพร้อมท่ีจะก้าวข้ึนมาอยู่ในตำาแหน่งผู้บริหารของ 
บริษัทที่จะขับเคลื่อนให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า	สำาหรับนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว	 ได้แก่	 เงินสะสมกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ	และโครงการสะสมหุ้นสำาหรับพนักงาน	(	Employee	Joint	Investment	Program	:	EJIP	)

จำานวนพนักงานทั้งหมด 
	 ในปี	2562	บรษัิทมีจำานวนบุคลากร	(ไม่รวมผูบ้รหิาร)	จำานวนท้ังสิน้	188	คน	ตามลำาดบั	โดยแบ่งตามสายงาน	มรีายละเอียดดงันี้

ส�ยง�น
จำ�นวนพนักง�น (คน)

ช�ย หญิง รวม

สายงานคอนโดและบ้าน  24  44  68 

สายงานก่อสร้างและสนับสนุน  37  22  59 

สายงานพัฒนาธุรกิจ  5  9  14 

สายงานการเงินและบัญชี  8  7  15 

สายงานบริหารองค์กร  14  15  29 

พนักงานชั่วคราว  2  1  3 

รวม  90  98  188 

หมายเหตุ	:	ในปี	2562	มีพนักงานลาออก	รวมทั้งสิ้น	69	คน	แบ่งเป็นพนักงานชาย	36	คน	พนักงานหญิง	33	คน
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ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน   
 1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 ในปี	2562	บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน	(ไม่รวมผู้บริหาร)	ในลักษณะต่างๆ	ได้แก่	เงินเดือน	เงินโบนัส	เงินสมทบ
กองทุนสำารองเลีย้งชีพ	เงนิสมทบประกนัสงัคม	เงนิสมทบหุ้นสำาหรบัพนกังาน	และเงนิได้อ่ืนๆ	มีรายละเอียด	ดงัตารางดงัต่อไปนี	้

ค่�ตอบแทนพนักง�น (บ�ท)

จำ�นวนเงิน (บ�ท)

ปี 2561 ปี 2562

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

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 2,075,052.00 2,864,620.00

เงินสมทบประกันสังคม 1,058,747.00 1,429,543.00

เงินสมทบกองทุนสะสมหุ้นพนักงาน	 633,735.00 1,120,806.00

เงินได้อื่นๆ 12,690,295.00 10,808,934.00
รวม 78,943,882.00 112,136,452.00

 2)  ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน 
	 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน	 จะอยู่ในรูปของประกันสุขภาพ	ประกันอุบัติเหตุ	 รางวัลพนักงานดีเด่นประจำาปี	 รางวัลตามอายุงาน	
เครื่องแบบพนักงาน	งานเลี้ยงประจำาปี	เป็นต้น	

   

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ   
	 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพในปี	2554	 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	2530	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการออมทรัพย์	และสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน	รวมทั้งพนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	 	

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
-ไม่มี-

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
	 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการฝึกอบรม	 และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
ให้แก่พนักงาน	 พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง	 และเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท	 โดยมีหลักเกณฑ ์
ดังต่อไปนี้

1.	 การฝึกอบรมพนักงานต้องมีการจัดทำาเป็นแผนการฝึกอบรมรายปี	โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริษัท

2.	 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นหน้าที่ที่จะทำาร่วมกันดังนี้

-	 บริษัทมีเป้าหมายมุ่งม่ันท่ีจะฝึกอบรมและพฒันาพนกังานโดยมอบหมายให้หน่วยงานทรพัยากรบุคคลเป็นผูด้ำาเนนิการ	
และกำาหนดเป็นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝึกอบรมจำานวนเท่าใดต่อปี

-	 ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างสมำ่าเสมอโดยพิจารณาจาก
แผนการฝึกอบรม

-	 พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนาให้ทันกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
3.	 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ	การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่	 และการฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ	โดยให้กำาหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจำาเป็น



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 101

4.	 บรษัิทได้จดัให้มกีารฝึกอบรมเพือ่เป็นการสนบัสนนุการพฒันาความสามารถและเพิม่ประสทิธภิาพการทำางานของพนกังาน	
โดยหน่วยงานดำาเนนิการเอง	และโดยสถาบันภายนอกองค์กร	บรษัิทถอืว่าทรพัยากรบุคคลเป็นสิง่ท่ีมีคณุค่าเหนอืทรพัยากร
ทางการบริหาร	 “ธำารงรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	 /	 Invest	
continuously	in	its	human	capital”	ดังนั้น	พนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ทั้งด้านความรู้	ทักษะและ
ระบบปฏิบัติงานภายในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	โดยได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	(Competency	Based	
Development)	ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

	 ในปี	2562	 บริษัทได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถในการทำางานอย่างต่อเนื่อง	 มีการฝึกอบรมทุกระดับชั้น	 
รวมถึงส่งเสริมและอำานวยความสะดวกด้านการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	 
เช่น	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	หรือเลขานุการบริษัท	เป็นต้น	

	 นอกจากหลกัสตูรการฝึกอบรมภายในบรษัิทในลกัษณะการฝึกอบรมในงาน	(on	the	job	training)	หรอืการสอนแนะนำาในงาน	
(Coaching)	โดยผู้บังคับบัญชาซึ่งมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว	ยังมีหลักสูตรที่ต้องเชิญวิทยากรที่
มีความรู้ความสามารถมาอบรมภายในบริษัทด้วย	อาทิ	

หลักสูตร วัตถุประสงค์

1.	Leadership	Morality	(ผู้นำาในฝัน	
สำาคัญที่คุณธรรม)

เพื่อปรับทัศนคติเชิงบวกให้มีมากขึ้นในการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี	และมีประสิทธิภาพ	
รวมถึงสามารถวิเคราะห์ตนเองได้อย่างเข้าใจ

Train	The	Trainer	(การเป็นวิทยากรมือ
อาชีพ)

เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติในเชิงบวกสำาหรับ	 ความภาคภูมิใจในการเป็นครู,	 ท่ีปรึกษา, 
พี่เลี้ยง	และผู้ถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	
ISO14001:2015

เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงประโยชน์จากการทำาระบบ	ISO	14001	 ในส่วนงานท่ี
เกี่ยวข้อง	เช่น	รัฐบาล	ชุมชน	ลูกค้า	พนักงาน	สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทางการค้าของบริษัทได้

เสริมสร้างจรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

เพือ่ให้พนกังานรบัทราบและเข้าใจในเรือ่งการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชันในทุกระดบั	ท้ังนี้
ยังเป็นการตอบสนองนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

	 นอกจากนี้	บริษัทให้ความสำาคัญกับการส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกโดยสถาบันอบรมที่มีคุณภาพหรือที่มีชื่อเสียง	อาทิ

แผนก หลักสูตร

บัญชีและการเงิน Pro	Talk	@	SET:	TFRS	9	และ	16	แนวทางการปฏิบัติและผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน
RE-CU	Financial	and	Cash	flow	รุ่นที่	7
Strategic	CFO	in	Capital	Markets”	รุ่นที่	9	
เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่	(TFRS	16)
เจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน	และการหักค่าสึกหรอ	ค่าเสื่อมราคา	ตามมาตรฐานบัญชี
ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้	รับสถานการณ์ปัจจุบัน	
อบรมอสังหาริมทรัพย์	SURE	Program
Merger	&	Acquisition	(M&A)	กับภาระภาษีและกฎหมายอื่นที่ต้องวางแผน
การทบทวนการกำากับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส	(SEC)
การเงินที่สำาคัญสำาหรับนักบัญชี	(สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์)
รู้ทัน	รู้ครบกฏหมายใหม่ปี	62	และแนวโน้มปี	63	(สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์)

นักลงทุนสัมพันธ์ Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่น	95/2562	
PR	SPECIALIST
ความรู้พื้นฐานสำาหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์	รุ่น	3
Sustainable	Supply	Chain
IR	Sharing	1/2019	
Beyond	regulations:	Tips	for	effective	MD&A	reporting

พัฒนาธุรกิจ เจาะลึกตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส	3/2562
วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย	กรุงเทพฯ-ปริมณฑล	และจังหวัดอยุธยา	-	สระบุรี	ปี	2562	
ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย	VS	เศรษฐกิจ	กลางปี	‘62	

พัฒนาผลิตภัณฑ์ นักบินโดรนเพื่อการถ่ายภาพมืออาชีพ
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แผนก หลักสูตร

ขายและการตลาด ปรับอัตลักษณ์แบรนด์ให้ปัง	ดังได้นาน
Master	in	Online	Sales	Strategy
จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
Advanced	Retail	Management	Program	28
Big	Data	Strategy	for	Business	Growth

บริหารข้อมูลลูกค้า Movie	Special	Effect	with	Adobe	After	Effect
Presentation	Pro	
Proactive	CRM	&	CEM	Loyalty	Solution
SMART	Personality	and	Image	Plus+	for	Sale	&	Service
Time	Management	&	Prioritization	for	Excellence
เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ	

สื่อสารการตลาด Info	Graphic	ด้วย	Power	Point	อย่างมืออาชีพ
นักบินโดรนเพื่อการถ่ายภาพมืออาชีพ
สร้างสรรค์งานออกแบบระดับมืออาชีพ	ทำายังไงไม่ให้	END	GAME	!

บริการลูกค้า จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ...สำาหรับการทำางาน	
การคิดรอบด้านและความคิดสร้างสรรค์ในการทำางาน
การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจในการทำางาน
เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง

ก่อสร้าง การระงับข้อพิพาททางเลือกในธุรกิจก่อสร้าง
อัตราค่าบริการการขอใช้ไฟฟ้า	2562
Oracle	Primavera	Executive	Conference

บริการหลังการขาย นักบินโดรนเพื่อการถ่ายภาพมืออาชีพ

ทุนมนุษย์ Working	Rules	and	New	Labor	Law	2019
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ตรวจสอบ ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ	รุ่นที่	1
หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน	รุ่นที่	1
หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ	รุ่นที่	1
อสังหาริมทรัพย์	SURE	PROGRAM

สำานักกำากับการปฏิบัติการ Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)	รุ่นที่	15/2562	
Define	Culture	Within	Boardroom	และรับฟังประสบการณ์	เรื่อง	Corporate	Culture
การจัดทำารายงาน	Strategic	Shareholder	/	การจัดทำารายงาน	FSCOM
การจัดทำารายงานความยั่งยืน	รุ่นที่	1
การใช้งานระบบ	SET	Link
การปรับปรุงระบบการจัดทำารายงานการกระจายการถือหุ้น	(รายงาน	Free	Float)
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำางานร่วมกันระหว่างฝ่ายกฎหมายภายในบริษัท	(In-house	lawyer)	และ
ที่ปรึกษา	กฎหมายภายนอก	(Law	firm)”
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทและความสำาคัญของ	Contact	Person
โครงการ	Smart	Disclosure	Program	(SDP)
ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ	รุ่นที่	2
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	
หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน	รุ่นที่	2
หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน	รุ่นที่	3
หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน	รุ่นที่	2
หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ	รุ่นที่	1
อบรมการใช้งานระบบ	SET	Link
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แผนก หลักสูตร

กรรมการผู้จัดการ CEO	Club	2019	“Business	Agility	and	Intrapreneurship”

กรรมการ Strategic	Audit	1.00	Job	5,000.00	-	5,000.00
Committee:	Beyond	Figure	and	Compliance
IT	สิ่งที่กรรมการต้องรู้แต่ไม่กล้าถาม	(IOD)
Audit	Committee	of	the	future-driving	through	the	era	of	disruption
COSO	ERM	2017	Enterprise	Risk	Management	Integrating	with	Strategy	and	Performance	(SET)
ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทอล:	รู้ให้ไว	ใช้ให้เป็น	

	 เพื่อเพิ่มศักยภาพ	 ความรู้ความสามารถของพนักงานในการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น	 และเพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน
ในปี	2562	บริษัทได้ฝึกอบรมพนักงานคิดเป็นร้อยละ	89.10	ของพนักงานทั้งหมด	โดยคิดเป็นจำานวนชั่วโมงเฉลี่ย	8	ชั่วโมง/คน/ปี	 
ซึ่งเกินกว่าตามที่มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำาหนดไว้ที่	6	ชั่วโมง/คน/ปี	

 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
	 บริษัทกำาหนดให้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังกระบวนการสรรหาว่าจ้าง	เพื่อให้พนักงานใหม่เกิดการปรับตัว	โดยผ่านกิจกรรม
ต่างๆ	 เช่น	 การแนะนำาให้พนักงานใหม่รู้จัก	 และคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆ	 ในองค์กร	(ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา,	 เพื่อนร่วมงาน,	 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน,	นโยบาย,	วัตถุประสงค์,	กฎระเบียบ	และสวัสดิการต่างๆ	ฯลฯ)	ซึ่งจะก่อให้เกิดความประทับใจ
แรก	เกิดความรักความผูกพัน	และความเชื่อมั่นต่อองค์กร	โดยมีจำานวนผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศมีผลสำาเร็จที่ร้อยละ	100	ส่วนจำานวน
หัวข้อที่จัดปฐมนิเทศมีผลสำาเร็จที่ร้อยละ	98	

 การใช้นวัตกรรมใหม่สำาหรับงานประมวลผลการลงเวลา อนุมัติลา อนุมัติค่าล่วงเวลาของพนักงาน 
	 บริษัทได้ปรับปรุงระบบประมวลผลการลงเวลาของพนักงานด้วยพิกัดจาก	GPS	ซึ�งฝ่ายทนุมนุษยน์ำาระบบ	HumanOS	(HR	
System	on	cloud)	 มาใช้โดยพนักงานสามารถใช้	 application	 ผ่านมือถือแทนการลงเวลาด้วยการสแกนลายนิ้วมือ	 ซึ�งระบบ 
ดังกล่าวทำาให้เกิดความแม่นยำา	 และเพิ่มความสะดวกให้กับพนักงานมากขึ้น	 รวมถึงฝ่ายทุนมนุษย์สามารถตรวจข้อมูลได้อย่าง	
real	 time	 นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชายังสามารถอนุมัติการลาหรือการขออนุมัติค่าล่วงเวลาของผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านมือถือได ้
ทุกสถานที่	 โดยจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังระบบ	application	ในมือถือของผู้บังคับบัญชา	ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่	8	มกราคม	2562	ที่ผ่านมา

 นโยบายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
	 บรษัิทมนีโยบายท่ีเกีย่วข้องกบัมาตรการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั	โดยกำาหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษัิท
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	โดยบริษัทยังได้กำาหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการให้และรับของกำานัล	การห้ามเรียก	รับหรือยินยอมจะ 
รบัเงนิ	สิง่ของหรอืประโยชน์อ่ืนใดจากผูท่ี้เกีย่วข้องทางธรุกจิ	โดยบรรจไุว้ในจรรยาบรรณทางธรุกจิซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของคูม่อืพนกังาน
ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง	 ในปี	2562	 บริษัทได้ดำาเนินการให้ความรู้แก่พนักงานท่ีเกี่ยวกับ 
การทุจริตคอร์รัปชัน	รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่โดยการอบรมและทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของพนักงาน	 ซ่ึงเป็นแนวทางการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจท่ีดีเพื่อผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตาม	 
และได้จัดทำาเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือพนักงาน	 ซ่ึงจะอธิบายถึงจรรยาบรรณของพนักงานในการปฏิบัติหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบ
ของพนักงาน	ทั้งต่อบริษัท	ต่อลูกค้า	ต่อผู้ถือหุ้น	ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน	รวมถึงหน้าที่ต่อตนเอง	ความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์	(Conflict	of	Interest)	การใช้ข้อมูลของบริษัท	รวมถึงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน	สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์	 แนวปฏิบัติในการทำางานร่วมกัน	 รวมถึงวินัยและโทษทางวินัย	 เพื่อแสดงถึงพันธสัญญาในการน้อมรับหลักปฏิบัติที่ดี
เป็นแนวทางดำาเนินงาน	เปรียบเสมือนวินัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

 นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย กิจกรรม 5 ส
	 บรษัิทให้ความสำาคญั	และมีนโยบายท่ีชดัเจน	เป็นรปูธรรมเกีย่วกบัการดแูลเรือ่งความปลอดภยัสขุอนามัย	และสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน	รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้	จิตสำานึก	ด้านความปลอดภัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางานโดยมีการจัด
อบรม	5	ส	ให้ความรู้ในแต่ละแผนก	นอกจากนั้นยังจัดตั้งคณะกรรมการ	5	ส	เพื่อคอยสอดส่องดูแลการปฏิบัติตาม	ดังนี้	
  



รายงานประจำาปี 2562104

 ด้านความปลอดภัย

1)		 บริษัทจัดให้การเข้าสำานักงานมีระบบสแกนนิ้วมือเข้า-ออกเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
2)	 ให้ความสำาคัญกับความปลอดภัย	 และการป้องกันอุบัติภัยโดยส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรม	 ซ้อมหนีไฟตามมาตรการ 

ฝึกอบรมของอาคารสำานักงานที่ตั้งอยู่	และที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี	
3)		 กำาหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล	และทำาความสะอาดพื้นที่ที่ปฏิบัติงานของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
4)		 กำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำาตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	 เป็นผู้นำา	 อบรม	 ฝึกสอน	 จูงใจให้พนักงาน 

ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	 	 	 	

 ด้านสุขอนามัย

1)		 พนักงานจะได้รับบัตรประกันสุขภาพจากบริษัทประกันสุขภาพท่ีบริษัทกำาหนด	 และสามารถเข้ารับการรักษาได้ตาม 
โรงพยาบาลในโครงการที่กำาหนด	โดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน

2)		 จัดกิจกรรม	Sports	Day	 ให้กับพนักงาน	 เพื่อออกกำาลังกาย	 และคลายเครียดจากการทำางาน	 โดยมุ่งให้พนักงาน 
ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง		 	 	

3)		 จัดให้มีการกำาจัดแมลงเป็นประจำาที่สำานักงาน	เพื่อสุขอนามัย	และความสะอาดในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน	ของพนักงาน

 สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วย จากการทำางาน และขาดงาน ประจำาปี 2562

ร�ยละเอียด ปี 2561 ปี 2562

อัตราพนักงานที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	(คน) - -

อัตราการหยุดงานเจ็บป่วยจากการทำางาน	(วัน) - -

อัตราการเจ็บป่วยจากการทำางาน	(คน) - -

อัตราวันขาดงาน	(วัน) - -

อัตราพนักงานที่ขาดงาน	(คน) - -
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ก�รกำ�กับ
ดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ได้ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 
โดยได้ตระหนักถึงบทบาท	 และหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานในการสร้างเสริมให้เกิดการกำากับ 
ดแูลกจิการท่ีด	ีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกจิการ	และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถ้อืหุ้น	ผูล้งทุน	และผูท่ี้เกีย่วข้อง
ทุกฝ่ายด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส	 คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและทบทวนการนำาหลักการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดี	ตามหลัก	CG	Code	ไปปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจของบริษัท	ปีละหนึ่ง	(1)	ครั้ง	นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตาม 
หลกัการกำากบัดูแลกจิการท่ีด	ี(Corporate	Governance)	สำาหรบับรษัิทจดทะเบียน	ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
กำาหนดไว้มี	5	หมวด	ดังนี้

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	
2	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3.	 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
	 บริษัทได้ให้ความสำาคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุ้นในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงท่ีสำาคญัของบรษัิท	และการได้รบัข้อมลู
ของบริษัทอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	ทันเวลา	และเท่าเทียมกันเพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ	เรื่อง	ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
รบัทราบผลการดำาเนนิงาน	นโยบายการบรหิารงาน	หรอืการเข้าทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัอย่างถกูต้องครบถ้วนตามความเป็นจรงิ
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท	 คือ	www.chewathai.com	 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	คือ	www.set.or.th	ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง	และปฏิบัติด้วยดีเสมอ	ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย	ดังนี้

1.	 บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด	ทำาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท	เพื่อ
อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการดำาเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์

2.	 ในการกำาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทจะไม่กำาหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์	วันหยุดทำาการของธนาคารพาณิชย์
โดยจะกำาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม	คือ	ระหว่างเวลา	08.30	-17.00	น.	และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

3.	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ซึ่งจัดให้มีปีละหนึ่ง	(1)	 ครั้ง	 ในวัน	 เวลา	 และสถานที่ที่เหมาะสม	 ภายในเวลา 
ไม่เกินสี่	(4)	เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

4.	 ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ	 ให้เพียงพอ	 โดยระบุวัตถุประสงค์และ
เหตุผล	 ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบเอ็ด	(21)	 วัน	 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	 บริษัท 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ	 เข้าร่วมประชุมแทนตนได้	 โดยใช้หนังสือ 
มอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

5.	 มีนโยบายในการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทัจะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดิน
ทางสะดวกโดยจะแนบแผนท่ีจดัประชุมผูถ้อืหุ้นไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ	รวมถงึเลอืกวนัเวลาท่ีเหมาะสม	และจดัสรรเวลาใน
การประชุมอย่างเพียงพอ

6.	 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน	 และสิทธิในการแสดงความเห็น
รวมทั้งการตั้งคำาถามใดๆ	 ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม	 ทั้งนี้	 ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี
สิทธอิย่างเท่าเทยีมกันในการแสดงความคดิเหน็	และตั้งคำาถามในทีป่ระชมุอย่างเตม็ที่	โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลา
ให้อย่างเหมาะสม	และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำาถามในที่ประชุมด้วย	
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7.	 ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง	website	ของบริษัทโดยเปิดเผยข่าวสารต่างๆ	และรายละเอียด
ไว้ท่ี	website	 ของบริษัท	 โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วนและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท	

8.	 การจดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน	 ถูกต้อง	 รวดเร็ว	 โปร่งใส	 และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีสำาคัญ
ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้	 นอกจากนี้ให้บริษัทนำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา	รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยัง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
ภายในสิบสี่	(14)	วัน	นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น	

9.	 เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชธีนาคาร	(ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล)	เพื่ออำานวย
ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา	ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำารุด	สูญหายหรือส่งถึงผู้ถือหุ้น	ล่าช้า

10.	 บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้น	โดยการให้รับทราบข้อมูล	ข่าวสาร	ผลการดำาเนินงาน	และนโยบายในการบริหารงานอย่างสมำ่าเสมอ
และทันเวลา	โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว	บริษัทยังได้นำาข้อมูล
ที่สำาคัญรวมทั้งข่าวสารต่างๆ	ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ	www.chewathai.com

11.	 บริษัทมีนโยบายเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมท่ีสมควรได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยเก้าสิบ	(90)	 วัน	 โดยประกาศผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 และเว็บไซต์ของบริษัทคือ	www.chewathai.com	 ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์	 สำาหรับการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี

	 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2562	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2562	กำาหนดให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ในเรื่องสำาคัญของบริษัท	 โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการบรรจุเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม	 และให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าพิจารณาในการดำารงตำาแหน่งกรรมการ	รวมถงึเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม	
สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	 ที่จัดขึ้นในวันที่	1	 เมษายน	2563	 โดยคณะกรรมการได้ดูแลให้มีการเปิดเผย 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบในระหว่างวันที่	11	พฤศจิกายน	2562	ถึงวันที่	10	มกราคม	2563	

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 บริษัทได้กำาหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยให้ความสำาคัญและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็น
เจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 ทั้งนี้	 ผู้ถือหุ้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่า	 สิทธิของตนจะ
ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ	คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิดังกล่าว	ดังนี้

1.	 บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอ	ทันเวลา	และทั่วถึง	เกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน	นโยบายการบริหารงาน	
ข้อมูลการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วน	 รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลท่ีจำาเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยคอื	www.set.or.th	และเวบ็ไซตบ์ริษทัคอื	www.chewathai.com	 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.	 มีนโยบายอำานวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชือ่กรรมการ	หรอืเสนอวาระการประชมุเพิม่เตมิได้ก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้น

3.	 มีการกำาหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระท่ีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่	 อย่างไร	 
รวมถึงมีการกำาหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ	

4.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำาหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญ	หรือเพิ่มวาระการ
ประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็น	โดยเฉพาะในวาระสำาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

5.	 ให้เพิ่มการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	 โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ 
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง	(1)	 คน	 เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้	 และแจ้งรายช่ือ
กรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	

6.	 ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น 
ชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ	
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7.	 สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้	 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลังและ
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน	

8.	 มีการกำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให ้
ทุกคนในบรษัิทถอืปฏบัิตแิละได้กำาหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้รหิารท่ีมหีน้าท่ีรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมาย	
มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

9.	 ในกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารคนใดทำาการซ้ือขาย	 โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้สำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“สำานักงาน	ก.ล.ต.”)	ทราบทุกครั้งภายใน	3	วันทำาการ	นับจากวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

10.	บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่ง
มีหน้าท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	 ให้เป็นไปตาม
กฎหมายตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สำานักงาน	ก.ล.ต.	ซึ่งหากที่ประชุมมีมติทำารายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หรอืเข้าทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนั	บรษัิทจะทำาการเปิดเผยมูลค่ารายการช่ือคูส่ญัญา	และบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน	เหตุผลความจำาเป็น	และรายละเอียดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ	www.set.or.th	 และเว็บไซต์
บริษัทคือ	www.chewathai.com

หมวดที่ 3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	 ได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	 พนักงานและ 
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	ได้แก่	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	คู่แข่ง	ภาครัฐ	และหน่วยงานอื่นๆ	รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจาก
บริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำาไรให้บริษัท	ซึ่งถือว่าเป็นการ
สร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท	คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย	ดังนี้

1. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
	 บริษัทตระหนักดีว่า	 ผู ้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู ้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกำาหนด 
ให้พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

	 ปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ	ตลอดจนตดัสนิใจดำาเนนิการใดๆ	ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ	และเป็นธรรมต่อ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

	 กำากบัดแูลการดำาเนนิการเพือ่ให้ม่ันใจว่าบรษัิทมีสถานะทางการเงนิและผลการดำาเนนิงานท่ีดแีละมีการนำาเสนอรายงาน
สถานภาพของบรษัิท	ผลประกอบการ	ฐานะข้อมูลทางการเงนิ	การบัญชี	และรายงานอืน่ๆ	โดยสมำา่เสมอและครบถ้วน
ตามความเป็นจริง

	 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท	 ท้ังในด้านบวกและด้านลบ	 ซ่ึงตั้งอยู่บน 
พื้นฐานของความเป็นไปได้	มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ่ื้นโดยใช้ข้อมูลใดๆ	ของบรษัิทซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรอืดำาเนนิการ
ใดๆ	ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

	 บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ
	 ในการดำาเนินธุรกิจบริษัทให้ความสำาคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐโดยเฉพาะ
ในการกระทำาธุรกรรม	 บริษัทหลีกเลี่ยงการกระทำาท่ีอาจจูงใจให้รัฐ	 หรือพนักงานของรัฐดำาเนินการท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม	 แต่จะ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถทำาได้	เช่น	การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ	การไปแสดง
ความยินดีในวาระโอกาส	เทศกาล	หรือตามประเพณีปฏิบัติ	เป็นต้น	โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 ดำาเนินการอย่างถูกต้อง	เมื่อต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่	หรือหน่วยงานของรัฐ
	 ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย	กฎเกณฑ์	หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ	อาจมีเงื่อนไข	ขั้นตอน	หรือวิธีปฏิบัติ

ที่แตกต่างกัน	และบริษัทพึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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3. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
	 บริษัทตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรพัยากรท่ีทรงคณุค่าท่ีสดุของบรษัิทเป็นปัจจยัแห่งความสำาเรจ็ของการบรรลุ
เป้าหมายของบรษัิท	บรษัิทจงึกำาหนดนโยบายให้มีการปฏบัิตท่ีิเป็นธรรมท้ังในด้านโอกาส	ผลตอบแทน	การแต่งตัง้	โยกย้ายตลอดจน 
การพัฒนาศักยภาพ	โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ	ศักดิ์ศรี	และสิทธิส่วนบุคคล
	 ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต	และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
	 การแต่งตั้งและโยกย้าย	 รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน	 กระทำาด้วยความสุจริตใจ	 และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
	 ให้ความสำาคญัต่อการพัฒนาความรู	้ความสามารถของพนกังาน	โดยมกีารพฒันาอย่างสมำา่เสมอ	อาทิ	การจดัอบรมสมัมนา	

การฝึกอบรม	และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
	 กำาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม	ตามสภาวะอุตสาหกรรม	การแข่งขันทางธุรกิจ	 ลักษณะของงาน	ผลการ

ปฏิบัติงาน	และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
	 หลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ	ที่ไม่เป็นธรรม	ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
	 เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรอืร้องทุกข์เกีย่วกบัการทำางาน	และกำาหนดวธิกีารแก้ไข	เพือ่เกดิประโยชน์แก่ทุกฝ่าย	และ

สร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำางานร่วมกัน

4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า
	 บริษัทมุ่งดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 โดยประสงค์ท่ีจะให้มีการสร้างสรรค์	 นำาเสนอ	 และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
และการบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำาเนินงานดังนี้

	 มุ่งมั่นที่จะจัดหา	พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
	 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ	ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีถูกต้อง	 เพียงพอเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจโดยไม่มีการกล่าวเกิน 

ความเป็นจริงท้ังในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ	 กับลูกค้าอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพ	ปริมาณ	หรือเงื่อนไขใดๆ	ของสินค้าหรือบริการ

	 จัดให้มีกระบวนการท่ีสามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการท่ีไม่เหมาะสมเพื่อท่ีบริษัทจะได้ป้องกันแก้ไขปัญหา
ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป

	 รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า	โดยไม่นำาไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา
	 บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำาเร็จทางธุรกิจท่ีสำาคัญประการหนึ่งด้วย
ความเสมอภาค	และคำานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน	โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
-	 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
-	 มีหลักเกณฑ์ในการประเมิน	 และคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเหมาะสม	 โดยพิจารณาคู่ค้าที่มีประวัติทางการเงินที่ 

เชื่อถือได้	มีศักยภาพ	สามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ	และตรวจสอบคุณภาพได้
-	 จัดทำารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย
-	 จดัให้มีระบบการจดัการและตดิตามเพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารปฏบัิตติามเงือ่นไขของสญัญาอย่างครบถ้วน	และป้องกนัการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
-	 จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา	ตามเงื่อนไขการชำาระเงินที่ตกลงกัน

	 บริษัทมุ่งหมายท่ีจะพัฒนา	 และรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาท่ีมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของ
สินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน	และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

	 ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ	เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
	 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ	จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
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6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้
	 บริษัทยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัยเพื่อสร้างความเช่ือถือให้กับเจ้าหนี้โดยบริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติ	 
ดังต่อไปนี้

	 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์และชำาระคืนเงินกู้ยืม	 และดอกเบี้ยจ่ายตรงตามกำาหนดเวลา	 รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่างๆ	ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืม	และข้อตกลงต่างๆ	อย่างเคร่งครัด

	 กรณท่ีีมเีหตกุารณ์ท่ีอาจส่งผลต่อธนาคาร	สถาบันการเงนิ	และเจ้าหนีเ้งนิกูยื้มของบรษัิท	หรอืไม่สามารถปฏบัิตติามเงือ่นไข
ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมได้	 บริษัทจะจัดทำาหนังสือชี้แจงและส่งให้ธนาคาร	 สถาบันการเงิน	 ผู้ถือหุ้นกู้	 และเจ้าหนี้เงินกู้ยืม
เป็นการล่วงหน้า	และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง

7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า
	 บริษัทมุ่งดำาเนินธุรกิจโดยประสงค์ท่ีจะประสบความสำาเร็จอย่างย่ังยืนและเป็นบริษัทช้ันนำาในธุรกิจภายใต้การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม	โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	ดังนี้

	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
	 ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า	ด้วยวิธกีารท่ีไม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม	เพ่ือผลประโยชน์ในการดำาเนนิ

ธุรกิจของบริษัท
	 ไม่กล่าวหาในทางร้าย	หรือมุ่งทำาลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
	 ไม่กระทำาการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

8) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม
	 บริษัทให้ความสำาคญักบัชุมชนและสงัคมโดยรอบด้วยตระหนกัดว่ีาเราเปรยีบเสมอืนส่วนหนึง่ของสงัคมท่ีจะร่วมก้าวเดนิไปสู่
การพัฒนาสงัคม	และสิง่แวดล้อมเพือ่ความย่ังยนืสบืไป	บรษัิทจงึได้ดำาเนนิกจิกรรมเพือ่ชุมชนและสงัคมอย่างต่อเนือ่งควบคูไ่ปกบั 
การดำาเนินธุรกิจ	ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม	ดังนี้

	 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ	 และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

	 มีนโยบายการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	อย่างชัดเจน	และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
	 ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท	มีจิตสำานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
	 เคารพต่อขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำาเนินธุรกิจ
	 ดำาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นทั้งที่ดำาเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ	ภาคเอกชน	และชุมชน
	 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ	กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำาเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
	 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ชุมชน	 ชีวิตและทรัพย์สิน	 อันเนื่อง 

มาจากการดำาเนินงานของบริษัท	โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด	 แจ้งข้อร้องเรียน	 หรือแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดทางกฎหมาย	 
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	 ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง	 หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท	 ผ่านกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้	 ท้ังนี้	 ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ
โดยกรรมการอิสระ	 หรือกรรมการตรวจสอบจะดำาเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล	 และหาแนวทางแก้ไข	(ถ้ามี)	 และจะรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
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 ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำาเนินงานของบริษัท
เพื่อสร้างความมั่นคงย่ังยืนให้แก่บริษัท	 โดยการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญท่ีเกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
อย่างเพียงพอและโปร่งใส	นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้ถือหุ้น	และนักลงทุน	สามารถสอบถามราย
ละเอียด	แจ้งข้อร้องเรียน	แจ้งการถูกละเมิดสิทธิ	แจ้งเบาะแสการกระทำาผิดทางกฎหมาย	ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง	หรอืการผดิจรรยาบรรณธรุกจิของบรษัิทผ่านกรรมการอิสระหรอืกรรมการตรวจสอบของบรษัิทได้	 
โดยบริษัทเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	ติดต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงผ่านช่องทาง	ดังนี้

 1) โทรศัพท์ 		 Call	Center	1260	
	 	 	 	 	 กด	3	ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์	หรือ	กด	4	แจ้งร้องเรียน
 2) จดหมาย 	 จัดส่งทางไปรษณีย์	หรือยื่นส่งโดยตรงที่
	 	 	 	 	 บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 	 	 	 1168/80	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	ชั้น	27	ยูนิตดี	
	 	 	 	 	 ถนนพระรามสี่	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	
	 	 	 	 	 กรุงเทพมหานคร	10120
 3) อีเมล 	 	 auditcommittee@chewathai.com
 4) เว็บไซต์	 	 www.chewathai.com

	 ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับโดยกรรมการอิสระ	 หรือกรรมการตรวจสอบ
จะดำาเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล	และหาแนวทางแก้ไข	(ถ้ามี)	และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป	สำาหรับในส่วน
ของพนักงาน	 บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น	 ร้องเรียน	 หรือรายงานการกระทำาท่ีไม่ถูกต้องผ่านช่องทาง	
Whistleblower	ของบริษัท

	 ทั้งนี้	 บริษัทได้ให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	 รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ	 โดยให้ความสำาคัญกับการ
ดำาเนินธุรกิจ	โดยคำานึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม	สิ่งแวดล้อม	ลูกค้า	คู่ค้า	คู่แข่ง	พนักงาน	เจ้าหนี้	ซึ่งในปี	2562	บริษัทไม่มี
กรณขีองการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน	การจา้งงาน	การแข่งขนัทางการค้า	รวมตลอดถึงบรษิทัไม่มกีรณขีองการถกูดำาเนนิการใดๆ	
จากหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่กำากับดูแลกฎหมาย	กฎ	และระเบียบต่างๆ	อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้ประกาศข้อมูลที่
เป็นเหตุการณ์สำาคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยราชการต้องการให้บริษัทต้องดำาเนินการ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 บริษัทมีนโยบายในการให้ข้อมูลเปิดเผยแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 หรือพนักงาน	 เป็นต้น	 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1) ผู้ถือหุ้น
	 บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ	 อาทิ	 ข้อมูลทางการเงิน	 ข้อมูลท่ัวไปท่ีสำาคัญเกี่ยวกับธุรกิจ 
และผลประกอบการของบริษัทที่ตรงกับความเป็นจริง	ครบถ้วน	เพียงพอ	สมำ่าเสมอ	ทันเวลาอย่างทั่วถึง	และเท่าเทียมกัน	โดย
ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 นักวิเคราะห์	 และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	 ได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ	 
โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	ในการให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ	ของบริษัทกับผู้ลงทุน	ผู้ถือหุ้น	นักวิเคราะห์	และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	อาทิ

 	 การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)
 	 เว็บไซต์ของบริษัทคือ	www.chewathai.com
 	 สื่อมวลชนต่างๆ	ทั้งด้านหนังสือพิมพ์และวารสารธุรกิจ	โทรทัศน์
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	 	 ท้ังนี้	 ผู้ถือหุ้นรายย่อย	 นักลงทุนท่ัวไป	 และนักวิเคราะห์ท่ีต้องการข้อมูลท่ีเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อกับฝ่าย 
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้โดยตรง	 ซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน	 โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะตั้งม่ันอยู่บน 
พืน้ฐานของการเปิดเผยข้อมลูท่ีเท่าเทียมกนับรษัิทได้ตระหนกัและมีความรบัผดิชอบต่อความเช่ือถอืได้ของข้อมูลทางการเงนิ	โดย
คณะกรรมการบรษัิทได้จดัทำารายงานทางการเงนิท่ีมีข้อมูลถกูต้อง	ครบถ้วน	ตามมาตรฐานการบัญชีและหลกับัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป	
รวมทั้งการเปิดเผยสารสนเทศสำาคัญที่มีผลกระทบ	หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต่อการ
ตัดสินใจลงทุน	โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และหน่วยงานอื่นๆ	ของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามแก้ไข	เปลี่ยนแปลงอย่างสมำ่าเสมอ	
เพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมาย	กฎเกณฑ์มีความทันสมัย	และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

	 อนึ่ง	ในปี	2562	บริษทัได้ดำาเนินการเพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ	และผ่านสื่อมวลชนอย่าง
สมำ่าเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	นักวิเคราะห์	ผู้มีส่วนได้เสียอื่น	และบุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง	ดังนี้

1)		 ผู้บริหารบริษัทได้ให้ข้อมูลในภาพรวมของการดำาเนินงาน	และตอบข้อซักถามแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน	อาทิ	การพบปะ
นักวิเคราะห์และนักลงทุน	(Roadshow)	 การเย่ียมชมกิจการ	(Site	Visit)	 การประชุมทางโทรศัพท์	 (Conference	Call)	 
รวมถึงการประชุมนักวิเคราะห์	(Analyst	meeting)	เพื่อให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน	และเปิดโอกาสให้ได้สอบถาม
ข้อมูลและข้อสงสัยต่างๆ	จากผู้บริหารโดยตรง	อีกทั้งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสายตาของนักวิเคราะห์ได้เป็น
อย่างดี	ทั้งนี้	การจัด	Analyst	meeting	ประจำาปี	2562	มีจำานวนทั้งสิ้น	2	ครั้ง	ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	2562	และเดือน
สิงหาคม	2562	ณ	ห้องประชุมโรงแรมเอทัส	ลุมพินี

	 การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	(Opportunity	Day)	ประจำาปี	2562	ณ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ท่ีจัดข้ึนเป็นประจำาทุกไตรมาสเพื่อพบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 ให้ข้อมูลท่ีเน้นไปในการช้ีแจงเกี่ยวกับ 
ผลการดำาเนินการในแต่ละไตรมาส	จำานวนทั้งสิ้น	4	ครั้ง	คือ	(1)	วันที่	25	กุมภาพันธ์	2562	(2)	วันที่	30	พฤษภาคม	2562	
(3)	วันที่	3	กันยายน	2562	และ	(4)	วันที่	2	ธันวาคม	2562

	 การเดินทางไปพบนักลงทุน	(Roadshow)	เพื่อนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	ผลประกอบการ	ความคืบหน้าใน
ด้านต่างๆ	รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม	สถานะและแนวโน้มในการดำาเนินงานในช่วงเวลานั้นๆ	ซึ่ง	Roadshow	ประจำาปี	2562	 
บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยบริษัทหลักทรัพย์	3	 แห่งในช่วงเดือนมีนาคม	2562	 คือ	(1)	 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี	 
เคย์เฮียน	(2)	บริษัทหลักทรัพย์	เอเซีย	พลัส	และ	(3)	บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก	

2)		 การให้ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์	นิตยสาร	วารสารต่างๆ	เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	ผลการ
ดำาเนินงานของบริษัท	รวมตลอดถึงการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารบริษัท	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	โดยบริษัทได้
จัดกิจกรรมงานแถลงแผนการดำาเนินงานทางธุรกิจ	ประจำาปี	2562	ขึ้นเมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2562	ณ	โรงแรมแกรนด์
เซ็นเตอร์พอยท์	สุขุมวิท	55

3)		 การเข้าร่วมกจิกรรม	mai	FORUM	2019	เม่ือวนัท่ี	13	กรกฎาคม	2562	เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูบรษัิทให้แก่นกัลงทุน	นกัวเิคราะห์
หลักทรัพย์	สื่อมวลชน	และผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรม	ณ	โรงแรม	เซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์

4)		 การให้ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ได้แก่	แบบ	56	-	1	งบการเงินของบริษัท	รายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาส	และอื่นๆ	ทั้งนี้	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	
และบุคคลทั่วไป	สามารถสอบถามข้อมูลและซักถามข้อสงสัยต่างๆ	โดยติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
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งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

	 บริษัทมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัล	บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น	ปี	2562		Outstanding	
Investor	Relations	Awards	กลุ่มรางวัล	Business	Excellence	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 เอ็ม	 เอ	 ไอ	 ในงาน
ประกาศรางวัล	SET	Awards	2019	ซึ่งได้รับเกียรติจาก	นายแมนพงศ์	เสนาณรงค์	รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์
ร่วมแสดงความยินดี	 โดยรางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นด้านการดำาเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์	 สะท้อน
ให้เห็นว่าบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วมของท้ังองค์กร	 เพื่อสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสอดคล้องกับ 
การกับกำาดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใสต่อนักลงทุนสอดคล้องกับการกับกำาดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใสต่อนักลงทุน”	
	 บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations)	เพื่อทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย	ทั้งผู้ถือหุ้น	
นักลงทุนสถาบัน	นักลงทุนรายบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์	ผู้สื่อข่าวและประชาชนทั่วไป	อย่างเท่าเทียมกัน	เพื่อให้ทราบข้อมูลของ
บริษัทอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันต่อเวลา	แสดงข้อมูลถึงผลประกอบการ	และแผนการดำาเนินธุรกิจในอนาคต	เพื่อเป็นข้อมูล
ช่วยในการประกอบการตดัสนิใจลงทุนและสร้างความน่าเชือ่ถอืให้แก่บรษัิท	โดยบรษัิทมกีารเปิดเผยข้อมูลอย่างสมำา่เสมอและเป็น
ระบบ	ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	ทั้งนี้	บริษัทได้กำาหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์	เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานนักลงทุนสัมพันธ์	 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 โปร่งใส	 โดยยึดถือผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำาคัญ	

	 สำาหรับปี	2562	บริษัทได้จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่นักลงทุน	สรุปได้ดังนี้

รูปแบบกิจกรรม จำ�นวนครั้ง

จัดประชุมนักวิเคราะห์	(Analyst	Meeting) 2

การเข้าร่วม	Opportunity	Day	ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 4

การพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน	(Roadshow) 3

แถลงแผนปีกับสื่อมวลชน 1

การเข้าร่วมกิจกรรม	MAI	Forum	2019 1

การเข้าพบผู้บริหาร	(Company	visit) 4

	 นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว	บริษัทมีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง	การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 เว็บไซต์บริษัท	www.chewathai.com	 โดยข้อมูลบนเว็บไซต์จะมีการอัพเดทให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 รวมถึงการ 
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	อีกด้วย
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	 อีกทั้ง	บริษัทมีเครื่องมือหรือเอกสารงานนักลงทุนสัมพันธ์	(IR	Materials)	เพื่อให้ทราบข้อมูลของบริษัท	และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุน	ดังนี้

1.	 งบการเงินประจำาปีและงบการเงินรายไตรมาส
2.	 รายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)
3.	 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)
4.	 คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	(MD&A)
5.	 Company	Snapshot	
6.	 ข้อมูลนำาเสนอ	(Presentation	Material)	พิจารณาตามกลุ่มเป้าหมาย
7.	 รายงานการเติบโตอย่างยั่งยืน	(Sustainability	Report)
8.	 จดหมายข่าวนักลงทุน	(Investor	Newsletter)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวจิตราภรณ์ ยะแก้ว 

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
ที่อยู่:   1168/80	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	ชั้น	27	ยูนิตดี	ถนนพระรามสี่	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
เว็บไซต์ :  	 www.chewathai.com
โทรศัพท์ :		 (02)	679	8870	-	4	หรือ	Call	center	:	1260	กด	3
อีเมล์ :	 	 ir@chewathai.com

	 ทั้งนี้	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทแก่บุคคลภายนอก	อันได้แก่	 
ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	นักวิเคราะห์	ผู้สื่อข่าว	และผู้มีส่วนได้เสีย	บริษัทมีนโยบายงดเว้นการรับนัดพบ	(Silent	Period)	เพื่อให้ข้อมูล 
แบบตวัต่อตวัหรอืจดัประชุมแบบเป็นกลุม่	ในช่วงเวลา	7	วนั	ก่อนท่ีบรษัิทจะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

 2) ลูกค้า
	 บรษัิทมช่ีองทางการเปิดเผยข้อมูลโครงการต่างๆ	ของบรษัิทให้ลกูค้าได้รบัทราบผ่านช่องออนไลน์	ได้แก่	www.chewathai.com	 
และ	www.facebook.com/CHEWATHAI	รวมทั้งช่องทาง	Call	center	1260	ของบริษัท	

 3) พนักงาน
	 พนักงานของบริษัท	ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่ประจำาสำานักงานใหญ่หรือตามโครงการต่างๆ	จะได้รับการดูแลและได้รับข้อมูล
โดยเท่าเทียมกัน	รวมทั้งการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ	อาทิ	การติดประกาศที่บอร์ดของบริษัทและที่โครงการต่างๆ	การสื่อสารผ่าน 
กลุ่มของฝ่ายต่างๆ	 ในรูปแบบ	Chewathai	Club	Intranet	 และ	Line	 ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับสูงอยู่ด้วย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ให้พนักงานได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ	ของบริษัท	ดังนี้

	 นโยบาย	ระเบียบ	และข้อบังคับต่างๆ	ของบริษัท
	 ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ	ของบริษัท
	 ข่าวหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ
	 ข่าวเกี่ยวกับพนักงานในเรื่องต่างๆ	เช่น	การเลื่อนตำาแหน่ง	การปรับตำาแหน่ง	พนักงานเข้าใหม่	หรือ	พนักงานลาออก

และอื่นๆ	เป็นต้น	
	 ข่าวที่เป็นความรู้แก่พนักงาน	เช่น	ข่าวเกี่ยวกับภาษี	ข่าวเกี่ยวกับประกันสังคม	เป็นต้น
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
	 คณะกรรมการบริษัท	มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	การกำากับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบรษัิท	ประกอบด้วย	บุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถ	และมปีระสบการณ์ในหลายสาขา	เช่น	วศิวกรรมศาสตร์	
บริหารธุรกิจ	กฎหมาย	บัญชี	การเงิน	เป็นต้น	ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	Association	:	IOD)	ทั้งนี้	คณะบุคคลดังกล่าวนี้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนด
นโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำาเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว	 ตลอดจนกำาหนดนโยบายทาง 
การเงนิ	การบริหารความเสีย่ง	และภาพรวมขององค์กร	มีบทบาทสำาคญัในการกำากบัดแูลตรวจสอบ	และประเมินผลการดำาเนนิงาน 
ของบริษัท	รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

	 โครงสร้างคณะกรรมการของบรษัิทในปี	2562	ประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมดจำานวน	6	คณะ	ดงันี(้1)	คณะกรรมการบรษัิท	 
(2)	คณะกรรมการตรวจสอบ	(3)	คณะกรรมการบริหาร	(4)	คณะกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	(5)	คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ	และ	(6)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 บรษัิทมีการกำาหนดและแยกอำานาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน	โดยในการพจิารณาตดัสนิใจในเรือ่งสำาคญั	จะ
ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด	ซ่ึงมีหน้าท่ีเฉพาะเรือ่งและเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาหรอืรบั
ทราบ	เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใส	และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

	 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำานวนเจ็ด	(7)	 ท่าน	 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารจำานวนสาม	(3)	 ท่าน	
(Executive	Directors)	และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวนสี่	(4)	ท่าน	(Non-executive	Directors)	โดยมีกรรมการที่
มีคุณสมบัติเป็นอิสระสี่	(4)	 ท่าน	 ซึ่งคิดเป็นจำานวนเกินร้อยละห้าสิบ	(50)	 ของจำานวนกรรมการบริษัททั้งคณะ	 อันจะทำาให้เกิด 
การถ่วงดลุในการพจิารณา	และออกเสยีงในเรือ่งต่าง	ๆ 	อย่างเหมาะสม	ท้ังนี	้คณะกรรมการบรษัิทมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 
ไม่เกินสาม	(3)	 ปี	 ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกำาหนด	 โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า	(9)	 ปี	 
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลน้ันสมควรดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บรษัิท	นอกจากนี	้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท	สามารถเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษัิทในเครอืหรอืบรษัิท
อื่นได้	 แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงาน	 ก.ล.ต.คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 คณะกรรมการ
กำากบัตลาดทุน	และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	โดยจะต้องแจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท
ให้รับทราบด้วย

2. การแต่งตั้ง และวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท

 2.1)  หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

	 	 กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามท่ีบริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ	 อุทิศความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บริษัท	 โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ใน	 
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ตามข้อบังคับของบริษัท	โดยสรุปดังนี้
(1)		กรรมการทุกคนต้องมีคณุสมบัตติามท่ีกำาหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ	ตลอดจนมคีณุสมบัตติามท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคบั

ของบริษัท
(2)		ต้องสำาเร็จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
(3)		 เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัท	 และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ	 ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัท
(4)		 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง
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(5)	 กรรมการต้องไม่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทท่ีจดทะเบียนอ่ืนๆ	 เกินกว่าห้า	(5)	 บริษัท	 ในกรณีท่ีกรรมการ 
คนใดคนหนึ่งมีตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ	 เกินกว่าห้า	(5)	 บริษัท	 คณะกรรมการจะพิจารณา
ถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว	และรายงานเหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวไว้
ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ56-1)	
และรายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)

(6)		กรรมการบรษัิทได้รบัการแต่งตัง้	เลอืกตัง้	และถอดถอนโดยท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นมีวาระการดำารงตำาแหน่งตามข้อบังคบัของ
บรษัิท	และเมือ่ครบวาระแล้วอาจได้รบัการเลอืกตัง้กลบัเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปได้อีก	เว้นแต่ในกรณท่ีีตำาแหน่งกรรมการ
บรษัิทว่างลง	โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ	คณะกรรมการสรรหา	และพจิารณาค่าตอบแทนจะทำาหน้าท่ีพจิารณาสรรหา
บุคคลท่ีเหมาะสมเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำาแหน่งท่ีว่างลงตาม 
ข้อบังคับบริษัท

(7)		ในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 ให้กรรมการจำานวนหนึ่งในสามของกรรมการท้ังหมดออกจากตำาแหน่ง	
หากไม่สามารถแบ่งจำานวนกรรมการท้ังหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากันได้	 ให้กรรมการท่ีออกมีจำานวนใกล้ท่ีสุดกับ 
ส่วนหนึ่งในสาม	กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งอีกก็ได้	

	 นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
1)		 เสียชีวิต
2)		 ลาออก	(โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับจดหมายลาออก)
3)		 ขาดคณุสมบัตหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามระเบียบ	และประกาศท่ีออกตามความของ	กฎหมาย	หรอืตามข้อบังคบั

บริษัท
4)		 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5)		 ศาลมีคำาสั่งให้ออก

(8)		การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระคณะกรรมการ
สรรหา	 และพิจารณาค่าตอบแทน	 จะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือก

(9)		ในการเลือกตั้งกรรมการ	ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล	และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น	โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

(10)	บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง 
ในครั้งนั้นโดยกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ	อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

(11)	ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 2.2) วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท

	 	 บริษัทกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการคราวละสาม	(3)	ปี	แต่อย่างไรก็ตาม	บริษัทเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลา	
ดำารงตำาแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค	 หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าท่ีแต่ละคนมีและ
พร้อมที่จะนำามาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

 2.3)  จำานวนบริษัทที่กรรมการดำารงตำาแหน่ง

	 	 บริษัทได้กำาหนดนโยบายในการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกินห้า	(5)	แห่ง	แต่มิได้
กำาหนดนโยบายการจำากัดจำานวนการเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น

 2.4)  การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

	 	 คณะกรรมการบรษัิทเลง็เห็นว่า	เพือ่ให้บริษัทได้รบัประโยชน์สงูสดุในการท่ีกรรมการผูจ้ดัการจะสามารถอุทิศเวลาสำาหรบั
การปฏบัิตหิน้าท่ีในฐานะกรรมการผูจ้ดัการได้อย่างมีประสทิธภิาพ	จงึได้กำาหนดเป็นนโยบายว่า	ห้ามมิให้กรรมการผูจ้ดัการ
ดำารงตำาแหน่งเป็น	กรรมการผู้จัดการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
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3. คณะกรรมการบริษัท
สรุปการดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ	ดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ – น�มสกุล บริษัทจดทะเบียนอื่น

1. นายชาติชาย	พานิชชีวะ 1.	ประธานกรรมการ	บมจ.ไทยศรีประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
2.	ประธานกรรมการ	บมจ.เอทีพี	30	
3.	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม	บมจ.คาเธ่ย์ลีสแพลน	
4.	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม	บมจ.ทีทีแอล	อุตสาหกรรม	

2. นางสมหะทัย	พานิชชีวะ 1.	กรรมการ	บมจ.เอทีพี	30
2.	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.อมตะ	วีเอ็น

3. นายบุญ	ชุน	เกียรติ -ไม่มี-

4. นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ	บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์	

5. นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร	 กรรมการ/กรรมการอิสระ	บมจ.ทีทีแอล	อุตสาหกรรม

6. พล.ต.ท.วิสนุ	ปราสาททองโอสถ 1.	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	 
บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จำากัด	(มหาชน)

2.	กรรมการ	บมจ.การบินกรุงเทพ	

7. นายพินิจ	หาญพาณิชย์ กรรมการ	บมจ.บางกอก	เชน	ฮอสปิทอล	

	 ท้ังนี้	 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนไว้อย่างละเอียดใน
แบบ	56-1	 และในรายงานประจำาปี	(56-2)	 ซึ่งบริษัทมั่นใจว่า	 จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท	 โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นว่า	 คณะกรรมการบริษัท
สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยบริษัทได้รับคำาปรึกษา	คำาแนะนำา	และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1)	 ปฏบัิติหน้าท่ีของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบังคบัของบรษัิท	และมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้น	ด้วยความรบัผดิชอบ	
ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต

2)	 กำาหนดรายละเอียด	ให้ความเห็นชอบ	และพิจารณาทบทวน	วิสัยทัศน์	กลยุทธ์	ทิศทางของธุรกิจ	นโยบาย	เป้าหมาย	
แนวทาง	แผนการดำาเนินงาน	และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย	ตามที่ฝ่ายบริหารจัดทำา	และกำากับดูแลการ
บริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ	หรือบุคคลใดๆ	ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ดังกล่าว	เพื่อให้เป็น
ไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

3)	 ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4)	 ดำาเนนิการให้บรษัิทและบรษัิทย่อยนำาระบบงานบัญชท่ีีเหมาะสม	และมปีระสทิธภิาพมาใช้	รวมท้ังจดัให้มรีะบบควบคมุ

ภายใน	และระบบการตรวจสอบภายใน
5)	 สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง	และติดตามผลการปฏิบัติงาน
6)	 จดัให้มนีโยบายเกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล	และการปรบัใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ
7)	 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 เช่น	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหา	 และพิจารณาค่าตอบแทน	 

คณะกรรมการบรหิาร	หรอืคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนใด	เพือ่ช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการบรษัิท
8)	 แต่งตั้งผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัท	เช่น	กรรมการผู้จัดการ	(Managing	Director)	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน 

บรหิารองค์กร	(Executive	Vice	President)	รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบัญชีและการเงนิ	(Executive	Vice	President	-	 
Accounting	&	Corporate	Finance)	 และผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่างๆ	 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นจำาเป็น
และสมควร
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9)	 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท	เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ	เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นไปตามกฎหมาย	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10)	 ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก	หากมีความจำาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
11)	 ส่งเสรมิให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท	เข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ	ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท

ไทย	ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
12)	 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจำาทุกปี
13)	 ตรวจสอบและประเมนิความเพยีงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบรหิาร	และเสนอให้คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแก้ไข

เปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้
14)	 ดำาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการชุดย่อย

	 โครงสร้างในส่วนคณะกรรมการบริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ชุดย่อยจำานวน	5	คณะ	ได้แก่	(1)	คณะกรรมการตรวจสอบ	(2)	คณะกรรมการบริหาร	(3)	คณะกรรมการสรรหา	และพิจารณา 
ค่าตอบแทน	(4)	คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	และ	(5)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 3.1) คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	กำาหนด	โดยมีหน้าท่ี	ความรบัผดิชอบ	และมีบทบาท
การปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระ	 ที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกำากับกิจการให้เป็นไปตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี	 ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอต่อสาธารณชน	และผู้ถือหุ้น	
สอบทานระบบการควบคุมภายใน	รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน	และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการตรวจสอบมีจำานวน	3	คน	โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.		 นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี			 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 2.		 นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร		 กรรมการตรวจสอบ	

	 3.		 นายพินิจ	หาญพาณิชย์		 	 กรรมการตรวจสอบ	

 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท	ดังต่อไปนี้

1)		 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2)		 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	control)	 และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	audit)	 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน

3)		 กำากับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบาย	และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
4)		 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5)		 พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท	และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
6)		 พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกันหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	และข้อกำาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท



รายงานประจำาปี 2562118

7)		 จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบรษัิท	ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก)	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข)		ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค)		ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์	

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ)		ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)	 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)		ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(charter)
(ซ)	 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้น	 และผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ	 ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ 

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8)		 ทบทวน	สอบทาน	ประเมินความเพียงพอ	และความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกปี	
9)		 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบต้องรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการของบรษัิทตามหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายให้	 
ในขณะท่ีความรับผิดชอบสำาหรับกิจกรรมท้ังหมดของบริษัทต่อบุคคลภายนอกนั้น	 ยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัท 
ทั้งคณะ

 3.2)  คณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งข้ึนโดยคณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วย	 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจำานวนสอง	 
(2)	คน	และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำานวนหนึ่ง	(1)	คน	โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ	และมีความเข้าใจลักษณะงานการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี	มีหน้าที่ในการดูแลบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท	 โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ	 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำานวนสาม	(3)	คน	ดังนี้

	 1.		 นายชาติชาย	พานิชชีวะ	 ประธานกรรมการบริหาร

	 2.		 นางสมหะทัย	พานิชชีวะ	 กรรมการบริหาร

	 3.		 นายบุญ	ชุน	เกียรติ	 กรรมการบริหาร

 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

(1)		ให้คำาแนะนำาเกีย่วกบัทิศทางกลยุทธ์	โครงสร้างการจดัการ	และแผนการดำาเนนิงานประจำาปี	และงบประมาณของบรษัิท
(2)		ดำาเนินการจัดการให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามแผนการ	วัตถุประสงค์	และเป้าหมายที่กำาหนดไว้
(3)		ตรวจสอบผลการดำาเนินงาน	 และการดำาเนินงานของบริษัท	 และบริษัทในกลุ่ม	 และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท 

รับทราบทุกเดือน
(4)		 เสาะหา	และประเมินโอกาสใหม่ๆ	ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
(5)		ตรวจสอบ	และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัท
(6)		ตรวจสอบ	และอนุมัติธุรกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน	หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัท	การจัดการทรัพยากร

บุคคล	การเงินและการคลัง	การบริหารงานทั่วไป	และธุรกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้
ขอบเขตอำานาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำาหนดไว้

(7)		พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสี่ยง	และระบบการควบคุมความเสี่ยงของบริษัท
(8)		คณะกรรมการบรหิารอาจมอบอำานาจช่วงให้ผูบ้รหิาร	หรอืพนกังาน	ปฏบัิตงิานเฉพาะอย่างแทนได้ตามความเหมาะสม	 

โดยท่ีคณะกรรมการบรหิาร	หรอืผูร้บัมอบอำานาจจากคณะกรรมการบรหิารจะต้องไม่กระทำาการหรอือนมุตัริายการใดๆ	 
ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกับตน	 อาจมีส่วนได้เสีย	 หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ	 หรืออาจมี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 หรือประกาศ
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์)	ท้ังนี	้การอนมัุตริายการดงักล่าว	ต้องสอดคล้องกบันโยบาย	และ
หลักการต่างๆ	ที่กำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
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(9)		จัดหาที่ปรึกษา	หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำาแนะนำา	ตามความจำาเป็น
(10)	ร้องขอให้ผู้บริหารหรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการอภิปรายกัน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
(11)	รายงานให้คณะกรรมการบรษัิททราบถงึกจิการท่ีคณะกรรมการบรหิารดำาเนนิการภายใต้อำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริหารอย่างสมำ่าเสมอ	ทั้งนี้	รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำาเป็น	และสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
(12)	ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจำาทุกปี
(13)	ตรวจสอบ	 และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตร
(14)	ดำาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 3.3) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ได้รับการแต่งตั้งข้ึนโดยคณะกรรมการบริษัทมีจำานวนท้ังหมดสาม	 
(3)	 คน	ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2562	 คณะกรรมการประกอบด้วย	 กรรมการอิสระจำานวนสาม	(3)	 คน	 เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล 
โดยมีหน้าที่สำาคัญเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น	มีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.	พล.ต.ท.	วิสนุ	ปราสาททองโอสถ		 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

	 2.	นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 3.	นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(1)		พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม	 เพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	
กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	 รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(2)		พจิารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบรษัิท	กรรมการ
ผู้จัดการ	และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

(3)		ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัทต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือ	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ	 โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทน	และผลประโยชน์ของกรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหารระดับสูง	สำาหรับค่าตอบแทน 
และผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท	ให้คณะกรรมการบริษัทนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(4)		ทบทวน	 สอบทาน	 ประเมินความเพียงพอ	 และความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา	 และพิจารณา 
ค่าตอบแทนเป็นประจำาทุกปี

(5)		ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 3.4) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

	 ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท	มีจำานวนทั้งหมดสาม	(3)	คน	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระจำานวนสอง	(2)	คน	และกรรมการบริหารจำานวนหนึ่ง	(1)	คน	มี
รายนามดังต่อไปนี้

	 	 1.	นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร	 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ

	 	 2.	นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี		 กรรมการกำากับดูแลกิจการ	 	

	 	 3.	นายบุญ	ชุน	เกียรติ	 	 กรรมการกำากับดูแลกิจการ

 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

(1)		คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบ 
ที่ได้รับมอบหมาย	และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
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(2)		พิจารณากำาหนดแนวทางเสนอแนะแนวนโยบาย	/	 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ	 จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตาม 
หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ	 เพื่อกำาหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร	 
ทั้งนี้	เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน	และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

(3)	 กำากับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบาย	และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
(4)		กำากับดูแลให้คำาปรึกษา	 ประเมินผล	 และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ	 ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและ 

จรรยาบรรณธุรกิจ	เพื่อพัฒนาและยกระดับ	ระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
(5)		ทบทวน	สอบทาน	ประเมินความเพียงพอ	และความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการเป็นประจำาทุกปี
(6)		ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 3.5)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทมีจำานวนทั้งหมดสาม	(3)	คน	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการ
ประกอบด้วย	กรรมการอิสระจำานวนสอง	(2)	คน	และกรรมการบริหารจำานวนหนึ่ง	(1)	คน	มีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.		 นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี	 	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 2.		 นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	 	

	 3.		 นายบุญ	ชุน	เกียรติ	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1)		พิจารณากำาหนดนโยบาย	แผนการจัดการบริหาร	และกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
(2)	 พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ	 และเหมาะสมกับลักษณะ 

ความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำาเนินการ
(3)	 ติดตามและให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติท้ังหลายท่ีอาจเกิดข้ึน	 รวมถึงรายงาน 

ผลการดำาเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท	
(4)		ให้ข้อเสนอแนะในด้านท่ีต้องดำาเนนิการปรบัปรงุแก้ไขต่อคณะกรรมการบรษัิท	เพือ่ให้สอดคล้องกบั	นโยบายและกลยทุธ์

ของบริษัท
(5)		ทบทวน	สอบทาน	ประเมินความเพียงพอ	และความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นประจำาทุกปี
(6)		ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

4. การประชุมคณะกรรมการ
1)	 คณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปี	และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม

ความจำาเป็นและเหมาะสม	 โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย	7	 วัน	 และการประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าสองในสาม	(2/3)	 ของจำานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมข้ันตำ่า	 หรือเป็นไปตามประกาศ	
หรือกฎบัตรของแต่ละคณะในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น	 กำาหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติต้อง 
มีกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสาม	(2/3)	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

2)	 มีการกำาหนดความชัดเจนไว้ล่วงหน้า	โดยกรรมการผูจ้ดัการ	โดยการหารอืร่วมกบัประธานคณะกรรมการบรษัิท	จะร่วมกนั 
พิจารณากำาหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า	 ท้ังนี้	 เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการได้รับเอกสาร 
การประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา	7	 วัน	 เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำาหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่อง 
เพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน

3)	 คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอ	 ครบถ้วน	 ต่อเนื่องและทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง	 ท้ังนี้	 กรรมการ
บริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ	 เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีให้คำาปรึกษาแก่คณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

4)	 กรรมการผูจ้ดัการมีหน้าท่ีจดัสรรเวลาให้อย่างเพยีงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพือ่การอภปิราย	และเพยีงพอ 
สำาหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำาคัญ	เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น
ก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
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5)	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเองตามความจำาเป็น 
เพือ่อภิปรายปัญหาต่างๆ	เกีย่วกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ	โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วย	และควรแจ้งให้กรรมการ 
ผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

6)	 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ	เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง	และเพื่อมีโอกาสทำาความรู้จักผู้บริหารระดับ
สูงสำาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

7)	 ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ	กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียง	และต้องไม่อยู่ใน
ที่ประชุมในวาระดังกล่าว

8)	 การประชุมทุกครัง้	ต้องมกีารจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร	และจดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผ่านการรบัรอง
จากคณะกรรมการบริษัท	พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสำาหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ	

 ปี 2562 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ร�ยชื่อ

คณะกรรมก�ร
บริษัท

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

คณะกรรมก�ร
บริห�ร

คณะกรรมก�ร
สรรห�และ
พิจ�รณ� 

ค่�ตอบแทน
คณะกรรมก�ร

กำ�กับดูแลกิจก�ร
คณะกรรมก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยง

จำ�นวน
ครั้ง

อัตร�
ก�รเข้�

ร่วม 
(%)

จำ�นวน
ครั้ง

อัตร�
ก�รเข้�

ร่วม 
(%)

จำ�นวน
ครั้ง

อัตร�
ก�รเข้�

ร่วม 
(%)

จำ�นวน
ครั้ง

อัตร�
ก�รเข้�

ร่วม 
(%)

จำ�นวน
ครั้ง

อัตร�
ก�รเข้�

ร่วม 
(%)

จำ�นวน
ครั้ง

อัตร�
ก�รเข้�

ร่วม 
(%)

1.	 นายชาติชาย	 
พานิชชีวะ

6/6 100% - - 12/12 100% - - - - - -

2.	 นางสมหะทัย 
พานิชชีวะ

6/6 100% - - 12/12 100% - - - - - -

3.	 นายบุญ	 
ชุน	เกียรติ

6/6 100% - - 12/12 100% - - 3/3 100% 3/3 100%

4.	 นางสุภาภรณ์	 
บุรพกุศลศรี

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

5.	 นายชัยยุทธ	 
เตชะทัศนสุนทร

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

6.	 พล.ต.ท.	วิสนุ	 
ปราสาททองโอสถ

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

7.	 นายพินิจ	 
หาญพาณิชย์

6/6 100% 4/4 100% - - - - - - - -

หมายเหตุ : *พล.ต.ท.	วิสนุ	ขอลาประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2562	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2562	 
	 	 และครั้งที่	5/2562	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2562	เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปราชการต่างประเทศ

 การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบรษัิทกำาหนดนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารมีโอกาสได้ประชุมระหว่างกนัเอง	เพือ่อภปิรายปัญหาต่างๆ	
เกีย่วกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ	เช่น	กลยุทธ์การบรหิารงาน	แนวทางการเตบิโต	กระบวนการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
เป็นไปโดยปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นท่ีมีอำานาจควบคุม	 และฝ่ายจัดการ	 ฝ่ายจัดการสามารถดำาเนินงานตามนโยบายและ 
เป้าหมายท่ีกำาหนด	จำานวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ	และจำานวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม	และกรรมการ
อิสระสามารถทำางานร่วมกับคณะกรรมการ	 และฝ่ายจัดการได้อย่างมีอิสระ	 เป็นต้น	 โดยการประชุมไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย	 
และแจ้งให้คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้รับทราบผลการประชุมดังกล่าวด้วย	 ท้ังนี้	 ปี	2562	 ได้มีการประชุมระหว่าง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำานวน	1	ครั้ง	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2562
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 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท และการนำาไปปฏิบัติ

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี	คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาทบทวน	วิสัยทัศน์	ภารกิจ	และกลยุทธ์ประจำาปี	
รวมท้ังวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้า	และภายหลงัจากนัน้คณะกรรมการจะตดิตามว่าฝ่ายจดัการได้นำาแผนงานดงักล่าวไปปฏบัิตติาม
หรือไม่	โดยฝ่ายจัดการจะรายงานแผนงานดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส	โดยกำาหนด
ไว้เป็นวาระ	 เรื่องรับทราบผลการดำาเนินงาน	 รายงานความคืบหน้าการดำาเนินธุรกิจ	 และยังได้กำาหนดให้มีวาระ	 เรื่องทบทวน
แผนกลยุทธ์	เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จะได้รับทราบข้อเท็จจริง	และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควร
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

5.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 5.1) การสรรหากรรมการอิสระ

	 บริษัทได้กำาหนดนิยามของบุคคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ประกาศของคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน	
รวมถึงประกาศข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	จำานวนกรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมดและไม่น้อยกว่าสาม	(3)	คน	

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีรายละเอียดดังนี้

1)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่	หรอืผูมี้อำานาจควบคมุของบรษัิท	ท้ังนี	้ให้นบัรวมการถอืหุ้นของผูท่ี้เกีย่วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ	ด้วย

2)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา	หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง	(2)	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ	 ทั้งนี้	 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	 หรือที่ปรึกษา	
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

3)	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา	 มารดา	 
คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของกรรมการรายอื่น	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุม	
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4)	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

5)	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 รวมถึงการทำารายการทางการค้าท่ีกระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์	รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม	คำ้าประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	ตั้งแต่ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท	หรือตั้งแต่	
20	ล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า	ทั้งนี้	การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่า
ของรายการท่ีเกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนั	
โดยอนุโลม	แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง	1	ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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7)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

8)	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

9)	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็น 
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจำา	หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	1	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท	หรือบริษัทย่อย	

10)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

 5.2)  การสรรหากรรมการตรวจสอบ

	 การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 และนำาเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ	ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	มีรายละเอียดดังนี้

1)	 คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม	(3)	คน
2)	 สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง	 (1)	 คน	 ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถ 

ทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

 คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1)	 เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำานิยามของกรรมการอิสระท่ีกำาหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน

2)	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทบริษัทใหญ	่ 
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

3)	 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
4)	 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

	 ท้ังนี้	 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะมีกำาหนด	3	 ปี	 นับจากวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง	 เม่ือสิ้นสุดวาระ 
การดำารงตำาแหน่ง	 สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำารงตำาแหน่งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการ
ของบริษัทอาจเห็นสมควร	แต่ทั้งนี้	กรรมการอิสระจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน	9	ปี	นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	

 5.3)  การสรรหากรรมการบริษัท

	 การสรรหาคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และนำาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริษัท	มีรายละเอียดดังนี้

1)	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า	(5)	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	(1/2)	ของจำานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2)	 คณะกรรมการบรษัิทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม	(3)	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึง่ในสาม	(1/3)	
ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ

 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

1)	 กรรมการทุกคนต้องมีคณุสมบัตติามท่ีกำาหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ	ตลอดจนมคีณุสมบัตติามท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคบั
ของบริษัท

2)	 ต้องสำาเร็จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
3)	 เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ	 ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถท่ีม ี

เพื่อประโยชน์ของบริษัท
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4)	 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต	และมีคุณธรรมสูง
5)	 กรรมการต้องไม่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ	 เกินกว่า	5	 บริษัท	 ในกรณีที่กรรมการคนใด 

คนหนึง่มีตำาแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทท่ีจดทะเบียนอ่ืนๆ	เกนิกว่า	5	บรษัิท	คณะกรรมการจะพจิารณาถงึประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการท่านดังกล่าว	 และรายงานเหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวไว้ในรายงานการ
ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	และรายงาน
ประจำาปี	(แบบ	56-2)

	 	 ในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 ให้กรรมการจำานวนหนึ่งในสามของกรรมการท้ังหมดออกจากตำาแหน่ง	
หากไม่สามารถแบ่งจำานวนกรรมการท้ังหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากันได้	 ให้กรรมการท่ีออกมีจำานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม	กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งอีกก็ได้	นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว	
กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

(1)		 เสียชีวิต
(2)		ลาออก	(โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับจดหมายลาออก)
(3)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ	และประกาศที่ออกตามความของกฎหมายหรือตามข้อบังคับ

บริษัท
(4)		ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(5)		ศาลมีคำาสั่งให้ออก

 5.4) การสรรหากรรมการบริหาร 

	 การสรรหากรรมการบริหารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 และนำาเสนอให้ 
คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมัุตกิารแต่งตัง้	ซ่ึงคณะกรรมการบรหิารทำาหน้าท่ีในการบรหิารกจิการให้เป็นไปตามนโยบาย	ข้อบังคบั	
หลักเกณฑ์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และพิจารณา	กลั่นกรองเรื่องต่างๆ	ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ	ตลอดจนติดตามการ
ดำาเนินนโยบาย	และแนวทางการบริหารงานต่างๆ	ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 5.5) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

	 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงได้แก่	 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติท่ีครบถ้วน	 เหมาะสม	 มีความรู้ความสามารถ	 ทักษะ	 และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 
ดำาเนินงานของบริษัท	และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 5.6) การสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 ได้แก่	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 
คณะกรรมการสรรหา	และพจิารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ	และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	เพือ่ให้ปฏบัิต ิ
หน้าท่ีเฉพาะเรือ่งและนำาเสนอผลให้คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาและรบัทราบ	ซ่ึงคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ 
ตามที่กำาหนด

 ภาวะผู้น�า และวิสัยทัศน์

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และนโยบาย	รวมถึงเป็นผู้กำากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้	อันก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุเพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิให้แก่บรษัิทและผูถ้อืหุ้น	โดยคำานงึ
ถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	 และการตัดสินใจไม่แสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ดำาเนินการใดๆ	 ท่ีเป็นการขัดแย้ง	 หรือเป็นการแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดบทบาท	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 
คณะกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไว้อย่าง 
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	 นอกจากนี้	 ยังจัดให้มีกลไกในการกำากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานและการควบคุม 
ฝ่ายบริหารในช่วงเวลาที่จำาเป็นและเหมาะสม	คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อรายงานทางการเงินที่ต้องสะท้อนให้เห็นถึง 
ผลการดำาเนินงานอย่างแท้จริง	 มีการประเมิน	 กำาหนด	 และวางมาตรฐานในการบริหาร	 ป้องกัน	 และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ 
ในระดับท่ีเหมาะสมอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลภายใต้หลกัการถ่วงดลุอำานาจ	และสามารถตรวจสอบได้	โดยคณะกรรมการ
บรษัิทมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันา	เพ่ือให้ธรุกจิของบรษัิท	มคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยืน	สามารถสร้างผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
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6.  การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
	 บริษัทมีการกำาหนดและแยกอำานาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ	 ไว้อย่างชัดเจน	 โดยในการ
พจิารณาและตดัสนิใจในเรือ่งท่ีสำาคญัๆ	จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อย	เพือ่ถ่วงดลุ 
และสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

7.  การรวมหรือแยกตำาแหน่ง
	 บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท	และกรรมการผู้จัดการ	โดยจะต้องเป็น
บุคคลท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ	มีประสบการณ์และคณุสมบัตท่ีิเหมาะสม	และต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนัเพ่ือให้มีการถ่วงดลุอำานาจ
โดยการแยกหน้าที่การกำากับดูแลและบริหารงานออกจากกัน

 ประธานกรรมการบริษัท

	 ไม่เป็นผู้บริหาร	 รวมท้ังไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ	 โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร	 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลและการบริหารงานประจำาออกจากกันอย่างชัดเจน	 ประธาน
กรรมการบรษัิท	มหีน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท	ซ่ึงเป็นผูก้ำาหนดวสิยัทัศน์	พนัธกจิ	และนโยบายท่ีสำาคญัให้ 
ฝ่ายบริหารนำาไปปฏิบัติ	 โดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม	 การแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดำาเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ	 รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องท่ีอาจขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เพื่อให้มีความถูกต้อง	
โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้

 บทบาทอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1)	 ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ
2)	 ทำาหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม	 และเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง	 เพื่อให้การดำาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็น	 และดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลของ
บริษัทที่ถูกต้อง	ตรงเวลา	และชัดเจน	เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรืออนุมัติในวาระต่างๆ	ของการประชุม

3)	 ดแูลการสือ่สารระหว่างบรษัิท	และผูถ้อืหุ้นของบรษัิทให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

4)	 ทำาหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ	 อย่างถูกต้อง	 พร้อมท้ังดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อม
เพรียงกัน	 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มท่ีในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	การซักถามหรือขอคำาชี้แจงเพิ่มเติม

5)	 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์	 ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม	 ดูแลให้มีการนำานโยบายและ 
การตัดสินใจของคณะกรรมการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

6)	 สนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance)	และนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ	ตั้งแต่กรรมการ	ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน

7)	 สนบัสนนุส่งเสรมิให้กรรมการทุกท่านทำางานร่วมกนัอย่างเป็นทีม	อันจะก่อให้เกดิความมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ในการทำางาน	ดแูลให้มกีารประเมินผลการปฏบัิตขิองคณะกรรมการ	ท้ังแบบประเมนิตนเองแบบประเมินไขว้	และแบบ
ประเมินกลุ่ม	นำาผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการทำางานของคณะกรรมการ

8)	 สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ	 ความรู้ในด้านต่างๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติ
หน้าท่ีกรรมการในสถาบันท่ีมีช่ือเสียง	 และเป็นท่ียอมรับ	 เช่น	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เป็นต้น

 กรรมการผู้จัดการ

	 ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร	 แต่ถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนของฝ่ายจัดการ	 โดยทำาหน้าท่ีในการ
ดำาเนินกิจการ	 และ/หรือการบริหารงานประจำาวันของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริหาร	 กำาหนด	
พิจารณาธุรกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติของบริษัท



รายงานประจำาปี 2562126

 บทบาทอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1)	 กำาหนดภารกิจ	วัตถุประสงค์	แนวทาง	และเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	
และดำาเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตามภารกจิ	วตัถปุระสงค์	แนวทาง	และเป้าหมายการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทดงักล่าวด้วย	
รวมถึงการสั่งการและกำากับดูแลการดำาเนินงานโดยรวม

2)	 มีอำานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตั้ง	ตลอดจนการโอน	โยกย้ายสายงาน/แผนก	หรือการพ้นจากการเป็น
พนักงาน	กำาหนดอัตราค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	เงินโบนัส	รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท

3)	 พิจารณาและดำาเนินการให้มีการปฏิบัติตามคำาสั่ง	ระเบียบ	ประกาศ	บันทึก	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามภารกิจ	
วัตถุประสงค์	แนวทาง	และเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำางานภายในองค์กร

4)	 ดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
5)	 ให้มอีำานาจในการมอบอำานาจช่วง	และ/หรอืมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏบัิตงิานเฉพาะอย่างแทนได้	โดยการมอบอำานาจ

ช่วง	 และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำานาจตามหนังสือมอบอำานาจ	 และ/หรือให้
เป็นไปตามระเบียบ	ข้อกำาหนด	หรือคำาสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท	และ/หรือบริษัทได้กำาหนดไว้

	 	 ทั้งนี้	อำานาจตลอดจนการมอบอำานาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร	จะไม่รวมถึงอำานาจ	และ/หรือการมอบอำานาจในการ
อนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการ	 และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามท่ีข้อบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

8.  แผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการสืบทอดตำาแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกตำาแหน่ง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ตำาแหน่งท่ีเป็นผู้นำาองค์กร	 คือ	 กรรมการผู้จัดการในบริษัท	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความเช่ือม่ันให้กับผู้ลงทุน	 องค์กร	 
ตลอดจนพนักงานว่าการดำาเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที	

	 ดังนั้น	คณะกรรมการบริหารได้ร่วมกันกำาหนดหลักเกณฑ์	และแผนการสืบทอดตำาแหน่ง	(Succession	Plan)	 โดยสรรหา
บุคลากรภายในองค์กรที่มีศักยภาพสูง	ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทางด้านคุณวุฒิ	คือ	มีความรู้และประสบการณ์	สามารถสร้าง
ผลงานท่ีดีเลิศให้องค์กร	 มีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร	 รวมท้ังมีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิท่ีพร้อม 
จะดำารงตำาแหน่งท่ีว่างลง	รวมท้ังมีการจดัทำาแผนพฒันารายบุคคล	เพือ่เตรยีมบุคลากรให้มีความพร้อมสำาหรบัตำาแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู

9.  การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
	 บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	กำาหนดหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นประจำาทุกปี	 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง	 โดยกำาหนดเกณฑ์การประเมินเปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี

	 การประเมินผลการปฏบัิตงิานเป็นแบบรายคณะและรายบุคคล	โดยวธิปีระเมินด้วยตนเอง	(self-evaluation)	เลขานกุารบรษัิท
เป็นผูน้ำาส่งแบบประเมินให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	เพือ่ให้กรรมการพจิารณาผลงานของตนเอง	ปรบัปรงุ	แก้ไข	
และนำาส่งแบบประเมินกลบัมายังเลขานกุารบรษัิท	เพือ่รวบรวมผลและสรปุผลการประเมนิในรอบปีเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท	รวมถึงเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละหมวด	ดังนี้

	 คะแนนมากกว่าร้อยละ	80		 มีการดำาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
	 คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ	71-80	 มีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี
	 คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ	61-70	 มีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
	 คะแนนอยู่ในช่วงตำ่ากว่าร้อยละ	60	 มีการดำาเนินการในเรื่องนั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน

	 ทั้งนี้	ปี	2562	ผลประเมินคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	มีดังต่อไปนี้



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 127

 9.1) การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 ประเภทที่ 1	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ	 แบ่งการประเมินออกเป็น	4	 หมวดโดยผลการประเมินประจำาปี	
2562	สรุปได้ดังนี้
1)	 โครงสร้างและคณุสมบัตขิองคณะกรรมการในเรือ่งดงัต่อไปนีมี้ความเหมาะสม	ทำาให้การทำางานของคณะกรรมการ

มีประสิทธิภาพ
2)	 การประชุมคณะกรรมการได้ดำาเนนิการในเรือ่งดงัต่อไปนี	้เพือ่ให้คณะกรรมการปฏบัิตหิน้าท่ีในการประชุมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ
3)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ได้ให้ความสำาคัญ	ใช้เวลาในการพิจารณา	ทบทวนและ

ปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ
4)	 เรื่องอื่นๆ	เช่น	ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

  ระดับคะแนนที่ได้ร้อยละ 97.78 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
 ประเภทที่ 2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย	แบ่งการประเมินออกเป็น	3	หมวด	โดยผลการประเมิน

ประจำาปี	2562	สรุปได้ดังนี้
1)	 โครงสร้างและคณุสมบัตขิองคณะกรรมการในเรือ่งดงัต่อไปนีมี้ความเหมาะสม	ทำาให้การทำางานของคณะกรรมการ

มีประสิทธิภาพ
2)	 การประชุมคณะกรรมการชดุย่อยได้ดำาเนนิการในเรือ่งดงัต่อไปนี	้เพือ่ให้คณะกรรมการปฏบัิตหิน้าท่ีในการประชมุ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3)	 บทบาท	หน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย	ได้ให้ความสำาคญั	ใช้เวลาในการพจิารณา	ทบทวน

และปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ

  ระดับคะแนนที่ได้ร้อยละ 97.52 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
	 	 ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะประจำาปี	2562	สรุปได้ดังนี้	
	 	 1)	 คณะกรรมการตรวจสอบ	
   ระดับคะแนนที่ได้ร้อยละ 99.49 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
	 	 2)	 คณะกรรมการบริหาร
   ระดับคะแนนที่ได้ร้อยละ 97.86 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
	 	 3)	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
   ระดับคะแนนที่ได้ร้อยละ 94.64 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
	 	 4)	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
   ระดับคะแนนที่ได้ร้อยละ 97.86 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
	 	 5)	 กรรมการกำากับดูแลกิจการ	
   ระดับคะแนนที่ได้ร้อยละ 96.43 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

 ประเภทที่ 3	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล	 แบ่งการประเมินออกเป็น	 
3	หมวดโดยผลการประเมินประจำาปี	2562	สรุปได้ดังนี้
1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2)	 การประชุมของคณะกรรมการ
3)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  ระดับคะแนนที่ได้ร้อยละ 98.85 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
	 	 ท้ังนี้	 ข้ันตอนการประเมินเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม	2562	 เลขานุการบริษัททำาหน้าท่ีจัดส่งแบบประเมินให้

กรรมการแต่ละคนประเมินตนเองโดยอิสระ	 โดยเลขานุการบริษัททำาการรวบรวมแบบประเมินผล	 เพื่อจัดทำารายงาน
สรุป	ประมวลผลการประเมิน	และนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป	อนึ่ง	ผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัท	ปี	2562	ได้นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2563	เรียบร้อยแล้ว



รายงานประจำาปี 2562128

 9.2) การประเมินกรรมการผู้จัดการ

	 	 คณะกรรมการสรรหา	 และพิจารณาค่าตอบแทน	 ได้ให้คณะกรรมการบริษัททำาการประเมินกรรมการผู้จัดการโดย
ประเมินในด้านต่างๆ	คอื	ความเป็นผูน้ำา	การกำาหนดกลยทุธ์	การปฏบัิตติามกลยทุธ์	การวางแผน	และผลปฏบัิตทิางการเงนิ	 
ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ	ความสมัพนัธ์กบัภายนอก	การบรหิารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากรการสบืทอดตำาแหน่ง
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	 คุณลักษณะส่วนตัว	 โดยเป็นการปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินผลงานของ	CEO	 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 ทั้งนี้	 ในการประเมินกรรมการผู้จัดการนั้น	 ผลการประเมินจะเป็นส่วนหนึ่งของการกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
ผู้จัดการในแต่ละปีด้วย

10. ค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางในการกำาหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการ	และจะต้องได้รบัการพิจารณาอนมัุตจิากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น	โดยกำาหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลกัเกณฑ์	
ดังนี้

1.	 ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ	 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

2.	 ประสบการณ์	บทบาท	ภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
3.	 ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
4.	 ค่าตอบแทนท่ีกำาหนดข้ึนนัน้จะต้องสามารถจงูใจกรรมการท่ีมีคณุสมบัตเิหมาะสมกบัความจำาเป็น	และสถานการณ์ของบรษัิท

มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญการพัฒนากรรมการ	โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ	หรือเข้า
ร่วมการสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี	 โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษา/การอบรมว่า	 จะเป็นการ
พัฒนากรรมการให้ได้ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา	และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท่ีเป็นผู้บริหาร	 โดยการจัดฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอกบริษัท	 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในช่วงท่ีผ่านมา	
กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรบัการอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	ตามท่ีสำานกังาน 
คณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(กลต.)	กำาหนดให้กรรมการของบรษัิทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึง่ 
หลักสูตร	 ได้แก่	Director	Accreditation	Program	(DAP)	 และ	Director	Certification	Program	(DCP)	 นอกจากหลักสูตร 
พื้นฐานสำาหรับกรรมการบริษัทดังกล่าวแล้ว	 กรรมการยังให้ความสำาคัญในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรอ่ืนของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	 เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่	 อาทิ	 หลักสูตรพัฒนาต่อเนื่องสำาหรับกรรมการและกรรมการ 
ชุดย่อย	เพือ่พฒันาบทบาทหน้าท่ีของตนบนพืน้ฐานของการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีและเพือ่ต่อยอดความรูค้วามเข้าใจในการปฏบัิติ
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย	รวมถึงหลักสูตรสำาหรับเลขานุการบริษัท	หลักสูตรสำาหรับฝ่ายบริหาร	และผู้ทำาหน้าที่สนับสนุน
การทำางานของคณะกรรมการ	 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกำากับดูแลกิจการให้ครอบคลุมท้ังในระดับกรรมการ	 เลขานุการ
บริษัท	และฝ่ายบริหาร	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ หลักสูตรที่ได้รับก�รอบรม

1. นายชาติชาย	พานิชชีวะ Director	Accreditation	Program	(DAP)	class	9/2547

2. นางสมหะทัย	พานิชชีวะ Director	Accreditation	Program	(DAP)	class	104/2551

3. นายบุญ	ชุน	เกียรติ Director	Certification	Program	(DCP)	class	155/2555

4. นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี -	Director	Accreditation	Program	(DAP)	class	87/2554
-	Role	of	the	Compensation	Committee	Program	(RCC)	class	13/2554
-	Director	Certification	Program	(DCP)	class	172/2556
-	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	class	23/2559
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ลำ�ดับ ร�ยชื่อ หลักสูตรที่ได้รับก�รอบรม

5. นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร Director	Accreditation	Program	(DAP)	class	119/2558

6. พลตำารวจโทวิสน	ุปราสาททองโอสถ -	Director	Accreditation	Program	(DAP)	class	11/2547
-	Audit	Committee	and	Continuing	Development	Program	(ACP)	class	7/	2548
-	Finance	for	Non-Finance	Director	(FN)	class	19/2548
-	Corporate	Governance	for	Capital	Market	intermediaries	(CGI)	class	3/2558
-	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	class	20/2558

7. นายพินิจ	หาญพาณิชย์ Director	Accreditation	Program	(DAP)

8. นางสาวชนิสรา	ยิ่งนอก -	Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)	class	15/2562
-	Role	of	the	Company	Secretary	in	shaping	Corporate	Culture”	(R-CSF)	 
class	1/2562

-	Effective	Minute	Taking	(EMT)	class	37/2560
-		Anti-Corruption	the	Practical	Guide	(ACPG)	class	35/2560
-		Company	Reporting	Program	(CRP)	class	16/2559
-		Company	Secretary	Program	(CSP)	class	75/2559
-		Advances	for	Corporate	Secretaries	class	2/2559
-		Fundamentals	for	Corporate	Secretaries	class	2/2559

	 ปี	2562	 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ	 จากสถาบันที่มีมาตรฐาน	 ได้รับความเชื่อถือ
และความนิยมในระดับสากล	อาทิ	Ernst	&	Young,	PwC	และ	สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	องค์กรที่เสริมสร้างและ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	รวมถึงสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	องค์กรที่มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนา 
กรรมการ	และส่งเสริมให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดีในระดับประเทศ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ หลักสูตร

1. นางสุภาภรณ์	บุรพกุศลศรี -	การบรรยายหัวข้อ	“IT	สิ่งที่กรรมการต้องรู้แต่ไม่กล้าถาม”	(IOD)
-	การบรรยายหัวข้อ	“Audit	Committee	of	the	future-driving	through	the	era	of	
disruption”	และ	รบัฟังประสบการณ์ผ่านมมุมองของกรรมการตรวจสอบจากบรษัิท
ที่ได้รับรางวัล	board	of	the	year	(IOD)

-	การปาฐกถาและเสวนา	COSO	ERM	2017	Enterprise	Risk	Management	
Intergrating	with	Strategy	and	Performance	(SET)

-	งานสมัมนาประจำาปีสำาหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ	หัวข้อ	“ความย่ังยืนของธรุกจิ
ยุคดิจิทัล:	รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น”	(EY)

-	การอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร	(PwC)
-	การอบรมมาตรฐานการบัญชีประจำาปี	2562	(PwC)
-	เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน	 รุ ่นท่ี	1/62	 
(สภาวิชาชีพบัญชี)

-	How	Block	chain	influence	the	business	operations	(สภาวิชาชีพบัญชี)
-	Refreshment	Traditional	Costing	รุ่นที่	1/62	(สภาวิชาชีพบัญชี)
-	ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	รุ่นที่	2/62	(สภาวิชาชีพบัญชี)
-	งานสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย	หัวข้อ	“Proactive	InsurTech	for	National	
Sustainability”	(สำานักงาน	คปภ.)

-	งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูล	audit	adjustment	(SEC)
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ลำ�ดับ ร�ยชื่อ หลักสูตร

2. นายชัยยุทธ	เตชะทัศนสุนทร -	การบรรยายหัวข้อ	“Audit	Committee	of	the	future-driving	through	the	era	of	
disruption”	และรบัฟังประสบการณ์ผ่านมุมมองของกรรมการตรวจสอบจากบรษัิท
ที่ได้รับรางวัล	board	of	the	year	(IOD)

-	งานสมัมนาประจำาปีสำาหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ	หัวข้อ	“ความย่ังยืนของธรุกจิ
ยุคดิจิทัล:	รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น”	(EY)

หมายเหต:ุ รายละเอียดการพฒันาผูบ้รหิารในฐานะเป็นพนกังานของบรษัิท	รายละเอียดจะปรากฎอยู่ในหัวข้อ	“นโยบายในการพฒันาบุคลากร”

12. ปฐมนิเทศกรรมการใหม่
	 เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ	 และ
ได้นำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแล้ว	 เมื่อจะนำาเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง	 บริษัทได้ดำาเนินการ
แจ้งข้อมูลที่จำาเป็น	และสำาคัญต่อกรรมการใหม่ให้รับทราบตามขั้นตอนดังนี้

 1) ขณะที่เรียนเชิญเข้ารับตำาแหน่งกรรมการ

	 	 เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เรียนเชิญบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการ	 เลขานุการบริษัทนำาเสนอข้อมูลเพื่อให้บุคคล 
ที่ได้รับทาบทามเป็นกรรมการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจรับเป็นกรรมการ	ดังนี้

(1)		ประวัติบริษัท	ประกอบด้วย	วันเริ่มจัดตั้งบริษัท	หนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับบริษัท	ทุนจดทะเบียน	จำานวนหุ้น
สามัญ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(2)		ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท	 ประกอบด้วย	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ลักษณะธุรกิจหลัก	 ประเภทผลิตภัณฑ์	
เครื่องหมายการค้า	ที่ตั้งสถานประกอบการ

(3)		โครงสร้างกลุ่มบริษัท	โครงสร้างองค์กร	โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่	โครงสร้างคณะกรรมการ
(4)	 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ	ของกรรมการ
(5)		ฐานะการเงิน	และผลการดำาเนินงานอย่างน้อย	1	ปีย้อนหลัง
(6)		หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 ประกอบด้วย	 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	 กฎบัตรคณะกรรมการ 

ชุดย่อย	(หากจำาเป็น)	

 2) กรรมการใหม่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่ง บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้กรรมการใหม่ได้ทำาความเข้าใจการ
ดำาเนินธุรกิจ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำาเนินการยื่นเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด ดังนี้

(1)		 เรื่องที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	การซื้อขายหุ้นของบริษัทและการรายงาน	การมีส่วนได้เสียของตนเอง	
ญาติสนิท	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	

(2)		รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
(3)		รายงานการประชุมคณะกรรมการและกำาหนดการประชุมย้อนหลัง	1	ปี
(4)		นโยบายบริษัทที่เกี่ยวข้อง	เช่น	นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน	Code	of	Conduct	

เป็นต้น
	 	 ทั้งนี้	ปี	2562	บริษัทไม่มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่	

13. ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
	 ในช่วงรอบปีท่ีผ่านมาและในปี	2562	 บริษัทไม่มีกรณีของการกระทำาท่ีเป็นการขัดต่อกฎ	 ระเบียบ	 กฎหมายต่างๆ	 ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 หรือกฎหมายต่างๆ	 อาทิ	 
การท่ีบริษัทไม่ส่งงบการเงินตามกำาหนด	 ไม่มีรายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย	 
บริษัทไม่มีช่ือเสียงในทางลบ	 อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อย	
บรษัิทไม่มีกรณท่ีีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารลาออกอนัเนือ่งมาจากประเดน็เรือ่งการกำากบัดแูลกจิการของบรษัิท	นอกจากนี	้บรษัิท
ไม่มกีรณท่ีีมีการกระทำาท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน	การจ้างงาน	กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า	หรอืถกูดำาเนนิ
การใดๆ	อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์สำาคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการกำาหนด
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	 อนึง่	กรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารของบรษัิทไม่มีการกระทำาท่ีเป็นการขัดต่อกฎ	ระเบียบ	กฎหมายต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน	หรอืกฎหมายต่างๆ	ท้ังทางแพ่ง	และทางอาญา	
รวมท้ังไม่มกีารกระทำาท่ีก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	นอกจากนี	้กรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารของบรษัิท	ไม่มีการกระทำา 
ดังต่อไปนี้

	 1.	 ไม่มีการกระทำาที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

	 2.		 ไม่มีการกระทำาผิดด้านการทุจริตหรือการกระทำาผิดด้านจริยธรรม

14. การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
	 บรษัิทได้กำาหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารมีหน้าท่ีรายงานการถอืหลกัทรพัย์	และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์
ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภายใน	3	วันทำาการนับจากวันที่ซื้อ	ขาย	โอน
หรอืรบัโอนต่อสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวมท้ังห้ามการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทในช่วง	
1	เดือนก่อนที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน	นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายว่า	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการ
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส	และผู้บริหาร	4	รายแรก	นับต่อจากกรรมการ
ผู้จัดการ	โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน	

15. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	89/14	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	และประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนท่ี	 ทจ.	2/2552	 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	 ผู้บริหารและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง	 
ซ่ึงกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน	 หรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องซ่ึง
เป็นส่วนได้เสียของตน	หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย	

 1.  ด้านการรายงาน

	 	 กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร	ซึ่งหมายถึง	กรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	และ 
ผูด้ำารงตำาแหน่งระดบับรหิารสี	่(4)	รายแรก	นบัต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา	ผูซ่ึ้งดำารงตำาแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้ำารงตำาแหน่ง
ระดับบริหารรายที่	4	ทุกราย	รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน	รายงานให้บริษัทได้รับ
ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 2.  วิธีการรายงาน

	 	 จดัทำารายงานและส่งให้เลขานกุารบรษัิท	รวมตลอดถงึในกรณท่ีีมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูให้จดัทำารายงานส่งให้เลขานกุาร
บริษัททุกครั้งภายใน	7	วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้รายงานไป

 3.  การรายงานคณะกรรมการบริษัท

	 	 เลขานกุารบรษัิทจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสยีให้คณะกรรมการบรษัิททราบในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทประจำา
ไตรมาส	

 16. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บรษัิทได้ให้ความสำาคญักบัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีโดยบรษัิทเห็นว่าหลกัการดงักล่าวก่อให้เกดิประโยชน์กบับรษัิทในการพฒันา
องค์กร	ทั้งนี้	บริษัทได้นำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปฏิบัติ	

นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
	 บรษัิทมนีโยบายชัดเจนท่ีจะไม่กระทำาการใดๆ	ท่ีจะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา	ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลขิสทิธิ	์สทิธบัิตร 
หรอืเครือ่งหมายการค้า	โดยบรษัิทมแีนวทางในการดำาเนนิการท่ีชัดเจน	เช่น	ทางด้านลขิสทิธิ	์บรษัิทมกีารกำาหนดนโยบายในการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษัิทโดยมีการตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ	ในการทำางานของพนกังาน
เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำางาน	เป็นต้น
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นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทตระหนักและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของบุคคล	 โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
ต่อพนักงานของบริษัทบริษัทย่อย	และบริษัทคู่ค้าทุกคนด้วยความเหมือนหรือความแตกต่าง	เนื่องจากเชื้อชาติ	ศาสนา	สัญชาติ	
เพศ	อายุ	พื้นฐานการศึกษา	หรือภาวะทางร่างกายและจิตใจ	รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม	 ท้ังนี้	 พนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติต่อกันและปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความเคารพ	 และให้เกียรติซ่ึงกันและกัน	 
รวมทั้งปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี	โดยไม่ก่อให้
เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำาหนดแนวทางในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยปฏิบัติตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 และ 
ถอืเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดบัท่ีจะพจิารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางประโยชน์อย่างรอบคอบยึดหลกัความซ่ือสตัย์	สจุรติ	
มีเหตุมีผล	 และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี	 ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดย
รวมเป็นสำาคัญ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
	 บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและกำากับดูแลกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับตนเอง	ดังต่อไปนี้	(1)	คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา	(2)	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(3)	นิติบุคคลซึ่งตนเอง	บุคคล
ตาม	(1)	และ	(2)	ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ	30	ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ซึ่งได้รับทราบข้อมูลของบริษัท	ดังต่อไปนี้

1)	 ให้ความรู้แก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่าย
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า	เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเองและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
ตนเอง	 ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“สำานักงาน	 ก.ล.ต.”)	 ตามมาตรา	59	 และบท
กำาหนดโทษตามมาตรา	275	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2559	และประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	ที่	สจ.	38/2561	เรื่อง	การจัดทำารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	ผู้ทำาแผน	และผู้บริหารแผน	ลงวันที่	16	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561

2)	 กำาหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร	รวมถงึผูด้ำารงตำาแหน่งระดบับรหิารในสายงานบัญชีหรอืการเงนิท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้
ไปหรอืเทียบเท่า	จดัทำาและนำาส่งรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตนเองและบุคคลท่ีมคีวามสมัพนัธ์กบัตนเองมายังเลขานกุาร
ของบริษัทก่อนนำาส่งสำานักงาน	ก.ล.ต.	โดยให้จัดทำาและนำาส่งภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง

	 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อมีการซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษัทหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 โดยจัดทำารายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งผ่านระบบการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามแนวทางที่สำานักงาน	ก.ล.ต.	กำาหนด	ภายใน	3	วันทำาการนับแต่วันที่มีการซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริษัทหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น

	 ผู้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้จัดส่งสำาเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว
ต่อเลขานุการบริษัท	เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป

3)	 กำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้น
ไปหรอืเทียบเท่า	และผูป้ฏบัิตงิานท่ีเกีย่วข้อง	ท่ีได้รบัทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระสำาคญั	ซ่ึงมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคา
หลกัทรพัย์	จะต้องระงบัการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่เกีย่วกบัฐานะ
การเงนิและสถานะของบรษัิท	จนกว่าบรษัิทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว	โดยบรษัิทจะแจ้งให้กรรมการและผูบ้รหิาร	
รวมถงึผูด้ำารงตำาแหน่งระดบับรหิารในสายงานบัญชีหรอืการเงนิท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรอืเทียบเท่า	งดการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย	30	 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน	
และควรรอคอยอย่างน้อย	24	ช่ัวโมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว	รวมท้ังห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็น
สาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
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4)	 กำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซ่ึงเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ	
ตดัค่าจ้าง	พกังานช่ัวคราวโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง	หรอืให้ออกจากงาน	ซ่ึงการลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระทำา	และ
ความร้ายแรงของความผิดนั้น	ๆ

	 ทั้งนี้	ปี	2562	บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดำาเนินการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
แต่อย่างใด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงิน	สำาหรับงวดบัญชีปี	2562	ของบริษัทให้แก่บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	
มีรายละเอียดดังนี้

ค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชี 2562 2561 2560 2559

ค่าตอบแทน	(บาท) 1,620,000 1,550,000 1,500,000 1,360,000

	 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)	ให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี	2562

	 ทั้งนี้	บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	และผู้สอบบัญชีไม่เป็นกรรมการบริษัท	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือดำารงตำาแหน่งหน้าที่ใดๆ	
ของบริษัท	ตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา	121	แห่งพระราชบัญญัติบริษัท	มหาชน	จำากัด	พ.ศ.	2535	รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์
และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท	บริษัทย่อย	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	โดยผู้สอบบัญชีมีความ
เป็นอสิระ	และเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รบัความเห็นชอบจากสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	นอกจาก
นั้น	บริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ	จากบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด

	 อนึ่ง	 ในทำานองเดียวกัน	 กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ	
ในบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	ในช่วงระยะเวลา	2	ปีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)
-	ไม่มี	-
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คว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 บริษัท	 ชีวาทัย	 จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	 ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตลอดจนการให้ความสำาคัญ 
ต่อชมุชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	โดยบรษัิทมีการสร้างเสถยีรภาพและความย่ังยืนขององค์กรควบคูไ่ปกบัการส่งเสรมิความเป็นอยู่
ที่ดีของสังคมและชุมชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร	รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม	โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร	พนักงาน	
รวมทัง้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ	ได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนผ่านทางกิจกรรมเพื่อสังคม	
หรือ	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	อย่างต่อเนื่อง

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
	 บริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	ไม่เอารัดเอาเปรียบ	มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	พนักงาน	
ลูกค้า	คู่แข่ง	คู่ค้า	เจ้าหนี้	ชุมชน	และสังคมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	โดยยึดหลักที่สำาคัญ	ได้แก่	

1.		 บริษัทมีการคัดเลือกผู้รับเหมาหรือคู่ค้าโดยคำานึงถึงความเท่าเทียมกัน	 และมีความเป็นธรรม	 โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะ
ความแตกต่างทางกาย	 จิตใจ	 เชื้อชาติ	 สัญชาติ	 ศาสนา	 เพศ	 อายุ	 การศึกษา	 หรือเรื่องอื่นใด	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 
โดยยึดหลักท่ีสำาคัญ	 ได้แก่	 การให้ข้อมูลข่าวสารและคำาแนะนำาท่ีถูกต้องเพียงพอ	 และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า	 เพื่อให้ผู้ท่ี
เกีย่วข้องได้ข้อมูลเกีย่วกบัสนิค้าและการบรกิารท่ีครบถ้วน	การส่งมอบสนิค้าท่ีมีคณุภาพตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้าในราคา
ที่เป็นธรรม	และหลีกเลี่ยงการดำาเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.		 บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร	 สถาบันการเงิน	 ผู้ถือหุ้นกู้	 และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมด้วยความซ่ือสัตย์และชำาระคืนเงิน
กู้ยืม	 และดอกเบ้ียจ่ายตรงตามกำาหนดเวลา	 รวมท้ังปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	 ท่ีระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ	
อย่างเคร่งครัด	กรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อธนาคาร	สถาบันการเงิน	และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท	หรือไม่สามารถ
ปฏบัิตติามเงือ่นไขท่ีระบุในสญัญาเงนิกูยื้มได้	บรษัิทจะจดัทำาหนงัสอืช้ีแจงและส่งให้ธนาคาร	สถาบันการเงนิ	ผูถ้อืหุ้นกู	้และ 
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นการล่วงหน้า	และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง

3.		 บรษัิทไม่สนบัสนนุให้พนกังานกระทำาการอันเป็นการละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิข์องบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รบัอนญุาต	
เช่น	การทำาซำ้า	ดัดแปลง	เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน	การนำาต้นฉบับหรือสำาเนางานดังกล่าวออกให้เช่า	
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์	และบริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานใช้ซอฟแวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

4.		 	บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	และมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์
ตลอดจนการบรกิารให้อยู่เหนอืความพงึพอใจของลกูค้า	รวมท้ังพยายามท่ีจะแก้ไขข้อบกพร่องท่ีอาจจะเกดิข้ึนจากการผลติ	
และ/หรือการบริการ	ให้ดีขึ้นต่อไป
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5.		 บริษัทได้มีการแต่งตั้งฝ่ายดูแลกำากับการปฏิบัติงาน	(Compliance)	ขึ้นเพื่อช่วยกำากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เมื่อวันท่ี	12	 ตุลาคม	2561	 ซ่ึงได้แต่งตั้ง	 
นายอุเทน	ช่วยงาน	ปฏิบัตงิานในตำาแหน่งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายอาวโุสฝ่ายกฎหมาย	และกำากบัการปฏบัิตงิานของบรษัิทฯ	เนือ่งจาก
มคีณุวฒุแิละประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานด้านกฎหมาย	และกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ	รวมถงึหน่วยงานกำากบัดแูล
ต่างๆ	บรษัิทจงึเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏบัิตหิน้าท่ีในการควบคมุดแูลการดำาเนนิงานของบรษัิทให้เป็นไปอย่างถกูต้อง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่กำาหนด	

2.  การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของสิทธิมนุษยชน	 จึงกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ	
เสรีภาพ	และความเสมอภาคเทียมกันในการปฏิบัติงาน	ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน	ซึ่งมีแนวปฏิบัติ	ดังนี้

1.		 บรษัิทจะไม่กระทำาการใดอันเป็นการเพกิเฉยต่อสทิธมินษุยชน	รวมถงึเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของบุคคลและไม่กระทำา
การอันเป็นการกดีกนั	หรอืเลอืกปฏบัิตกิบับุคคลอันเนือ่งมาจากเพศ	เชือ้ชาต	ิศาสนา	สถานะของบุคคล	ฐานะทางเศรษฐกจิ
หรือสังคม	และนำาหลักเกณฑ์มาใช้ในการจ้างงาน	การมอบหมายงาน	การเลื่อนตำาแหน่ง	การให้ผลตอบแทนในการทำางาน	
รวมถึงเงื่อนไขการจ้างงาน

2.		 ต่อต้านการกระทำาใดอนัเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนษุย์	การใช้แรงงานเดก็	ซ่ึงมีอายุตำา่กว่าเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
แรงงานกำาหนด	โดยจะไม่ทำาธุรกรรมใดๆ	กับผู้ผลิตสินค้า	หรือบริการที่กระทำาการดังกล่าว

3.		 ดำาเนินการสนับสนุน	 เคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน	 โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำาเนินการทางธุรกิจของบริษัท	 ซึ่ง
กระทำากับบุคลากรภายนอกเป็นการส่งเสริม	และสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน	รวมถึงไม่กระทำาการอันเป็นการละเมิด
สิทธิของพนักงานซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

3.  นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	 บริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะยึดถือปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม	 ถูกต้องตามกฎหมาย	 โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน 
ทุกระดบัให้ความสำาคญั	และมีจติสำานกึในการร่วมกนัต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน	รวมท้ังจดัให้มรีะบบควบคมุภายในเพือ่ป้องกนั
การทุจริต	การรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ	

	 นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมีเนื้อหาครอบคลุมการดำาเนินการของบริษัทในเรื่อง	 
ดังต่อไปนี้

1.		 บริษัทจดัให้มกีารประเมนิความเสีย่งด้านการทุจรติคอร์รปัชันของบรษัิท	และจดัทำามาตรการปฏบัิตท่ีิสอดคล้องกบัความเสีย่ง 
นั้นและเป็นไปตามระบบควบคุมภายใน

2.		 บริษัทจัดทำาข้ันตอนปฏิบัติท่ีเพียงพอต่อการนำาไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้	 เพื่อสามารถป้องกันการเกิดทุจริตและ
คอร์รัปชันในการดำาเนินธุรกิจ

3.		 บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย	
มาตรการและขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

4.		 บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้ม่ันใจประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	 
ซ่ึงครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน	 การบัญชี	 และกระบวนการอ่ืนๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของบริษัท

5.		 บรษัิทจดัให้มีการตดิตามและการทบทวนเก่ียวกบัการปฏบัิตติามนโยบายต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน	โดยมีขัน้ตอนการ
ดำาเนินการที่เหมาะสม	เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน	เพียงพอ	และทันต่อสถานการณ์

6.		 บริษัทจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารท่ีปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำาแนะนำา	 แจ้ง
เบาะแส	ข้อเสนอแนะ	หรอืร้องเรยีนกรณเีกีย่วกบัการทุจรติและคอร์รปัชัน	โดยมีมาตรการคุม้ครองสทิธิให้แก่บุคคลดงักล่าว

7.		 บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันท้ังภายในและภายนอกบริษัท	 เพื่อให้ทราบถึงนโยบาย
ของบรษัิท	ต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่	ซ่ึงรวมไปถงึการแจ้งให้บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	บรษัิทอ่ืนท่ีบรษัิทมีอำานาจในการควบคมุ	
และตัวแทนทางธุรกิจ	นำานโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ
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 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทโดยนายบุญ	ชุน	เกียรติ	กรรมการผู้จัดการ	ได้รับมอบประกาศนียบัตรผ่านการรับรอง
เป็น	 “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”	ประจำาไตรมาส	3	และ	4	ปี	2561	 โดยมีอุดมการณ์ในการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 บริษัทจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน
องค์กร	และยำ้าให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญ	อีกทั้งเข้าใจในข้อปฏิบัติสำาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท มีดังนี้

1.  การให้ของขวัญ การรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง

	 ไม่เรียกร้อง	หรือรับของขวัญ	หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
	 การรับของขวัญต้องไม่กระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
	 ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ	ของกำานัล	ที่มีมูลค่า	เกินกว่า	5,000	บาท	หากจำาเป็นต้องรายงานบริษัททราบ
	 การให้ของขวัญ	ของกำานัล	 และอื่นๆ	ต้องมีความเหมาะสม	 ไม่เกินกว่า	5,000	บาท/ครั้ง	 และต้องให้ในนามบริษัท

เท่านั้น

2.  การบริจาคเพื่อการกุศล 

	 การบริจาคเพื่อการกุศล	 การสาธารณประโยชน์	 และการสนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมต้อง	เป็นไปอย่างโปร่งใส	ถูกต้องตามกฎหมาย	ไม่ขัดต่อศีลธรรมและไม่ถูกนำาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
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3.  การให้เงินสนับสนุน

	 ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ	ภาพลักษณ์	ชื่อเสียงที่ดีของบริษัท
	 ต้องเป็นการให้ในนามของบริษัทเท่านั้น
	 หลีกเลี่ยงการให้เงินสนับสนุนที่มีความเสี่ยง	และถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน

4.  การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

	 ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง
	 ไม่มีนโยบายสนับสนุนพรรคการเมือง	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	
	 ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำาการอนุมัติธุรกรรมในการสนับสนุน
	 ผูมี้อำานาจอนมัุตธิรุกรรมตามระเบียบข้อบังคบัของบรษัิท	ไม่สามารถอนมัุตธิรุกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัการช่วยเหลอืทางการ

เมืองได้

5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และทำาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	
	 ต้องไม่ดำาเนินการใดๆ	ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์	หรือ	สถานการณ์ใดๆ	ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	ทันที
 

มาตรการการแจ้งเบาะแส และช่องทางการร้องเรียน
		 บริษัทฯ	ได้จดัให้มช่ีองทางการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแส	ซ่ึงครอบคลมุตัง้แต่การรบัเรือ่งร้องเรยีน	การตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	 
และการสรปุผล	รวมถงึการคุม้ครองผูแ้จ้งเรือ่งและบุคคลท่ีเกีย่วข้อง	เพือ่รบัเรือ่งร้องเรยีน	จากการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	 เกี่ยวกับการกระทำาผิดกฎหมาย	จรรยาบรรณ	และพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต
คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดย

 1) ทางไปรษณีย์  :	 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 	 	 บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(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	หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เป็นผู้แจ้ง	 
จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย	ซึ่งบริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เป็นความลับ	และได้กำาหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียง
เฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น	 หากข้อมูลความลับดังกล่าวถูกเปิดเผย	 บริษัทฯ	 
จะติดตามสอบสวนหาบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว	และมีบทลงโทษผู้ที่กระทำาการดังกล่าว

4.  นโยบายการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	 บริษัท	ชีวาทัย	จำากดั	(มหาชน)	มคีวามมุง่ม่ันท่ีจะดำาเนนิธรุกจิควบคูไ่ปกบัการควบคมุ	และจดัการสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง	
โดยบริษัทฝ่านการพิจารณา	และได้รับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	:	2015	ตั้งแต่วันที่	12	ตุลาคม	2562	
บริษัทจึงมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำานึกแก่พนักงานในการปฏิบัติตามมาตรฐาน	ISO	14001	:	2015	 และการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด	รวมถึงการสื่อสาร	ให้ความรู้	สนับสนุนและสร้างจิตสำานึกให้แก่พนักงาน	รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ในการ
บริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร	ในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย	และนำาไปปรับใช้ที่บ้าน	
รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้ซึ่งจะทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ	ด้วยความดีนี้	จะส่งผ่านไปสู่
เยาวชนรุ่นหลังให้เป็นแบบอย่างสืบไป	นำาไปสู่การคิดก่อนใช้	และการสร้างนิสัยแห่งความประหยัด
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	 ท้ังนี้	 บริษัทสื่อสารการสร้างจิตสำานึกด้านการใช้ทรัพยากร	 ด้วยวิธีการต่างๆ	 เช่น	 ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์	 จัดบอร์ด	 
จัดกิจกรรม	และให้ความรู้โดยการจัดอบรมภายใน

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบ	 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 เพ่ือการประหยัดพลังงาน	 และรักษา 
สิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งส่งเสริมให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 ใช้ทรัพยากร 
ของบริษัทฯ	 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยกำาหนดนโยบายท่ีเกี่ยวข้องได้แก่	 นโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้า	 นโยบายการใช้
เครื่องปรับอากาศ	นโยบายการใช้อุปกรณ์สำานักงาน	นโยบายการลดการใช้กระดาษ	โดยมีแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

4.1.	ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมาย	และข้อกำาหนดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
4.2	 การประหยัดและอนุรักษ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ	 มีการกำาหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟให้เหมาะสมกับช่วงเวลา 

ท่ีใช้งาน	และเลอืกใช้อุปกรณ์และหลอดไฟชนดิประหยดัพลงังานท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	รวมท้ังมี 
การรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัด	 เช่น	 การใช้หลอด	LED	 ท้ังสำานักงาน,	 การทำาความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ,	 
การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม	 โดยมีคณะกรรมการ	5ส	 ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนมีหน้าท่ี
สำารวจ	และตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	เพื่อป้องกันอัคคีภัย	เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร	

	 จากท่ีบรษัิทได้สือ่สารให้ความรู	้สนบัสนนุและสร้างจติสำานกึให้แก่พนกังาน	สำาหรบันโยบายประหยัดพลงังานไฟฟ้า	นโยบาย
การใช้เครือ่งปรบัอากาศ	และนโยบายการใช้อุปกรณ์สำานกังานนัน้	บรษัิท	ได้ตดิตามผลการดำาเนนิงานและประเมินผลนโยบาย
ดังกล่าว	พบว่าบริษัทฯ	สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3	 บริษัทมีกำาหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพนำ้าท้ิง	 โดยติดตั้งระบบบำาบัดในบ่อบำาบัดก่อนปล่อยระบายท้ิงสู ่
แหล่งนำ้าสาธารณะ	มีแนวทางการจัดการนำ้าทิ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมายกำาหนด	มีการกำาหนดแผนดำาเนินการด้านการควบคุม
การระบายนำ้าท้ิงผ่านบ่อบำาบัดนำ้าท้ิงท่ีติดตั้งอยู่ภายในโครงการ	 มีการตรวจเช็คระบบบำาบัดและกำาหนดให้มีการเข้าเก็บ
ตวัอย่างนำา้ท้ิงในโครงการก่อสร้าง	เพือ่ตรวจสอบคณุภาพนำา้เป็นประจำาทุกเดอืน	มแีผนบำารงุรกัษา	แผนการซ่อมแซมระบบ	
และคู่มือการบำารุงรักษา	โดยการควบคุมคุณภาพนำ้าทิ้งจะมีการตรวจสอบคุณภาพนำ้าทิ้งก่อน	และหลังจากเข้าสู่ระบบบำาบัด
นำ้าเสีย	ดำาเนินการโดยบริษัทผู้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์นำ้าเสีย	มีกระบวนการตรวจวัด	บันทึกผล	และ
จัดทำารายงาน	 ก่อนการปล่อยนำ้าเสียลงสู่แหล่งนำ้าสาธารณะ	 ในโครงการท่ีมีการก่อสร้าง	 จนถึงการส่งมอบการบริหารให ้
คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด	ซึ่งมีผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้าทิ้งผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานกำาหนด	

4.4	 สนบัสนนุให้พนกังานคดัแยกขยะออกเป็นหมวดหมู่ทุกครัง้ก่อนนำาไปจดัท้ิงต่อไป	โดยมีการจดัวางถงัขยะสำาหรบัแยกประเภท
ขยะไว้ตามจุดท่ีเหมาะสมของสำานักงานการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ	 โดยนำากลับมาใช้หมุนเวียนแทน 
การทิ้ง	 มีการรณรงค์ให้ใช้กระดาษทั้งสองหน้า	 และตรวจการแก้ไขเอกสารบนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ค	 แทนการจัดพิมพ์
เป็นกระดาษ	และการประสานงานระหว่างแผนกโดยการสื่อสารทางอีเมล	หรือ	ช่องทาง	Line	แทนการส่งโดยเอกสาร
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4.5	 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่	โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ	ภาคเอกชน	และชุมชนใกล้เคียง	
บริษัทได้ลงพื้นที่สนับสนุนการลอกท่อระบายนำ้า	 และดูแลชุมชน	 เพื่อเป็นการชำาระล้างสิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ในท่อระบายนำ้า	
ส่งผลให้การระบายนำ้าในท่อไหลคล่องตัว	และสามารถรองรับนำ้าฝนได้ในปริมาณมากขึ้น

4.6	 สร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยท่ีดีให้กับพนักงาน	 โดยทางบริษัทได้สนับสนุนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล	
TOA	 พร้อมสนับสนุนค่าสนามฝึกซ้อม	 และชุดกีฬาสำาหรับการแข่งขันให้พนักงาน	 เพื่อส่งเสริมการออกกำาลังกาย	 
เพื่อสุขอนามัยที่ดี	และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

4.7	 เลือกใช้วัสดุที่ผู้ผลิตมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	โดยตรวจสอบตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิต

4.8	 จัดโครงการสนับสนุนให้พนักงานชีวาทัยปลอดบุหรี่	เพื่อรณรงค์งดการสูบบุหรี่	และให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงประโยชน์
ของการไม่สูบบุหรี่	อันจะทำาให้มีสุขภาพที่ดี	สุขภาพอนามัยแข็งแรง	อายุยืนยาว	อีกทั้งเป็นการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

4.9	 บริษัทได้มีการจัดอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน	กฎหมาย	และข้อกำาหนดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามหลักสูตร	“ระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	:	2015”	เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2562	

 การปฏิบัติตามกฎหมาย และการดำาเนินงานตามหลัก EIA

	 ก่อนท่ีจะเริม่โครงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงการแนวราบหรอืแนวสงู	บรษัิทคำานงึถงึปัจจยัด้านผลกระทบทางสิง่แวดล้อม
เป็นสำาคัญ	 รวมท้ังจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 โดยทุกโครงการของบริษัทท่ีมีขนาดและจำานวน
พื้นที่ใช้สอยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ต้องทำารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	(	Environmental	Impact	
Assessment	(EIA)	)	 ตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	2535	 บริษัท
จะร่วมจัดทำารายงาน	EIA	 กับบริษัทท่ีปรึกษาท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญ	 และขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกฎกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยในการจัดทำารายงานและกำาหนดมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 บริษัทได้ร่วม
ประเมินผลกระทบจากโครงการต่างๆ	 อย่างใกล้ชิด	 ท้ังกับบริษัทท่ีปรึกษาและกับผู้อาศัยรอบโครงการ	 รวมท้ังมีการทำาประชา
พิจารณ์เพื่อกำาหนดแนวทางและมาตรการ	การป้องกันที่ได้ผลดีที่สุดต่อทั้งผู้อยู่อาศัย	ลูกค้า	และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง	

	 หลงัจากรายงานการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	ได้รบัความเห็นชอบจากสำานกังานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมแล้ว	
ในช่วงการก่อสร้างบริษัทจะมีการติดตามความคืบหน้าและการปฏิบัติตามข้อกำาหนด	วิธีการและเงื่อนไขที่ระบุในรายงาน	โดยจะ
ประชุมติดตามผลกับผู้รับเหมา	และที่ปรึกษาโครงการแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด	เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อ 
ผู้อยู่อาศัยรอบข้าง	และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยที่สุด
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5.  นวัตกรรมชีวาทัยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
	 บริษัทได้นำาแนวคิดการออกแบบโครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน	 ท่ีได้นำามาใช้ในคอนโดมิเนียม
นั้น	 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ผู้พักอาศัย	 และเสริมสร้างสุขลักษณะท่ีดีให้กับผู้ใช้อาคารให้มากท่ีสุด	 เรื่องแรกๆ	 ท่ีได้
คำานึงถึงคือ	 การออกแบบทิศทางอาคาร	 และรูปทรงอาคารให้รับลม	 และสามารถระบายอากาศได้ดี	 และต้องการใช้ประโยชน์
จากทิศทางลมธรรมชาติ	 ตามฤดูกาลของประเทศไทยให้มากท่ีสุด	 ซ่ึงเป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่าทิศทางของลมตามฤดูกาล
ของประเทศไทยนั้นมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 และทิศตะวันตกเฉียงใต้	 และท่ีตั้งของโครงการนี้ได้หันหน้าไปทางทิศ
เหนอื	ซ่ึงส่งผลดต่ีอแนวคดินีเ้ป็นอย่างมาก	เราจงึได้ทำาการออกแบบรปูทรงของอาคารหลงันีเ้ป็นลกัษณะหน้ากว้างเปิดเข้ารบัลม	 
ทั้งจาก	2	 ทิศทางที่กล่าวมา	 และยังเพิ่มเติมช่องระบายอากาศเข้าสู่พื้นที่โถงทางเดินของอาคารในบางชั้นของโครงการอีกด้วย	 
ซ่ึงนอกจากจะได้ประโยชน์จากเรื่องการระบายอากาศนี้แล้ว	 ยังทำาให้รูปทรงของอาคาร	 ดูมีลูกเล่น	 ไม่อึดอัดและทึบจนเกินไป	 
เพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยได้รู้สึกถึงการพักผ่อนท่ีมีคุณภาพอย่างแท้จริง	 โดยก่อให้เกิดทางเลือกในการประหยัดพลังงานต่อภาระการ
ทำาความเย็นของเครื่องปรับอากาศ	 ลดการใช้ไฟส่องสว่าง	 และเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ	 ได้	 โดยท่ีราคาก่อสร้างยังคงอยู่ในระดับท่ี
ใกล้เคียงกันกับคอนโดมิเนียมตามท้องตลาด	ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในเรื่องราคา	การใช้งานที่เหมาะสมและสามารถประหยัด
ค่าไฟฟ้าจากการเลือกโครงการของชีวาทัย

ภาพแสดงรูปทรงและทิศทางของลม ที่ไหลเข้าสู่ตัวอาคาร (โครงการชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์)
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6.  นวัตกรรมชีวาทัย สำาหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
	 ปัจจบัุนสงัคมการอยูอ่าศยักำาลงัปรบัเปลีย่นรปูแบบเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุอย่างเตม็ตวัในเวลาอันใกล้นี	้ทางชีวาทัยจงึมีแนวคดิท่ี
จะออกแบบ	และพฒันาท่ีอยูอ่าศยัท่ีคำานงึถงึความสะดวกสบายของทุกเพศทุกวยั	ไม่ว่าจะเป็น	ผูใ้หญ่	คนชรา	หรอื	แม้แต่ผูพ้กิาร 
ผู้ทุพลภาพ	ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข	ภายใต้ออกแบบที่คำานึงถึงมาตรฐานคุณภาพชีวิตของทุกคน	ซึ่งในปีนี้	ชีวาทัยได้
ออกแบบบ้านเด่ียวโครงการ	 ชีวาวัลย์	 ปิ่นเกล้า-สาทร	 ซ่ึงเป็นบ้านท่ีใช้แนวคิดการออกแบบตามแนวคิดดังกล่าว	 ซ่ึงเป็นทำาเล
ศักยภาพที่คาดว่าจะส่งเสริมสังคมให้อยู่ร่วมกับคนทุกวัยได้อย่างมีความสุข

แนวคิดหลักการออกแบบ ประกอบด้วย 5 หลัก คือ 
1.  Security (ความปลอดภัย)	ต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	และเด็ก	ในด้านต่างๆ	

ท้ังการเคลือ่นไหว	การมองเห็น	การได้ยนิ	เช่น	ระหว่างทางเดนิในจดุต่างๆ	มรีาวจบั	กระเบ้ือง	หรอืวสัดท่ีุใช้ปูพืน้ต้องไม่ลืน่	 
มีระบบขอความช่วยเหลือหลายๆ	 จุด	 เช่น	 ในห้องนำ้า	 ห้องนอน	 ดังนั้น	 ทางชีวาทัยได้มีการใส่ใจในรายละเอียดเรื่อง 
ความปลอดภัย	ดังต่อไปนี้	
-		 เส้นทางตั้งแต่ที่จอดรถ	จนถึงห้องนอน	ของผู้สูงอายุนั้นมีทางลาด	คอยอำานวยความสะดวก	ตลอดเส้นทาง
-	 กำาหนดให้บ้านทุกหลังมี	ramp	(1:12)	และมีราวจับที่มีระดับที่เหมาะสมกับการใช้งาน
-		 หลกีเลีย่งการมีพืน้ต่างระดบัภายในบ้านหรอืทางเดนิ	โดยการทำาในลกัษณะของ	slope	เพือ่ให้รถเขน็สามารถใช้งานได้
-		 บันไดในส่วนท่ีให้ผูส้งูอายใุช้งานนัน้	จะมีลกูตัง้และลกูนอน	น้อยกว่าท่ีกฎหมายกำาหนด	กล่าวคอื	ลกูตัง้	13	เซนตเิมตร	

(น้อยกว่าท่ีกฎหมายกำาหนด)	และลกูนอน	30	เซนตเิมตร	(มากกว่าท่ีกฎหมายกำาหนด)	เพือ่ความปลอดภยัแก่ผูใ้ช้งาน
2.  Convenience (ใช้งานสะดวก)	 ในส่วนต่างๆ	 ของบ้านต้องทำาให้ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการสามารถเข้าถึงอุปกรณ์	 ของใช้ต่างๆได้

อย่างสะดวก	เช่น	ความสงูของตูเ้กบ็ของ	และสวทิซ์ไฟท่ีเหมาะสมกบัผูส้งูอายุหรอืผูใ้ช้รถเขน็	ในบรเิวณท่ีมกีารเปลีย่นระดบั
ต้องมีทางลาดสำาหรับรถเข็น	 เป็นต้น	 โดยที่พักอาศัยควรอยู่ใกล้แหล่งบริการต่างๆ	ที่จำาเป็นกับผู้สูงอายุเช่น	 โรงพยาบาล	 
ร้านค้า	สวนสาธารณะ	รวมถึงระบบขนส่งมวลชน
-		 Home	Automation
-		 ในห้องนอนสำาหรับผู้สูงอายุทุกห้องกำาหนดให้มีห้องนำ้าในตัวเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
-		 ทางเดินภายในบ้าน	ไม่ตำ่ากว่า	1.50	เมตร	เพื่อความสะดวกสำาหรับรถเข็น	และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ
-		 เลือกใช้ลูกบิดคันโยกเพื่อสะดวกในการใช้งาน
-		 ห้องนำ้าในห้องผู้สูงอายุนั้นใช้สุขภัณฑ์นั่งราบ	และมีมือจับซึ่งออกแบบให้มีความสะดวกในการใช้งานในทุกขั้นตอน
-		 ประตูทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุออกแบบให้	มีความกว้างไม่น้อยกว่า	90	เซนติเมตร
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3.  Good Environment (สภาพแวดล้อมที่ดี)	ต้องมีการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความน่าสนใจ	มีการเลือก
ใช้สีท่ีเหมาะสม	 ประกอบกับการใช้ความสว่างท่ีพอดี	 และชัดเจน	 รวมถึงมีการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีผู้สูงอายุสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม	และชุมชนได้	
-	 ห้องนอนสำาหรับผู้สูงอายุชั้น	1	กำาหนดให้มีหน้าต่างให้แสงสว่าง	ที่มีความกว้างกว่าปกติเพื่อให้	 ผู้ที่อาศัยอยู่ในห้อง	

รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติภายนอก	ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัย
-		 มีห้องพักผ่อนชั้น	1	แยกออกมาจากห้องรับแขก	ซึ่งเป็นห้องที่ผู้สูงอายุสามารถทำากิจกรรม	เช่น	อ่านหนังสือ,	เล่นกับ

คนในครอบครวั	นอกเหนอืจากอยู่ในห้องนอน	เพือ่เพิม่ความสขุ	มกีจิกรรมคลายเหงาและพืน้ท่ีทำากจิกรรมแก่	ผูส้งูอายุ
-		 สีที่เลือกใช้ทั้งหมดในโครงการเป็นสีอ่อนสบายตา	เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ	ผู้พิการ

4. Easy Maintenance (ดูแลรักษาง่าย)	ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ควรต้องดูแลรักษาง่าย	มีขนาดไม่ใหญ่มาก	อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก	ทั้งความร้อน	และความชื้น	จึงจัดห้องชั้น	1	ไว้สำาหรับผู้สูงอายุนั้น	กำาหนดให้มีหน้าต่างที่มีความกว้างเพื่อ
ให้แสงแดดสามารถส่องเข้าถึง	และอากาศถ่ายเทเข้ามาให้ห้อง	ลดเรื่องของกลิ�น	ไม่พึงประสงค์หรือเชื้อโรคต่างๆ	ได้ดี

5.  Save Solar (ประหยดัพลงังาน) ได้นำาแนวคดิการลดพลงังานการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ	และลดค่าส่วนกลางให้กบัลกูบ้าน
โดยเริ่มจากการเปลี่ยนโคมไฟถนนจากแบบที่ใช้ไฟฟ้าตรงจากส่วนกลาง	เป็นเสาไฟฟ้าแสงสว่าง	Solar	Cell	ที่สามารถเก็บ
กระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเวลากลางวนั	และนำามาใช้ในตอนกลางคนืกบัหลอด	LED	ท่ีมีประสทิธภิาพ	ประหยัดพลงังานสงู	

 

7.  ความรับผิดชอบต่อสังคม
	 บรษัิทไม่เพยีงจะให้ความสำาคญักบัการดำาเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบักจิการ
ของบริษัท	แต่ยังคำานึงถึงการมอบโอกาสให้แก่สังคมรอบข้าง	เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กิจกรรม ประจำาปี 2562

 1) โครงการ Outing Trip 2019

	 ตามท่ีผู้บริหารได้มีแนวคิดในการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรและระหว่างบุคลากรในหน่วยงานต่างๆท้ังภายในและ
ภายนอก	รวมไปถึงการส่งเสริมการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ	จึงได้ดำาริให้มีการจัดกิจกรรมท่องเทีย่วประจำาปี	2562	และจัดการ
แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์	ระหว่างหน่วยงานขึ้น	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรจากบริษัท	และหน่วยงานต่างๆ	ดังนั้น
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	 กิจกรรมท่องเที่ยวประจำาปีและกีฬาสานสัมพันธ์	ประจำาปี	2562	จึงเป็นกิจกรรมที่จะให้บุคลากรได้มีโอกาส	พบปะสังสรรค์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	 เป็นประโยชน์สูงสุดในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรภายใน	และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างองค์กรอีกด้วย

 มูลค่าของความยั่งยืน

	 1.		 บุคลากรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
	 2.		 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน	และภายนอกองค์กร
	 3.	 สร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างหน่วยงานต่อไปในอนาคต
 ผลลัพธ์จากการด�าเนินงาน

	 1.	 พนักงานมีความสามัคคีกันมากขึ้น
	 2.		 พนักงานมีนำ้าใจช่วยเหลือ	และเห็นเป้าหมายของบริษัทเป็นสำาคัญ
	 3.		 จากแบบประเมินผลกิจกรรมพนักงานสนุกสนาน	และอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกในทุกๆปี
 การขยายกิจกรรมในอนาคต

	 ในปี	2563	บรษัิทจะจดัตัง้คณะทำางานเพือ่ดำาเนนิการและประสานงานการจดักจิกรรมท่องเท่ียวประจำาปีและกฬีาสานสมัพนัธ์
อย่างต่อเนื่อง

 2) กิจกรรมความรับผิดชอบต่อลูกบ้าน (ลูกค้า)

		 นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว	 บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักจริยธรรมทาง	 
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า	ดังนี้	

1.		 มุ่งม่ันสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า	 ท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดี	 เพื่อให้ผลิตภัณท ์
จากบริษัท	มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม	

2.	 ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน	
3.		 มุ่งม่ันท่ีจะให้ข้อมลูท่ีครบถ้วนถกูต้อง	ทันเวลา	และส่งเสรมิการสือ่สารสร้างความสมัพนัธ์	กบัลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง	
4.		 มุ่งม่ันท่ีจะจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	 ท้ังกิจกรรมพิเศษ	 และกิจกรรมส่งเสริมความมีส่วนร่วม 

ของชุมชน	
 แนวปฏิบัติที่ดี : 

•		 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	
•		 เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	 ทันต่อเหตุการณ์	 และไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง	
•		 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาท่ีเหมาะสม	 มีระบบการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและ	

บริการ	และดำาเนินการอย่างดีที่สุด	เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว	
•		 ไม่ค้ากำาไรเกินควร	เม่ือเปรยีบเทียบกบัคณุภาพของสนิค้าหรอืบรกิารในชนดิหรอืประเภทเดยีวกนั	และไม่กำาหนด	

เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า	
•		 ปฏบัิตติามเงือ่นไขต่าง	ๆ	ท่ีมีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครดั	หากไม่สามารถปฏบัิตไิด้	ต้องรบีแจ้งให้ลกูค้าทราบล่วงหน้า	

เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข	
•		 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสมำ่าเสมอ	 รวมถึงไม่นำาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง

และ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	
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 กิจกรรมต่อลูกบ้าน (ลูกค้า) ของบริษัท ในปีที่ผ่านมา 

1	 จากกรณพีบเสยีงรบกวนของป๊ัมนำา้	โครงการ	ชีวาทัย	ฮอลล์มาร์ค	งามวงศ์วาน	แม้ว่าจะหมดประกนัแล้ว	แต่ทางชีวาทัย	 
ยังคงเข้าไปดูแลและปรับเปลี่ยนระบบให้ใหม่	และมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ลูกบ้านทุกท่านได้มั่นใจว่า	ชีวาทัย
จะรับผิดชอบชีวิตและดูแลลูก	บ้านด้วยความใส่ใจอย่างแท้จริง	

 3) โครงการ Chewathai society 

	 จดัทำาข้ึน	เพือ่วตัถปุระสงค์ในการสร้างทัศนคตท่ีิดขีองลกูค้า	ท่ีมต่ีอบรษัิท	เพือ่ภาพลกัษณ์ท่ีดต่ีอบรษัิทและสนิค้าหรอืบรกิาร	
ของบริษัทในระยะยาว	 เพราะบริษัทมีสินค้าจำาหน่ายหลายสายผลิตภัณฑ	์(เช่น	 บ้าน	 คอนโด	 โรงงานให้เช่า	 อาคารพาณิชย์)	 
การท่ีลกูค้าซ้ือสนิค้าของบรษัิทในสายผลติภณัฑ์หนึง่แล้วรูส้กึประทับใจในทางบวก	โอกาสท่ีบรษัิทจะเสนอขายสนิค้าในสายผลติภณัฑ์	 
อื่น	(Cross	Selling)	หรือทำาให้ลูกค้าซื้อซำ้าได้สำาเร็จก็จะมีมากขึ้น,	เพื่อให้ลูกค้าแนะนำาโครงการของชีวาทัยต่อไปยังผู้อื่น	เกิดการ	
พูดแบบปากต่อปากในทางบวกเกีย่วกบัสนิค้า	ซ่ึงมีความน่าเช่ือถอืมากกว่าคำากล่าวอ้างในโฆษณา	และส่งเสรมิการรบัรูถ้งึชีวาทัย	 
ไปยังร้านค้า	 หรือผลิตภัณท์ท่ีเป็นพันธมิตรของชีวาทัย	 เป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้ของโครงการของชีวาทัยได้อีกทางหนึ่ง	
กิจกรรมพิเศษสำาหรับลูกค้า	โดยมุ่งเน้นที่ให้ลูกบ้าน	(ลูกค้า)	มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด

	 1.	จัดกิจกรรม	Chewathai	Movie	Day	ที่แผนกบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า	จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์	เอสพลานาด	ซีนีเพล็ก	 
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	 เกตเวย์บางซ่ือ	 และโรงภาพยนตร์สยามพารากอน	 ในเดือนมีนาคม	 เมษายน	 และเดือนธันวาคม	2562	 
ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกบ้าน	และได้รับความสนใจจากสื่อเป็นจำานวนมากอีกด้วย

	 2.	จดักจิกรรม	Chewathai	Welcome	home	ท่ีแผนกบรหิารความสมัพันธ์ลกูค้า	จดัข้ึนท่ีโครงการชีวาทัย	เรสซิเดนซ์	บางโพ	
ในเดือนกุมภาพันธ์	และที่โครงการชีวาทัย	เรสซิเดนซ์	อโศก	ในเดือนมีนาคม	2562	ซึ่งทั้งสองกิจกรรมจัดขึ้น	เพื่อต้อนรับลูกบ้าน
เข้าสู่โครงการของชีวาทัย	โดยในงานดังกล่าว	มีลูกบ้านร่วมกับกิจกรรมเป็นจำานวนมากและได้ผลตอบรับที่ดีอีกด้วย	
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	 3.	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิพิเศษของลูกค้า	 ชื่อกิจกรรม	Happy	weekend	และแคมเปญ	กินฟรี	 อิ่มฟิน	กับชีวาทัย	 
ที่จะมีการทำาส่วนลดกับร้านค้ามากมาย	รวมถึงให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิก	 รับฟรีอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมรายการ	 โดย
กิจกรรมเหล่านี้	ได้รับความสนใจจากลูกบ้านที่รักสุขภาพเป็นอย่างดี

	 4.	 การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ	 บนหน้า	Facebook	Timeline	 ให้ลูกบ้านเข้ามาร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์บนหน้า	Facebook	 
มีการ	ตอบคำาถามลุ้นรับของรางวัลต่างๆ	 เพื่อให้ลูกบ้านได้มีส่วนร่วม	และรู้สึกดีต่อชีวาทัย	 สร้างการรับรู้ใหม่ๆ	 รวมถึงการรับ	
ข่าวสารต่างๆ	ของชีวาทัยได้ทาง	Page	Facebook	Chewathai	Society	ได้ตลอดเวลา	

	 5.	กจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิความปลอดภยั	เช่น	กจิกรรมซ้อมดบัเพลงิของโครงการ	มีการจดังานตามเทศกาลต่างๆ	เช่น	เทศกาล
ปีใหม่	เทศกาลวนัสำาคญัทางศาสนาต่างๆ	ท่ีโครงการ	ให้ลกูบ้านสามารถ	เข้าร่วมกจิกรรมได้ง่าย	และท่ัวถงึ	โดยประชาสมัพนัธ์งาน 
ล่วงหน้าถึงลูกค้าที่โครงการ
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 มูลค่�ของคว�มยั่งยืน 

	 มูลค่าของ	 “ความย่ังยืน”	 ในโครงการชีวาทัย	 นอกจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคท่ีสร้างตามหลักการ	 
พัฒนาอย่างย่ังยืน	 (คือเป็นมิตรกับผู้คนและสิ่งแวดล้อม)	 ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้โครงการแล้ว	 ชีวาทัย	 ยังเพิ่มมูลค่าด้วย 
ความพเิศษ	ย่ิงกว่าให้ครอบครวัของชีวาทัย	ท้ัง	“ชีวาทัย	โซไซตี”้	และ“ชีวาทัย	โซไซตี	้การ์ด”	ท่ีออกแบบมาเพือ่ตอบสนองไลฟ์สไตล์	 
และประสบการณ์ที่พิเศษกว่าของลูกบ้านโดยเฉพาะ	ภายใต้คอนเซปต์	“More	living	More	lively”	หรือ	“ความพิเศษ	และสิ่งดีๆ	
เพ่ือลูกบ้านชีวาทัยเท่านั้น”	 พร้อมสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย	 ถือเป็นการสร้างความแปลกใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย ์
ของเมืองไทย

 ก�รประเมิน 

	 จดัให้มีการประเมนิหลงัจากกจิกรรมผ่านไปแล้วภายใน	3-7	วนั	หลงัจากกจิกรรม	โดยประเมินจากลกูบ้านท่ีได้มาร่วมกจิกรรม	
กับ	Chewathai	Society	 โดยการประเมิน	 จะทำาแบบประเมินท้ังในรูปแบบเอกสาร	 และการทำาแบบประเมินในแบบออนไลน์	 
ท้ังทาง	SMS	 ตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีลูกบ้านได้มาลงทะเบียนไว้	 และทาง	QR	Code	 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของ 
ทุกกิจกรรมเฉลี่ยอยู่ที่	ร้อยละ	88%

	 บรษัิทมคีวามมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า	จงึให้ความสำาคญักบัการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง	 
เพื่อให้ท่ีอยู่อาศัยท่ีจะส่งมอบให้กับลูกค้า	 มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า	 โดยมีฝ่าย	Customer	
Relationship	Management	(	CHEWATHAI	SOCIETY	)	เป็นฝ่ายที่บริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า	เพื่อนำามาใช้ในการ 
วางแผน	 เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมีหน่วยงาน	Market	Survey	 
เพ่ือทำาการสำารวจ	วจิยัและวเิคราะห์เกีย่วกบัความต้องการของผูบ้รโิภคในแต่ละพืน้ท่ี	ตลอดจนศกัยภาพของทำาเลท่ีตัง้โครงการใน
ด้านสาธารณปูโภคต่างๆ	ซ่ึงทำาให้บรษัิทมีฐานข้อมลูท่ีเพยีงพอท่ีจะทราบถงึความต้องการ	ในตลาดท่ีอยู่อาศยัของผูบ้รโิภค	รวมถงึ 
รูปแบบที่อยู่อาศัย	ทำาเลที่ตั้ง	และระดับราคา	บริษัทได้นำาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุง	สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

 การบริหารจัดการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

	 ด้วยวิสัยทัศน์ของชีวาทัย	 ท่ีมุ่งมั่นจะเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช้ันนำาในใจของผู้บริโภค	 ด้วยการไม่หยุดย้ัง 
ท่ีจะสร้างสรรค์และส่งมอบผลติภณัฑ์	ตลอดจนการบรกิารให้อยู่เหนอืความพึงพอใจของลกูค้า	เราจงึให้ความสำาคญัในการบรหิาร
จดัการเพือ่ความพงึพอใจของลกูค้าและผูมี้ส่วนได้เสยีอย่างย่ิง	โดยมีการประเมินความพงึพอใจของลกูค้าในทุกข้ันตอนท่ีลกูค้าได้มี
การตดิต่อกบับรษัิท	ตัง้แต่การให้บรกิารข้อมลูโครงการตลอดไปจนถงึการบรกิารหลงัการส่งมอบการบรหิารงานให้นติบุิคคลฯ	ดงันี้
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ฟังก์ชั่นการใช้งาน  
สไตล์ ของโครงการ 

วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้
ภายในห้อง พื้นที่ส่วนกลาง 
มีคุณภาพ สะดวก ทนทาน 

พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ

การออกแบบและคุณภาพ
ของวัสดุ ของส่วนกลาง เช่น 

( สโมสร สระว่ายน้ำา)

การบริหารงานนิติบุคคล
ของโครงการ

การแนะนำาโครงการของ 
ชีวาทัย ให้เพื่อนหรือคนรู้จัก
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ขั้นตอน วิธีก�รประเมิน

1.	ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านข้อมูล	และการเยี่ยม 
ชมโครงการ

ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านทาง	Call	Center	
โทรสำารวจความพึงพอใจ	หลังจากที่ลูกค้าเข้าเยี่ยมชม
โครงการแล้ว	1	-	3	วันทำาการ

2.	ความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานขายเกี่ยวกับ
การทำาจองและทำาสัญญา

ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านทาง	E-	mail	 
หรือ	Contact	Center	ช่องทางใด	ช่องทางหนึ่ง	 
หลังจากจองและ/หรือ	ทำาสัญญา	แล้ว	3-7	วัน	

3.	ความพึงพอใจต่อการให้บริการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์ 
และรับมอบที่อยู่อาศัย

ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านทาง	E-	mail	 
หรือ	SMS	หรือ	Contact	Center	ช่องทางใด	ช่องทางหนึ่ง	
หลังจากจองและ/หรือ	ทำาสัญญา	แล้ว	3-7	วัน

4.	ความพึงพอใจต่อการเข้าอยู่อาศัยหลังโอนกรรมสิทธิ์ไป
แล้ว	3	เดือน

ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านทาง	 
Call	Center	โทรสำารวจความพึงพอใจ	หลังจาก 
ที่โอนกรรมสิทธิ์	แล้ว	3-6	เดือน	หลังการซ่อมได้ทันที

5.	ความพึงพอใจต่อการแจ้งซ่อมหรือข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านทาง	E-	mail	 
หรือ	SMS	หรือ	Contact	Center	ช่องทางใด	ช่องทางหนึ่ง	
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เช็กแก้ไขงานซ่อมแล้ว	ภายใน	7	วัน

6.	ความพึงพอใจต่อการมอบกรรมสิทธิ์ให้คณะกรรมการ	
หมู่บ้านหรือนิติบุคคล

ลูกค้าและคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านหรืออาคารชุด
ประเมินความพึงพอใจผ่านทาง	E-mail	หรือ	SMS	 
หรือ	Contact	Center	ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง	หลังจากที่มี
การจัดตั้งนิติบุคคล	หรือมีการมอบสารธารณูปโภคแล้ว	 
และรวมถึงหลังจากโอนกรรมสิทธิ์แล้ว

ภาพรวมองค์กร
	 จากผลการดำาเนินการในปี	พ.ศ.	2562	พบว่าคะแนนความพึงพอใจ	โดยรวมของลูกค้าปัจจุบันโดยรวมอยู่ที่	ร้อยละ	88%	
ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์	 และบริการ	 เพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง	 หลังจากโอน
กรรมสิทธิ์แล้ว	ได้แก่

1)		 การพัฒนาทีมบรหิารหลงัการขายของโครงการให้มกีารสอบถามแนะนำาบรกิารกบัลกูค้าท่ีเข้าอยู่แล้ว	เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ 
ท่ีดกีบัลกูค้า	และจดัทำาจดหมายประชาสมัพันธ์อย่างต่อเนือ่ง	แจ้งความคบืหน้าเกีย่วกบัการใช้พืน้ท่ีส่วนกลาง	การใช้ประโยชน์
สาธารณูปโภคส่วนกลางร่วมกัน	 เพื่อสร้างสังคมน่าอยู่	 รวมทั้งจัดประชาสัมพันธ์การทำากิจกรรมจาก	Chewathai	Society	 
ในแต่ละโครงการเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง	โครงการและลูกค้า

2)		 การพัฒนาการให้บริการเกี่ยวกับการแจ้งซ่อม	 โดย	 จัดตั้งทีม	Chewa	Care	 เพื่อประสานงานนัดตรวจสอบ	 นัดซ่อมงาน 
ตามเวลาท่ีลูกค้าสะดวก	 และประสานงานโครงการให้เข้า	 ซ่อมตรงตามนัดหมาย	 รวมท้ัง	 มีการตรวจสอบงานท่ีแก้ไข	 
ไปแล้วกับทางเจ้าของบ้านอีกครั้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพงาน	 และความพึงพอใจในเบ้ืองต้น	 โดยจะแก้ไขทันทีหากงาน	 
ไม่เรียบร้อย	 นอกจากนี้	 ยังมีการเน้นยำ้าให้ทีมผู้รับเหมา	 คัดเลือกคนงานท่ีมีประสบการณ์ความชำานาญเข้ามาดำาเนินการ	
แก้ไขให้ลูกค้า	 และประเมินผู้รับเหมาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เกิดการปรับปรุง	 พัฒนา	 และรักษาผู้รับเหมาท่ีด	ี 
ให้ทำางานอย่างต่อเนื่องกับโครงการ

3)		 พัฒนาช่องทางสำาหรับสอบถามความพึงพอใจลูกค้าให้หลากหลาย	เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น	คือ	ทาง	E-Mail	และ	SMS	
โดยการพัฒนาระบบ	CRM	เพื่อทำาการประเมินผลโดยอัตโนมัติในแต่ละช่วงเวลาของลูกค้าที่ปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ	เพื่อให้
ได้ผลคะแนนความพึงพอใจท่ีมีความน่าเช่ือถือเท่ียงตรงอันจะนำาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	 พร้อมท้ังมีระบบ
สำาหรับประมวลผลคะแนนความพึงพอใจ	สามารถนำาข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาความพึงพอใจได้ทันที
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 4) ก�รขย�ยกิจกรรมอื่นๆ ในอน�คต 

	 ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์	หรือ	CRM	มีการวางแผนพัฒนาเพิ่มเติม	เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อลูกบ้าน	(ลูกค้า)	ทุกเดือน	ซึ่งจะใช้
ช่วงเทศกาล	หรือวันสำาคัญต่างๆ	ในการจัดกิจกรรมกับลูกบ้าน	โดยมีการประสานงานกับทางนิติบุคคลโครงการต่างๆ	นอกจากนี้	
ยังมีการทำา	Line	Official	ของชีวาทัย	โซไซตี้	ที่ทำาให้มีช่องทางมากขึ้นกับการติดต่อสื่อสาร	การแจ้งซ่อม	และรับกิจกรรมพิเศษ	
และยังตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสิทธิพิเศษต่างๆ	อยู่ตลอดเวลา	ทั้งส่วนลดร้านค้า	ต่างๆ	กิจกรรมพิเศษ	roadshow	หรือกิจกรรมที่ให้
ลูกบ้านมีส่วนร่วม	ทั้งหมดนี้	จะทำาให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับบริษัทฯ	มากขึ้น	ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน	การทำากิจกรรมกับ
ลูกบ้าน	(ลูกค้า)	หากเราทำากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	สมำ่าเสมอ	จะทำาให้ลูกบ้านรู้สึกผูกพันธ์กับองค์กร	และมีการบอกต่อในทางที่ดี	 
ยิ่งหากลูกบ้านได้รับการบริการที่รวดเร็ว	 ทันใจ	 ด้วยแล้ว	 ก็ยิ่งจะทำาให้รู้สึกประทับใจมากยิ่งขึ้น	 เพราะการดูแลลูกค้า	 คือหัวใจ
หลักของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นั่นเอง	

 5) โครงก�รมุ่งเน้นก�รพัฒน�ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR after Process) 

	 บริษัทจะมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาแหล่งชุมชนและโรงเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกล	 รวมไปถึงช่วยสนับสนุนมอบสิ่งของต่างๆ	 
ทั้งอาหารและปัจจัยสี่อื่นๆ	ให้แก่สมาคมหรือมูลนิธิผู้ด้อยโอกาสต่างๆ	ซึ่งมีดังต่อไปนี้	

 5.1) โครงการพัฒนาชุมชน กลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา อ�าเภอแม่ทา จังหวัดล�าพูน 

	 	 วัตถุประสงค์	 เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียน	 และชุมชนบนพื้นท่ีห่างไกลท่ีห่างจากโอกาส	 มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน	 และนำาสิ่งท่ีทางบริษัทได้ส่งเสริมให้กับเยาวชน	 มาพัฒนาชุมชนให้เกิดสำานึกในการบำารุงรักษาทรัพยากรใน
พื้นที่	และศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่าให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน	วิธีการดำาเนินการ	กิจกรรมครั้งนี้	บริษัทได้ตระหนักถึง 
ความสำาคัญของเยาวชนท่ีจะเตบิโตและมอีนาคตท่ีด	ีในปีนีท้างบรษัิทได้มุมมองท่ีแตกต่าง	จากทุกครัง้ท่ีผ่านมา	โดยยงัคงยึดถอื
นโยบายท่ีจะเข้าถงึความสำาคญั	และปัญหาท่ีแท้จรงิจากการได้ลงสำารวจพืน้ท่ีก่อนท่ีจะดำาเนนิการต่างๆ	ทำาให้เห็นว่าการสร้าง 
อนาคตท่ีดีนั้นต้องมีองค์ประกอบท่ีสำาคัญหลายส่วน	 ในการขับเคลื่อนให้ชุมชนและสังคมใด้พัฒนาอย่างย่ังยืน	 ทางบริษัท	 
ทำาการคัดเลือกจนได้โรงเรียนและชุมชนบ้านป่าเลา	เพื่อเข้าร่วมโครงการ	โดยเป็นโรงเรียนบนพื้นที่ห่างไกล	กลุ่มโรงเรียน
บ้านป่าเลาประกอบไปด้วย	4	โรงเรียนดังนี้	

	 	 1.		 โรงเรียนบ้านป่าเลา	(โรงเรียนแม่)
	 	 2.	 โรงเรียนบ้านป่าเลา	สาขา	ผาด่าน	
	 	 3.		 โรงเรียนบ้านป่าเลา	สาขา	แม่สะแงะ
	 	 4.	 โรงเรียนบ้านป่าเลา	สาขา	โปงผาง
	 	 สบืเนือ่งจากช่วง	2	ปีก่อน	เนือ่งด้วยการตดิต่อสือ่สารท่ียากจะเข้าถงึ	บรษัิทจงึได้ส่งมอบวทิยุสือ่สารท่ีช่วยให้การตดิต่อ

สือ่สารง่ายขึน้จากเดมิท่ี	ต้องใช้การเดนิทางในการตดิต่อสือ่สาร	เนือ่งจากเป็นพืน้ท่ีท่ีไม่มีสญัญาณโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	พร้อมท้ังได้ 
จดัทำาระบบกรองนำา้ใหม่ให้กบัทางโรงเรยีนและชมุชน	เพือ่คณุภาพชีวติท่ีดขีึน้	เพราะบรษัิทเลง็เห็นว่า	การสือ่สารและระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี	จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความสุขยิ่งขึ้น	นอกจากนี้	ยังคงมุ่งเน้นในการ
ศึกษา	จัดทำาศูนย์การเรียนรู้แบบเต็มรูปแบบสำาหรับทักษะวิชาคณิตศาสตร์	และวิชาภาษาอังกฤษ	เพื่อพัฒนาทักษะในวิชา
ท่ีทางโรงเรียนยังขาด	 และได้ผลการประเมินตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินระดับประเทศ	(ONET)	 พร้อมกันนี	้ 
ยังได้จ้างบุคลากร	(ครูจ้างสอน)	 เพื่อมาดูแลการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย	 ทำาให้ผลท่ีออกมา	
นักเรียนสามารถทำาผลคะแนนเฉลี่ยดีขึ้น	และยังมีการนำาสิ่งที่ชีวาทัยได้ทำา	ไปต่อยอดแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆ	ต่อไป	เช่น	 
การชนะเลิศการเล่านิทานภาษาอังกฤษ	 การชนะการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับจังหวัด	 ซ่ึงเด็กในพ้ืนท่ีห่างไกลมักจะมีทักษะ
น้อยกว่าเด็กนักเรียนในเมืองที่มีการเรียนการสอนที่ดีกว่า	แต่สามารถเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่ได้

	 	 ส่วนในปี	2562	 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนมากขึ้น	 ท้ังทางด้าน	 กีฬา	 ทักษะอาชีพ	 และยังมี 
การปรับปรุงอาคารสถานที่	ดังนี้
1.	 การพัฒนาด้านสถานท่ี	 ทางชีวาทัยมีการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่	1	 หลัง	 เนื่องจากอาคารเดิมบน

สาขาที่	3	(บ้านแม่สะแงะ)	 เกิดการผุพังและอาจเป็นอันตรายกับนักเรียนได้	 จึงทำาการสนับสนุนอาคารเรียนเพื่อเป็น
สาธารณประโยชน์ต่อไป

2.	 การพัฒนาทางด้านกีฬา	ที่ชีวาทัยยังคงทำาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งการปรับปรุงสภาพสนามกีฬา	สนับสนุนอุปกรณ์	เบี้ยเลี้ยง
ในการฝึกซ้อม	การเดนิทางไปแข่งขนั	พร้อมกนันี	้ยังได้จ้างบุคลากร	(ครจู้างสอน)	เพือ่มาพฒันาคณุภาพของกฬีาของ
โรงเรียนอีกด้วย	
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3.	 การพฒันาด้านทักษะอาชีพ	โดยการพฒันาศนูย์ฝึกผ้าทอมอื	และจ้างผูฝึ้กสอนทอผ้าจากบุคลากรในชุมชน	ซ่ึงเป็นการ
อนรุกัษ์วถิชีีวติของชาวกะเหรีย่งพืน้ท่ีสงู	ช่วยสร้างรายได้ในระหว่างเรยีนให้กบันกัเรยีนและโรงเรยีน	จนปัจจบัุน	สามารถ
ทำาให้เป็นของที่ระลึกสำาหรับชีวาทัย	เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้

4.	 การพัฒนาด้านจิตใจ	 โดยเริ่มจากการบริจาคอุปกรณ์ดนตรีท้ังดนตรีสากลครบชุด	 สำาหรับกิจกรรมสันทนาการ	 และ
อุปกรณ์ดนตรีพื้นเมือง	 พร้อมจ้างปราชญ์ท้องถิ่นมาทำาการสอน	 เพื่ออนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองไว้	 สามารถนำาดนตรีมา
พัฒนาจิตใจ	ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	รวมถึงการต่อยอดการหารายได้จากกิจกรรมดังกล่าวในอนาคต

มูลค่าของความยั่งยืน 
 เ นื่ อ ง จ ากบริ ษั ท  ยั ง ใ หม ่ ใ นธุ ร กิ จ
อสงัหารมิทรพัย์ และก�าลงัค้นหาตวัตนทีช่ดัเจน
ข้ึนในการด�าเนนิธรุกจิ โครงการนีจ้งึถอื เป็นการ
สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีส�าหรับบริษัทฯ 
ว่าเป็นองค์กรที่ ตระหนัก และห่วงใยถึงปัญหา
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม ท�าให้ลูกค้าเกิด
ความตระหนักรับรู้ในด้านที่ดีขององค์กร ดังนั้น 
โครงการนี้ จึงถือเป็นการลงทุนที่อาจไม่ก่อผล 
ทางตรงในระยะสั้น แต่เป็นการสร้างฐานความ
มั่นคงในระยะยาวส�าหรับชีวาทัยที่มุ่งเน้นสร้าง
ความยั่งยืนเพื่อสังคม 

ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน
		 ในการทำากิจกรรมครั้งนี้	 บริษัทมองเห็นถึงความยั่งยืนท่ีสามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชนหลายๆ	 ด้าน	
เช่น	 ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	 สุขภาพอนามัยท่ีดีของคนในชุมชน	 การสนับสนุนอาชีพให้เกิดมูลค่าฯ	 สิ่งท่ีบริษัทได้ดำาเนินการนั้น	 
ไม่ได้คาดหวงัว่าจะเห็นผลลพัธ์ในทันที	แต่จะค่อยเป็นค่อยไปในระยะยาว	เพือ่ไม่ให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนในแง่ลบ	และเพือ่ให้เกดิ	 
การยอมรับ	 และความร่วมมือร่วมใจท่ีดีของบุคคลในชุมชน	 การขยายกิจกรรมอ่ืนๆ	 ในอนาคต	 ในระยะยาว	 บริษัทได้ตั้งเป้า
ท่ีจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องท้ังโรงเรียน	 และชุมชนบ้านป่าเลา	 ในกิจกรรมครั้งนี้	 บริษัทได้เล็งเห็นถึงสิ่งท่ียังต้องส่งเสริมและ 
มีความสำาคัญต่อเด็กๆ	 และชุมชน	 อาทิ	 ห้องสมุด	 โรงอาหาร	 อาคารเรียน	 ศูนย์อนามัยและการเรียนรู้ของชุมชน	 อีกท้ังยัง 
ส่งเสริมวิชาชีพให้กับคนในชุมชนด้านการพัฒนาฝีมือการทอผ้าพื้นเมือง	 โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดและทัศนคติท่ีด	ี 
เพื่อก่อให้เกิดการสำานึกต่อบ้านเกิด	 เป็นแรงผลักดันให้ทุกคนมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนในอนาคต	 รวมไปถึงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของน้องๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา	 ด้านการศึกษา	 และการสนับสนุนน้องๆ	 ท่ีเรียนดีระยะยาว	 เพื่อท่ีจะได้นำา 
ความรูจ้ากการสนบัสนนุของบรษัิทกลบัมาพฒันาโรงเรยีน	ชุมชน	และสงัคมในอนาคต	ซ่ึงทางบรษัิทยังหวงัว่าการ	ทำากจิกรรมเลก็ๆ	 
ในครั้งนี้และกิจกรรมต่อๆ	 ไป	จะเป็นประโยชน์มากที่สุด	ต่อโรงเรียนและชุมชนบ้านป่าเลา	และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
ซึ่งแผนการดำาเนินงานเกิดขึ้นในปี	2562	ซึ่งมีดังนี้	

ระยะที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
-	 การพัฒนาชนิดกีฬาจากเดิมให้มากขึ้น
-	 โดยจะทดสอบนักกีฬาที่มีความสามารถในกีฬาประเภทอื่น
-	 เพิ่มการพัฒนาในสิ่งที่เคยสนับสนุน	สู่โรงเรียนสาขา
-	 ทำาแผนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง	และดนตรีสากล
-	 ทำาแผนเกี่ยวกับการหารายได้เพิ่มเติมของกิจกรรมทอผ้าพื้นเมือง
-	 ติดตามผลงานในช่วงต้นปี	2562	
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ระยะที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562
-	 จ้างบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญ	เกีย่วกบัคอมพิวเตอร์	ซ่ึงพร้อมสอน	และฝึกอาชีพเกีย่วกบัการตรวจสอบอุปกรณ์	และซ่อมแซม

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-	 ส่งนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันในกีฬาประเภทอื่น
-	 เพิ่มการพัฒนาในสิ่งที่เคยสนับสนุน	สู่โรงเรียนสาขา
-	 ทำาแผนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง	และดนตรีสากล
-	 ทำาแผนเกี่ยวกับการหารายได้เพิ่มเติมของกิจกรรมทอผ้าพื้นเมือง
-	 ติดตามผลงานในช่วงปลายปี	2562
-	 สนับสนุนการสร้างอาคารเรียนเนื่องจากอาคารเก่าชำารุดทรุดโทรมจากการใช้งานมากกว่า	10	ปี	อีกทั้งเพื่อใช้เป็นศูนย์

การเรียนรู้	และใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมของชุมชน
 5.2) โครงการ ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 

	 	 โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสิง่แวดล้อมอ่ืนๆ	นอกจากโครงการดงักล่าวข้างต้นการทำาประโยชน์กบัชุมชนและ
สงัคม	บริษัทได้ตระหนกัถงึการสนบัสนนุและช่วยเหลอื	ผูด้้อยโอกาสทางทำาสงัคม	โดยคณะทำางานลงพืน้ท่ีสนบัสนนุกจิกรรม
เพื่อชุมชน	เช่น	ทำาบุญชุมชน	กิจกรรมตามเทศกาล	เช่น	ลอยกระทง	ปีใหม่	ตรุษจีน	โดยคณะทำางานและผู้บริหาร	นำาทีม
พนกังานจติอาสา	ทำากจิกรรมเพือ่ชุมชนใกล้เคยีงโครงการ	ซ่ึงกจิกรรมเหล่านี้ได้รบัความร่วมมือจากท้ังชุมชน	ลกูบ้าน	และ
พนักงานของบริษัทชีวาทัยเอง	 ถือได้ว่าเป็นการดำาเนินโครงการท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 ซ่ึงเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน 
	 คณะอนุกรรมการจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	 เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาแผนงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 และสิ่งแวดล้อมเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี	 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการดำาเนินธุรกิจด้วย 
ความรบัผดิชอบ	ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	และดำาเนนิงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีบรษัิทได้เปิดเผยไว้	โดยจะมีการเปิดเผยในแบบ
แสดงรายการ	ข้อมลูประจำาปี	หรอืจดัทำาเป็นรายงานความย่ังยืนเพือ่เผยแพร่ทุกปีภายหลงัการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์	
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	 บริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม	 เพื่อให้เกิดความย่ังยืน	 โดยในปี	2562	
บริษัทฯ	ยังคงมุง่มัน่พฒันาในทุกกระบวนการในส่วนต่างๆท่ีเกีย่วข้อง	เพือ่สร้างความรบัผดิชอบในทำางานและบรกิาร	โดยปรบัปรงุ
และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ	 เพื่อสร้างแรงจูงใจและคุณค่าเพิ่ม	 เพื่อตอบสนองความต้องการให้อยู่เหนือกว่าความพึงพอใจของลูกค้า	
เช่น	 ให้ความใส่ใจในทุกความต้องการของลูกค้า	 ให้บริการแบบครบวงจรมาตรฐาน	 มีความรับผิดชอบและมาตรฐานถูกต้อง	 
ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด	 นอกจากน้ี	 บริษัทยังคงมุ่งเน้นท่ีจะปลูกฝัง	 พนักงานให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร	 และปฏิบัติ	 
งานโดยตระหนกัถงึการมีความรบัผดิชอบต่อสงัคม	อีกท้ังส่งเสรมิให้พนกังานเข้ารบัการอบรมเพือ่เพิม่ทักษะในการทำางาน	และมี	
ส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ	เพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างสมำา่เสมอ	การดำาเนนิธรุกจิท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมในปี	2562	 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ	 อันเนื่องมาจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทท่ีเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
สังคม	 และไม่เคยตรวจสอบหรือถูกกล่าวหาจากองค์กรหรือหน่วยงานใดว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีผลกระทบด้านลบ 
ต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทกำาหนดไว้
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ก�รควบคุมภ�ยใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 บรษัิท	ชีวาทัย	จำากดั	(มหาชน)	(“บรษัิท”)	ได้ตระหนกัถงึความสำาคญัของการควบคมุภายใน	และการบรหิารความเสีย่งมาอย่าง 
ต่อเนื่อง	 รวมถึงการกำากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	 ท้ังในระดับผู้บริหารและในระดับปฏิบัติการ 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าท่ีสอบทานการ
ควบคุมภายใน	และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม 
กับการดำาเนินธุรกิจ	 โดยนำากรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน	5	 องค์ประกอบตามมาตรฐานสากลของ	COSO	 
(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Tread	way	Commission)	มาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวการ 
บริหารจัดการความเสี่ยง	(Enterprise	Risk	Management	:	ERM)	เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	โดยได้มีการว่าจ้าง	บริษัท	ตรวจสอบภายในธรรมนิติ	 
จำากัด	ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน	และบริษัทฯ	ยังกำาหนดให้มีกระบวนการสอบทาน	 โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษัทเองอีกด้วย	 และมีการกำาหนดให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น	 
เพ่ือให้ทีมผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ	 ตรงไปตรงมา	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ 
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้	โยกย้าย	เลกิจ้าง	และประเมนิผลการปฏบัิตงิานของบรษัิท	ตรวจสอบภายในธรรมนติ	ิจำากดั	
และฝ่ายตรวจสอบภายในเอง

	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่	1/2563	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2563	คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมิน
ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน	โดยใช้แบบประเมินของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
(ก.ล.ต.)	โดยเป็นการประเมินตามองค์ประกอบทั้ง	5	ส่วน	ได้แก่	1)	สภาพแวดล้อมของการควบคุม	2)	การประเมินความเสี่ยง	 
3)	กิจกรรมการควบคุม	4)	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	และ	5)	ระบบการติดตาม	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
และมคีวามเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบรษัิทมีความเพียงพอและเหมาะสม	บรษัิทมีบุคลากรอย่างเพยีงพอท่ีจะดำาเนนิการ 
ตามระบบฯ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
1.1	 คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้มีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและสามารถวัดผลได้	 เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการปฏบัิตงิานของผูบ้รหิารและพนกังาน	รวมถงึการกำาหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎบัตร

1.2	 จัดให้มีกิจกรรมควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ	ซึ่งมีการสอบทาน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน	เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.3	 จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน	 มีการกระจายอำานาจ	 และกำาหนดอำานาจหน้าท่ีของผู้บริหารตามความรับผิดชอบ	
และมีอำานาจสั่งการที่เหมาะสม	ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

1.4	 บริษัทได้จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจ	(Code	of	Conduct)	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 สำาหรับผู้บริหารและพนักงานถือเป็น
แนวปฏบัิตอิย่างเหมาะสม	มข้ีอกำาหนดห้ามฝ่ายบรหิารและพนกังานปฏบัิตตินในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์กับกิจการ	รวมถึงการห้ามทุจริตคอร์รัปชัน	รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน	และมาตรการติดตาม 
ผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว

1.5	 บริษัทได้จัดทำา	 “นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน”	 เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้มีแนวทาง/ 
ข้ันตอนให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจ	 นำาไปปฏิบัติให้ตรงตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 ตลอดจนการสื่อสารท้ัง
ภายในและภายนอกบริษัท	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ทราบถึงความแน่วแน่ของบริษัทในด้านการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชันดังกล่าว	 และบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านทุจริต	เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน	2561	และเข้ารับประกาศนียบัตร	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2562	จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
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1.6	 บริษัทกำาหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 เช่น	 การคัดเลือก	 การฝึกอบรมและ 
การเลือ่นตำาแหน่ง	การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน	เป็นต้น	โดยมนีโยบายในการพฒันา	ความรูค้วามสามารถของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง	 และมีการสำารวจความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงานแต่ละตำาแหน่งงาน	 โดยมีการ 
จัดทำาแผนการฝึกอบรมประจำาปี	 พร้อมกับจัดทำารายงานเปรียบเทียบการฝึกอบรมตามแผน	 รวมถึงกระบวนการ
สรรหา	 พัฒนา	 และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน	 เพื่อให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความจำาเป็นทางธุรกิจ	 
และรองรับแผนการขยายงานในอนาคต	

1.7	 บริษัทมีการจัดทำาแผนสรรหาผู้สืบทอดตำาแหน่ง	(succession	plan)	ที่สำาคัญไว้ครบทุกตำาแหน่งระดับบริหารขึ้นไป

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลงานตรวจสอบภายใน	 โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำาปี	 รับทราบผลการ 
ตรวจสอบ	 และให้ความเห็นเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุม	 เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้	 รวมทั้งแนะแนว
ทางการรายงานการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อให้งานตรวจสอบภายในดำาเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล	 
ซึ่งในปี	2562	ไม่พบความบกพร่องเรื่องการควบคุมภายใน	อย่างเป็นสาระสำาคัญ

2)  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
2.1	 โครงสร้างขององค์กรปัจจุบัน	 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 และกรรมการ 

ฝ่ายบริหาร	 ซ่ึงได้กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	 และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	 รวมท้ังให้ข้อเสนอ
แนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำาเนินงานและแผนธุรกิจ	พร้อมกับการกำากับ
ดูแลติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีสำาคัญ	 โดยมีคณะทำางานบริหารความเสี่ยงดำาเนินการ
ตามนโยบายบริหารความเสี่ยง	

2.2	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ทำาหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำาหนดนโยบาย	กลยุทธ์และแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	 ให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ	 คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยง	 โดยกำาหนดให้มีการจัดทำานโยบายการบริหารความเสี่ยง	 
การประเมินปัจจยัเสีย่งในระดบัองค์กรพร้อมมาตรการจดัการความเสีย่งท้ัง	4	ด้าน	คอื	ด้านกลยุทธ์	ด้านการปฏบัิตงิาน	 
ด้านการเงิน	 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึงการจัดให้มีการประเมินตนเอง	(Control	
Self-Assessment	:	CSA)	ของกระบวนการสำาคัญ	เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รวมถึงประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน	 รวมท้ังการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต	 เพื่อจัดให้มีระบบการป้องกันท่ีเหมาะสมและเพียงพอ	 
เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

2.3	 คณะทำางานบริหารความเสี่ยงได้เชิญตัวแทนจากสายการปฏิบัติงานแต่ละสายงาน	 มาทำาการร่วมประเมินความเสี่ยง
และนำาเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ได้รับฟังถึงปัญหาหรือข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติ	ตลอดจนให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำาคัญ	(KRI	
:	Key	Risk	Indicator)	ที่จะส่งสัญญาณให้บริษัทฯ	รับทราบล่วงหน้าถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	เพื่อปรับแผนการบริหาร
ความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จะมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท	ให้รบัทราบถงึการดำาเนนิงานของคณะทำางานบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง

2.4	 มีการประเมนิและการตดิตามภาพรวม	รายละเอยีดและแผนการบรหิารความเสีย่งของหน่วยงานต่างๆ	ของบรษัิทอย่าง
สมำ่าเสมอ	รวมทั้งวางระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์	
ท้ังนี้	 ผู้บริหารของบริษัทได้มีการประเมินสถานการณ์	 ความเสี่ยงและวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีอาจจะส่งผลกระทบและ 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท	โดยจะกำาหนดมาตรการป้องกันแก้ไข	และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัย
ความเสี่ยง	รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น	

3)  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
3.1	 บริษัทกำาหนดโครงสร้างองค์กร	 มอบหมายอำานาจหน้าท่ีให้กับผู้บริหารตามสายงานต่างๆ	 ให้มีการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมรวมถึงมีคณะกรรมการ	เช่น	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นต้น	เพื่อ
ให้เกิดความสมดุลในการปฏิบัติงาน	
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3.2		บริษัทได้มีการทบทวน	 คู่มืออำานาจอนุมัติ	(Table	of	Authority)	 ท้ังหน้าท่ีและวงเงินอำานาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร 
ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน	โดยมีระเบียบ	ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัท	และการควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายองค์กร	

3.3		บริษัทกำาหนดมาตรการควบคุมให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร	เช่น	สภาพแวดล้อม	
ความซับซ้อนของงาน	 ลักษณะงาน	 ขอบเขตการดำาเนินงาน	 รวมถึงการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงาน	(Work	Manual)	
ของทุกส่วนงานเพือ่เป็นมาตรฐานการปฏบัิตงิานร่วมกนั	มกีารแบ่งแยกหน้าท่ีความรบัผดิชอบงานท่ีสำาคญัออกจากกนั 
อย่างชัดเจน	เช่น	การอนมัุต	ิการบันทึกรายการ	การประมวลผลข้อมูล	การดแูลรกัษาทรพัย์สนิ	เพ่ือให้สามารถสอบทาน 
รายการซ่ึงกนัและกนัได้ตามหลกัการตรวจสอบและการถ่วงดลุการใช้อำานาจ	(Check	and	Balance)	ระหว่างกนั

3.4		บรษัิทกำาหนดให้มีการควบคมุภายในขององค์กรท้ังระดบับรษัิท	ฝ่ายงานและกระบวนการ	โดยกำาหนดให้มีการควบคมุ
ภายในอย่างเหมาะสม	ทั้งแบบไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	(Manual)	และแบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	(Automated)	ดังนี้	
การจัดทำาทะเบียนคุมการตรวจสอบเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน	 การกำาหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบโปรแกรมต่างๆ	
และการควบคุมงบประมาณในระบบ	Procurement	Systems	และ	Systems	Applications	and	Products	in	Data	
Processing	(SAP)

3.5	 กรณีท่ีบริษัทมีการทำาธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน	 บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การทำาธุรกรรมนั้นต้อง
ผ่านขัน้ตอนตามท่ีทางการกำาหนด	และคำานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบรษัิทเป็นสำาคญัและพจิารณาเสมือนเป็นรายการท่ี
กระทำากบับคุคลภายนอก	ซ่ึงทางคณะกรรมการตรวจสอบมกีารสอบทานรายการระหว่างกนั	และท่ีเกีย่วโยงกนั	โดยให้
ปฏบัิตติามเกณฑ์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวอย่างเคร่งครดั	ซ่ึงบรษัิทมีการรวบรวม
ข้อมลูผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	บุคคลท่ีเกีย่วข้องไว้ใช้ในการตดิตามและสอบทานรายการระหว่างกนั	โดยมีฝ่ายบัญชีรบัผดิชอบ 
ในการทำารายการที่เกี่ยวโยง	และ	รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส	

3.6	มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	โดยกำาหนดระดับผู้ใช้งาน	(User)	และการ
เข้าถึงข้อมูลตามขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะงานที่ตนดูแล	และควบคุมการกำาหนดสิทธิ์การใช้โปรแกรมต่างๆ	ให้
เหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงานในแต่ละระดับชั้นพนักงาน

3.7	 บริษัทกำาหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน	(KPIs)	 เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหารทุกระดับการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนด

4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
4.1	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อช่วยอำานวยความสะดวก 

ให้พนักงานทำางานได้สะดวก	 รวดเร็ว	 ลดงาน	Manual	 และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน	 ให้สามารถรองรับการ
ขยายตัวและการดำาเนินงานของบริษัท	 รวมท้ังปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	 และให้ความสำาคัญกับ 
ความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

4.2	 บริษัทได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่รองรับการทำางานของทุกหน่วยงานในองค์กร	ตั้งแต่ระบบงบประมาณ,	 ระบบจัดซื้อ 
จดัจ้าง,	ระบบการควบคมุเงนิเบิกล่วงหน้าของผูร้บัเหมา,	ระบบการเบิกจ่ายเงนิสดย่อยและเงนิเบิกล่วงหน้า,	เงนิรอหัก
ต่างๆ	และระบบแจ้งสถานะกับคู่ค้า	 เพื่อลดปริมาณการรับสายโทรศัพท์	 โดยจะมีการควบคุมตรวจสอบ	และกำาหนด
สิทธิ์ผู้มีอำานาจการอนุมัติตามระดับชั้น	ตามที่ถูกกำาหนดไว้ในระเบียบของบริษัท	

4.3	 บริษัทจัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ	Intranet,	Email,	Facebook,	Line	และ	Website	ทำาให้พนักงานทุกคน
สามารถรบัข้อมูลสารสนเทศท่ีเกีย่วข้องกบัเป้าหมายองค์กร	นโยบาย	วตัถปุระสงค์	ความรบัผดิชอบ	และกฎระเบียบของ
บรษัิท	เพือ่นำาไปปฏิบัตติามได้	รวมถงึช่องทางท่ีผูบ้รหิารสามารถใช้ตดิตามยอดการขายของโครงการต่างๆ	เปรยีบเทียบ 
เป้าหมายประจำาวัน	และการรายงาน	เช่น	ยอดการขาย	การโอน	(รอโอน)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	โดยกำาหนดให้
รายงานผู้บริหารระดับสูงทราบเป็นประจำาทุกสัปดาห์และทุกเดือน	

4.4	 บรษัิทมีระบบสารสนเทศ	จากโปรแกรม	SAP	(Systems,	Applications	and	Products	in	Data	Processing)	,	โปรแกรม
ขาย	ICON	,	โปรแกรมจดัซ้ือจดัจ้าง	Procurement	System	และพฒันาเว็ปไซท์บรษัิท	เพือ่นำามารองรบัการจดัการและ
นำาเสนอข้อมูล	สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร	และ	Support	การใช้งานของ	User	ซึ่งปัจจุบันพัฒนาระบบเสร็จแล้ว	 
และได้ยกเลิกโปรแกรม	ERP	(Softpro)	เดิม
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4.5	 การควบคุมความปลอดภัยระบบต่างๆ	 ทางบริษัทมีนโยบายควบคุมการปิดสิทธิ์การใช้งานโดยจะตั้งค่าวัน	Disable	
account	ไว้ล่วงหน้าตามวนัทำางานสดุท้ายท่ีมผีลการลาออก	กรณพีนกังานลมื	Password	พนกังานสามารถ	Request	
Password	ใหม่ได้เอง	โดยระบบจะส่งอีเมลไปยังพนักงานโดยตรง	เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

4.6	 บริษัทมีการจัดช่องทางไว้สำาหรับเปิดรับข้อร้องเรียน	ข้อคิดเห็น	หรือ	ข้อเสนอแนะ	รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการ
ทุจรติหรอืประพฤตมิิชอบของบุคคลในองค์กร	ท้ังจากพนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่	เพือ่ให้เป็นไปตามการกำากบัดแูล
กิจการที่ดี	ซึ่งทางบริษัทมีการแจ้งนโยบายการแจ้งเบาะแส	(whistle-blower	Policy)	โดยได้สื่อสารให้พนักงานทุกคน
ทราบว่า	กรณีพบเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท	ขอให้แจ้งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
ผ่านช่องทาง	Email	หรือ	ไปรษณีย์ลงทะเบียน	หรือ	Call	center	1260	โดยตรง	

4.7	 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และผ่านทางเว็บไซต์บริษัท	 
www.chewathai.com	 ซ่ึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับนักลงทุนสัมพันธ์ผ่าน
ระบบ	Call	Center	1260	ได้	ซึ่งเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลกับบุคคลภายนอก	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	สามารถ 
รับข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	ทันเวลา	เพียงพอและเหมาะสมต่อการตัดสินใจ

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
5.1	 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี	2562	มีการประชุมรวม	4	ครั้ง	 เพื่อพิจารณาและติดตามฐานะการเงิน

และผลการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอ	 และให้ข้อเสนอแนะสำาคัญท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรและผู้บริหารเป็นระยะๆ	 
มกีารตดิตามการปฏบิตังิานตามเปา้หมายท่ีกำาหนดไว	้การสอบทานระบบการควบคมุภายในเปน็ไปอยา่งตอ่เน่�องและ
มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงทีและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้	ผู้สอบบัญชีของบริษัท	คือ	
บรษิทัสำานกังาน	อวีาย	จำากดั	โดย	นางสาวรุง้นภา	เลศิสวุรรณกลุ	ซึ�งมคีวามเป็นอสิระ	และไดร้บัการแต่งตัง้จากท่ีประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ทำาหน้าที่ตรวจสอบ	แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	และสอบทานระบบการควบคุม
ภายในทางด้านบัญชีและการเงินในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ�งได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องท่ีมีสาระสำาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัท

5.2	 บริษัทฯ	 มีระบบการติดตามผลการดำาเนินงาน	 โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานได้เปรียบเทียบผลการดำาเนินงานกับ 
เป้าหมายท่ีกำาหนดอย่างสมำ่าเสมอ	 เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมได้อย่างทันท่วงทีผ่านคณะจัดการ	 ซ่ึงมีการ
ประชุมเป็นประจำาทุกเดือน	 ท้ังนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานว่า	 เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่กำาหนดไว้หรือไม่	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส

	 บริษัทฯ	 มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 แยกออกมาอีก	1	 หน่วยงาน	 โดยมี	 นางสาวสุภารัตน์	 งามทรัพย์ทวีคูณ	 
เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 เนื่องจากมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน	 และ 
งานด้านบัญชีการเงินมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำาเนินงานของบริษัท	 โดยได้รับการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ	อีกทั้งได้เข้าร่วมการอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 บริษัทจึงเห็นว่า
มีความเหมาะสมเพียงเพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
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ทรัพย์สิน
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์หลักของบริษัท และบริษัทย่อย
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	และ
บรษัิทย่อยประกอบด้วยท่ีดนิและต้นทุนการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์	อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน	และ	ท่ีดนิ	อาคาร	และอุปกรณ์	 
มีรายละเอียดดังนี้

ร�ยก�ร

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

(ล้�นบ�ท)
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ ภ�ระผูกพัน

ที่ดินและต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

 5,680.33 เป็นเจ้าของ จดจำานองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับ
สถาบันการเงินจำานวน	11	โครงการ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  277.70 เป็นเจ้าของ จดจำานองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม 
กับสถาบันการเงิน	

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ 20.15 เป็นเจ้าของ ไม่มี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13.01 เป็นเจ้าของ ไม่มี

รวม 5,991.19  

 
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	 ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้แก่	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขายในโครงการอสังหาริมทรัพย์	ทั้งนี้	ณ	วันที่	
31	ธนัวาคม	2562	ท่ีดนิและต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์มีมลูค่าสทุธติามบัญชีในงบการเงนิรวมจำานวน	5,680.33	ล้านบาท	
มีรายละเอียดดังนี้
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุนของบรษัิท	ได้แก่	ท่ีดนิและโรงงานสำาเรจ็รปูให้เช่า	ท้ังนี	้ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2562	อสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุนมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมจำานวน	277.70	ล้านบาท	มีรายละเอียดดังนี้

ร�ยก�ร
พื้นที่

(ตร.ม.)

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

(ล้�นบ�ท)
ร�ค�ประเมิน

(ล้�นบ�ท)
เจ้�ของ

กรรมสิทธิ์ ภ�ระผูกพัน

โรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า	
โครงการ	1 1

41,892.00 196.92 369.72 บริษัทฯ จดจำานองเป ็นหลักประกัน 
เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินใน
วงเงินจำานวน	200.00	ล้านบาท

ที่ดินเปล่า	โครงการ2	2 21,312.00 38.70 47.95 บริษัทฯ ไม่มี

ห้องชุดให้เช่า 3 768.81 42.08 59.97 บริษัทฯ ไม่มี

รวม 277.70  

หมายเหตุ 

1	 มูลค่าทรัพย์สินประเมินโดยวิธีวิเคราะห์จากรายได้	(Income	Approach)	ซึ่งประเมินเมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2562	โดยบริษัท	ยูเค	แวลูเอชั่น	แอนด์	
เอเจนซี่	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน	ก.ล.ต.	

2	 มลูค่าทรพัย์สนิประเมินโดยวธิเีปรยีบเทียบตามราคาตลาด	(Market	Approach)	ซ่ึงประเมินเมือ่วนัท่ี	11	ธนัวาคม	2562	โดยบรษัิท	ยูเค	แวลเูอชัน่	แอนด์	 
เอเจนซี่	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน	ก.ล.ต.	

3	 มูลค่าทรพัย์สนิประเมนิโดยวธิวีเิคราะห์จากรายได้	(Income	Approach)	ซ่ึงประเมนิเม่ือวนัท่ี	13	มกราคม	2563	โดยบรษัิท	เอเจนซ่ี	ฟอร์	เรยีลเอสเตท	 
แอฟแฟร์ส	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน	ก.ล.ต.	

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	ประกอบด้วย	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	เครื่องจักร	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงาน	
และสำานักงานขายและห้องตัวอย่าง	 ท้ังนี้	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2562	 ท่ีดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีใน 
งบการเงินรวมจำานวน	20.15	ล้านบาท	มีรายละเอียดดังนี้

ร�ยก�ร

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 

(ล้�นบ�ท) ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภ�ระผูกพัน

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5.72 เป็นเจ้าของ ไม่มี

เครื่องจักร	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
สำานักงาน

8.50 เป็นเจ้าของ ไม่มี

สำานักงานขายและห้องตัวอย่าง 5.93 เป็นเจ้าของ ไม่มี

รวม 20.15   
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้แก่คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีในงบการเงนิรวมจำานวน	13.01	ล้านบาท	โดยบรษัิท	เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ์ในคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ซ่ึงไม่มีภาระผกูพันใดๆ	

การลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่
	 ณ	วนัท่ี		31	ธนัวาคม	2562	บรษัิทมีท่ีดนิท่ีซ้ือมาเพือ่พฒันาโครงการใหม่จำานวน	4	แปลง	มีมลูค่ารวม	1,308.22	ล้านบาท	
ดังนี้

ประเภท โครงก�ร วันที่โอนกรรมสิทธิ์ มูลค่�รวม

ที่ดินเปล่า ชีวาทัย	ปิ่นเกล้า 22	ก.พ.	62 412,078,720.00

ที่ดินเปล่า ชีวารมย์	นครอินทร์ 25	ก.พ.	62  527,257,847.00

ที่ดินเปล่า ชีวาโฮม	กรุงเทพ	-	ปทุม 18	มิ.ย.	62 161,492,500.00

ที่ดินเปล่า ชีวาโฮม	รังสิต	-	ปทุม 9	ส.ค.	62 207,389,401.00

รวม 1,308,218,468.00

	 บริษัทมีนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงจากข้อกำาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 โดยก่อนที่บริษัทจะซื้อที่ดิน	บริษัทมีหน่วยงาน	
และกระบวนการในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ	ทั้งทางด้านการตลาด	การก่อสร้าง	การออกแบบ	ข้อกำาหนด
ทางกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง	รวมท้ังทางด้านการเงนิ	โดยเม่ือพจิารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการ
ตามแนวทางและกลยุทธ์ของบริษัท	บริษัทจึงจะดำาเนินการซื้อที่ดิน	ทั้งนี้	บริษัทมีนโยบายไม่สะสมที่ดิน	เพื่อโอกาสในการพัฒนา
ในระยะยาว	 โดยท่ีดินทุกแปลงท่ีบริษัทจัดซ้ือมีความเหมาะสมตามกลยุทธ์ของบริษัทท้ังขนาด	 ราคาและทำาเลท่ีตั้ง	(Strategic	
Location)

การประเมินทรัพย์สิน
	 การประเมินทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย	 ซ่ึงประกอบด้วยทรัพย์สินเพื่อการลงทุน	 ทรัพย์สินสำานักงาน	 ทรัพย์สิน 
เพื่อขาย	และทรัพย์สินเพื่อการพัฒนา	ในปี	2562	บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชี 
รายช่ือท่ีสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ให้ความเห็นชอบ	ได้แก่	บรษัิท	โปรสเปค	แอพเพรซัล	จำากดั	 
บริษัท	เอเจนซี่	ฟอร์	เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	จำากัด	และ	บริษัท	ยูเค	แวลูเอชั่น	แอนด์	เอเจนซี่	จำากัด	

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัท	มีบริษัทย่อยจำานวน	2	บริษัท	คือ	บริษัท	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จำากัด	และบริษัท	ชีวาทัย	 
โฮม	ออฟฟิศ	จำากัดบริษัทร่วมค้าจำานวน	2	บริษัท	คือ	บริษัท	ชีวาทัย	ฮัพ	ซูน	จำากัด	และ	บริษัท	ชีวา	ฮาร์ท	จำากัด	และ 
บริษัทร่วมจำานวน	1	บริษัท	คือ	บริษัท	กมลา	ซีเนียร์	ลิฟวิ่ง	จำากัด
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	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทบันทึกมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าดังกล่าวตามงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	โดยวิธีราคาทุน	รวมทั้งสิ้น	135.59	ล้านบาท	มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท
ทุนจดทะเบียน

(ล้�นบ�ท)
ทุนที่ชำ�ระแล้ว

(ล้�นบ�ท)
สัดส่วนก�รลงทุน

(ร้อยละ)
มูลค่�เงินลงทุน

(ล้�นบ�ท)

บริษัทย่อย

บริษัท	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จำากัด 100.00 100.00 100.00 68.59

บริษัท	ชีวาทัย	โฮม	ออฟฟิศ	จำากัด 135.00 135.00 100.00 -

บริษัทร่วมค้า
บริษัท	ชีวาทัย	ฮัพซูน	จำากัด

บริษัท	ชีวา	ฮาร์ท	จำากัด

14.00

50.00

14.00

50.00

50.00

70.00

7.00

35.00

บริษัทร่วม
บริษัท	กมลา	ซีเนียร์	ลิฟวิ่ง	จำากัด 100.00 100.00 25.00 25.00

สิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
	 บรษัิทฯ	ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญัตส่ิงเสรมิการลงทุน	พ.ศ.	2520	จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน	
มีรายละเอียดดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1251(2)/2557

วันที่ให้การส่งเสริม 25	กุมภาพันธ์	2557

ประเภทที่ได้รับการส่งเสริม ประเภท	7.8	กิจการพัฒนาสำาหรับกิจการอุตสาหกรรม	

สินค้าที่ได้รับการส่งเสริม อาคารสำาหรบัโรงงานอตุสาหกรรมจำานวน	5	หน่วย	พืน้ท่ีใช้สอยรวมประมาณ	8,410	ตารางเมตร

สิทธิและประโยชน์ • 	 ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำานาญการ	คู่สมรส	และบุคคลซึ่งอยู่
ในอุปการะของบุคคลท้ังสองประเภทนีเ้ข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจำานวน	และกำาหนด
ระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

• 	 ให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้ำานาญการท่ีได้รบัอนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรได้
ทำางานเฉพาะหน้าที่การทำางานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

• 	 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับ
การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ	100	 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน	
มีกำาหนดเวลา	8	ปี	นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

• 	 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• 	 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอัตรา 
ร้อยละ	50	ของอัตราปกติมีกำาหนด	5	ปี	นับจากวันที่พ้นกำาหนดระยะ

• 	 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง	ค่าไฟฟ้า	และค่าประปา	2	เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา	10	ปี	นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

• 	 ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวกร้อยละ	25	
ของเงินลงทุน	นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

• 	 ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 161

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ • 	 จะต้องเปิดดำาเนินการภายในกำาหนดเวลาไม่เกิน	36	เดือน	นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม

• 	 จะต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า	40	 ล้านบาท	 รวมกับทุนจดทะเบียนเดิมเป็น 
ไม่น้อยกว่า	240	ล้านบาท	โดยจะต้องชำาระเต็มมูลค่าก่อนวันเปิดดำาเนินการ

• 	 บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ	51	ของทุนจดทะเบียน

• 	 จะต้องดำาเนินการตามสาระสำาคัญของโครงการได้รับการส่งเสริมในเรื่องชนิดการ 
ให้บริการ	ขนาดของกิจการ	แบบแปลนแผนผัง	การปลูกสร้างอาคารโรงงาน	

• 	 จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า	1	ล้านบาท

• 	 จะต้องยืน่แบบขอใช้สทิธแิละประโยชน์ยกเว้นภาษีเงนิได้นติบุิคคล	และรายงานผลภายใน	
120	วัน

• 	 ภาษีเงนิได้นติบุิคคลท่ีได้รบัการยกเว้นมีมลูค่าไม่เกนิ	20,965,000	บาท	ท้ังนี	้จะปรบัเปลีย่น 
ตามจำานวนเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดนิและทุนหมนุเวยีนท่ีแท้จรงิในวนัเปิดดำาเนนิการ

• 	 จะต้องดำาเนนิการให้ได้ใบรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน	ISO	9000	หรอื	ISO	14000	
หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน	2	ปี	นับแต่วันที่เปิดดำาเนินการ

• 	 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดำาเนินการ

• 	 จะต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	 จังหวัดระยอง	 ทั้งนี้	 ภายในระยะเวลา	
15	ปีนับแต่วันที่เปิดดำาเนินการ	จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้

บัตรส่งเสริมเลขที ่ 58-2088-0-00-1-0

วันที่ให้การส่งเสริม 25	สิงหาคม	2558

ประเภทที่ได้รับการส่งเสริม ประเภท	7.8	กิจการพัฒนาสำาหรับกิจการอุตสาหกรรม	

สินค้าที่ได้รับการส่งเสริม อาคารสำาหรบัโรงงานอตุสาหกรรมจำานวน	5	หน่วย	พืน้ท่ีใช้สอยรวมประมาณ	8,710	ตารางเมตร

สิทธิและประโยชน์ • 	 ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำานาญการ	 คู่สมรส	 และบุคคลซ่ึง 
อยู่ในอุปการะของบุคคลท้ังสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำานวนและ
กำาหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

• 	 ให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้ำานาญการท่ีได้รบัอนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรได้
ทำางานเฉพาะหน้าที่การทำางานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

• 	 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับ
การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ	100	 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน	
มีกำาหนดเวลา	8	ปี	นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

• 	 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน 
ได้นิติบุคคลไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ได้รับการส่งเสริม 
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• 	 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอัตรา 
ร้อยละ	50	ของอัตราปกติมีกำาหนด	5	ปี	นับจากวันที่พ้นกำาหนดระยะ

• 	 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง	ค่าไฟฟ้า	และค่าประปา	2	เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา	10	ปี	นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

• 	 ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวกร้อยละ	25	
ของเงินลงทุน	นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

• 	 ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
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เงื่อนไขเฉพาะโครงการ • 	 จะต้องเปิดดำาเนินการภายในกำาหนดเวลาไม่เกิน	36	เดือน	นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม

• 	 จะต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้วไม่น้อยกว่า	240	ล้านบาท	

• 	 บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ	51	ของทุนจดทะเบียน

• 	 จะต้องดำาเนินการตามสาระสำาคัญของโครงการได้รับการส่งเสริมในเรื่องชนิดการให้
บริการ	ขนาดของกิจการ	แบบแปลนแผนผัง	การปลูกสร้างอาคารโรงงาน	

• 	 จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า	1	ล้านบาท

• 	 จะต้องยืน่แบบขอใช้สทิธแิละประโยชน์ยกเว้นภาษีเงนิได้นติบุิคคล	และรายงานผลภายใน	
120	วัน

• 	 ภาษีเงนิได้นติบุิคคลท่ีได้รบัการยกเว้นมีมลูค่าไม่เกนิ	21,350,000	บาท	ท้ังนี	้จะปรบัเปลีย่น 
ตามจำานวนเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดนิและทุนหมนุเวยีนท่ีแท้จรงิในวนัเปิดดำาเนนิการ

• 	 จะต้องดำาเนนิการให้ได้ใบรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน	ISO	9000	หรอื	ISO	14000	
หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน	2	ปี	นับแต่วันที่เปิดดำาเนินการ

• 	 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดำาเนินการ

• 	 จะต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	 จังหวัดระยอง	 ทั้งนี้	 ภายในระยะเวลา	
15	ปีนับแต่วันที่เปิดดำาเนินการ	จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
•		 ธุรกิจหลัก	หมายถึง	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	เช่น	

ธรุกจิเป็นนายหน้าอสงัหารมิทรพัย์	ธรุกจินติบุิคคลอสงัหารมิทรพัย์	ธรุกจิร้านอาหาร	ท่ีเกีย่วข้องกบัโครงการอสงัหารมิทรพัย์	
ธุรกิจสปอร์ตคลับที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์	รวมทั้งธุรกิจประเภทโรงงานสำาเร็จรูปและโกดังสินค้าให้เช่า	หรือ
ธุรกิจอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์	 เป็นต้น	 หากจะพิจารณาว่าธุรกิจใดเป็นธุรกิจหลักหรือไม่นั้นให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

•		 บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ	 โดยมีนโยบายท่ีจะลงทุนในกิจการท่ี
สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต	และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

•		 บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว	 จำานวนตัวแทนท่ีส่งเข้า
เป็นกรรมการ	 จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น	 หรือหากไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น	 จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการโดยมีเหตุผลอันสมควร

•		 การลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการทำารายการท่ีมีนัยสำาคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์	 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรือ่งการเปิดเผยข้อมูลและการปฏบัิตกิารของบรษัิทจดทะเบียนในการได้มาหรอืจำาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์	พ.ศ.	2547

•		 การลงทุนร่วมกนักบัพนัธมิตรทางการเงนิ	(Financial	Investor)	หรอืพนัธมติรกลยทุธ์	(Strategic	Investor)	บรษัิทฯ	จะต้องเป็น
ผูม้อีำานาจควบคมุบรษัิทร่วมลงทุนนัน้ๆ	ตามสดัส่วนการถอืหุ้นและการลงทุน	โดยกำาหนดไว้ว่ามลูค่าเงนิลงทุนในธรุกจิหลกั 
ทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าตามที่กฎหมาย	หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำาหนด	

•		 การลงทุนในธรุกจิใดๆ	ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่	หรอืลงทุนเพิม่ในธรุกจิเดมิในกจิการท่ีเป็นธรุกจิหลกั	ซ่ึงรวมถงึการจดัซ้ือ	
ขาย	โอน	หรือ	เช่าระยะยาวเกิน	1	ปี	ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ	จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท	
โดยฝ่ายจัดการจะต้องนำาเสนอแผนงาน	2	ปี	รวมทั้งประมาณการทางการเงิน	และผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่บริษัทฯ	
คาดว่าจะได้รับ	และหากคณะกรรมการบริษัทต้องการความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก	บริษัทฯ	จะต้องดำาเนินการจัดหา
จัดจ้างมาให้
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•		 การลงทุนในธรุกจิใดๆ	ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่	หรอืลงทุนเพิม่ในธรุกจิเดมิในกจิการท่ีมิใช่ธรุกจิหลกั	ซ่ึงรวมถงึการจดัซ้ือ	
ขาย	โอน	หรอื	เช่าระยะยาวเกนิ	1	ปีในท่ีดนิหรอือสงัหารมิทรพัย์ใดๆ	และการช่วยเหลอืทางการเงนิจะต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัท	โดยฝ่ายจัดการจะต้องนำาเสนอแผนงาน	2	ปี	รวมทั้งประมาณการทางการเงิน	และผลตอบแทน
หรือผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ	และหากคณะกรรมการบริษัทต้องการความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก	บริษัทฯ	
จะต้องดำาเนินการจัดหาจัดจ้างมาให้

•		 บรษัิทจะเปิดเผยการลงทุนในธุรกจิใดๆ	ท้ังในกจิการท่ีเป็นธรุกจิหลกัหรอืไม่ใช่ธรุกจิหลกั	ซ่ึงรวมถงึการจดัซ้ือ	ขาย	โอน	หรอื
เช่าระยะยาวเกิน	1	 ปีในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ	 และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการท่ีไม่ใช้ธุรกิจหลัก	 
โดยระบุถึงประเภทธุรกิจ	 และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง	 
มูลค่าเงินลงทุน	 และสัดส่วนเงินลงทุนต่อทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้วของบริษัทในแบบ	56-1	 และรายงานประจำาป	ี 
ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำาปี
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ร�ยก�ร
ระหว่างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์
	 บริษัทฯ	 มีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ	 ได้แก่	 กรรมการ	 ผู้ถือหุ้น	 ผู้บริหาร	 และบริษัท 
ท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงหมายถึงบริษัทท่ีมีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ	 มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกรรมการ	 ผู้บริหารและ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว	ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์	ได้ดังนี้	

บุคคล / นิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ลักษณะคว�มสัมพันธ์

นายชาติชาย	พานิชชีวะ • 	 เป็นกรรมการของบริษัทฯ
• 	 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	 ชาติชีวะ	 จำากัด	 (“ชาติชีวะ”)	 ซ่ึงชาติชีวะเป็น 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	 มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ร้อยละ	67.64	 ของ 
ทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วจำานวน	1,275	ล้านบาท

• 	 เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันธ์บริษัทฯ

นางสมหะทัย	พานิชชีวะ • 	 เป็นกรรมการของบริษัทฯ
• 	 เป็นผู้ถือหุ้นของ	ชาติชีวะ	ซึ่งชาติชีวะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	มีสัดส่วน

การถอืหุ้นในบรษัิทฯ	ร้อยละ	67.64	ของทุนจดทะเบียนท่ีชำาระแล้วจำานวน	1,275	
ล้านบาท

• 	 เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันธ์บริษัทฯ
• 	 เป็นภรรยาของนายชาติชาย	พานิชชีวะ

นายบุญ	ชุน	เกียรติ • 	 เป็นกรรมการของบริษัทฯ
• 	 เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ	โดยดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
• 	 เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันธ์บริษัทฯ

บริษัท	ชีวาทัย	ฮัพ	ซูน	จำากัด 
(“CTHS”)

• 	 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• 	 เป็นบริษัทร่วมค้า	ซึ่งบริษัทฯ	มีสัดส่วนการถือหุ้นใน	CTHS	ร้อยละ	50	ของ 

ทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วจำานวน	14.00	ล้านบาท
• 	 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ	จำานวน	2	ราย	ได้แก่	นายชาติชาย	พานิชชีวะ	

และ	นายบุญ	ชุน	เกียรติ

บริษัท	ชีวา	ฮาร์ท	จำากัด 
(“CWH”)

• 	 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• 	 เป็นบริษัทร่วมค้า	 ซึ่งบริษัทฯ	มีสัดส่วนการถือหุ้นใน	CWH	 ร้อยละ	70	ของ 

ทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วจำานวน	50.00	ล้านบาท
• 	 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ	จำานวน	2	ราย	ได้แก่	นายชาติชาย	พานิชชีวะ	

และ	นายบุญ	ชุน	เกียรติ

บริษัท	กมลา	ซีเนียร์	ลิฟวิ่ง	จำากัด 
(“KSL”)

• 	 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• 	 เป็นบริษัทร่วม	 ซ่ึงบริษัทฯ	 มีสัดส่วนการถือหุ้นใน	KSL	 ร้อยละ	25	 ของ 

ทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วจำานวน	100	ล้านบาท
• 	 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ	จำานวน	1	ราย	ได้แก่	นายบุญ	ชุน	เกียรติ

บริษัท	ชาติชีวะ	จำากัด 
(“ชาติชีวะ”)

• 	 ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	
• 	 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ	 จำานวน	2	 รายได้แก่	 นายชาติชาย	พานิชชีวะ	

และนางสมหะทัย	พานิชชีวะ
• 	 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	 มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ร้อยละ	67.64	 

ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วจำานวน	1,275	ล้านบาท
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บุคคล / นิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ลักษณะคว�มสัมพันธ์

บริษัท	ไทยศรีประกันภัย	จำากัด	(มหาชน) 
(“ไทยศรีประกันภัย”)

• 	 ประกอบธุรกิจประกันภัย
• 	 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ	จำานวน	1	รายได้แก่	นายชาติชาย	พานิชชีวะ

บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จำากัด	 
(“อมตะ	วอเตอร์”)

• 	 ประกอบธุรกิจจ่ายนำ้าประปาและบำาบัดนำ้าเสียเพื่อการอุตสาหกรรม
• 	 เครือญาติกรรมการ

บริษัท	อมตะ	ฟาซิลิตี้	เซอร์วิส	จำากัด 
(“อมตะ	ฟาซิลิตี้”)

• 	 ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
• 	 เครือญาติกรรมการ

ลักษณะรายการระหว่างกัน
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน	 โดยรายการระหว่างกันเป็นไปตามลักษณะ
ธุรกิจการค้าปกติ	 และเป็นการสนันสนุนการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	 รายการดังกล่าว
เป็นรายการท่ีมีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล	 ท้ังนี้	 บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและ 
ความเหมาะสมของราคาและต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบรษัิทฯ	สำาหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2562	และ	
2561	มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท/ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะร�ยก�ร

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

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

2562
ม.ค. - ธ.ค. 

2561

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำากัด

(บริษัทร่วมค้า	 
บริษัทฯ	ถือหุ้น	50%)

ลูกหนี้-เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้-ค่าหุ้น
เจ้าหนี้-เงินทดรองจ่าย

-
-
-

0.73
10.00

3,800	บาท

การทำารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน 
หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่อง	 
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	
การเข้าทำารายการนี้จึงสมเหตุสมผลและไม่ได้
ทำาให้บริษัทฯ	เสียประโยชน์แต่อย่างใด

บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำากัด

(บริษัทร่วมค้า	บริษัทฯ	 
ถือหุ้น	70%)

เงินให้กู้ยืมจากบริษัทที่										
เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ลูกหนี้-เงินทดรองจ่าย
รายได้จากการให้บริการ	
บริหารสำานักงาน

103.58

3.41
4.69

0.31
0.24

55.00

1.59
1.28

0.30
0.84

การทำารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน 
หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่อง	 
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	
ทั้งนี้	อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ	ได้รับเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยที่อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
พาณิชย์ในช่วงเวลานั้น	
การทำารายการรายได้จากการให้บริการ	บริหาร
สำานักงานแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีการคิด 
ค่าบริการอ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของ
พนักงานที่	ต้องมีเพื่อปฏิบัติงาน	จึงเห็นว่า 
มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง 

จำากัด

(บริษัทร่วม	บริษัทฯ	 
ถือหุ้น	25%)

เงินให้กู้ยืมจากบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ

64.00

2.78
3.57

34.00

2.61
0.79

การทำารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน 
หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่อง	 
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	
ทั้งนี้	อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ	ได้รับเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยที่อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
พาณิชย์ในช่วงเวลานั้น	จึงเห็นว่ามีความสมเหตุ
สมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
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บริษัท/ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะร�ยก�ร

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

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

2562
ม.ค. - ธ.ค. 

2561

บริษัท ไทยศรีประกันภัย 

จำากัด (มหาชน)

(มีกรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ)

ค่าเบี้ยประกัน
ค่าเบี้ยประกัน-ลูกหนี้อื่น
ค่าเบี้ยประกัน-เจ้าหนี้อื่น

4.25
-

0.55

2.78
9,887	บาท

-

การทำารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจของบริษัท	และราคาค่าเบี้ยประกันเป็น
ราคาใกล้เคียงกับราคาที่ไทยศรีประกันภัยให้กับ
ลูกค้ารายอื่น	ดังนั้น	การทำารายการนี้จึง 
สมเหตสุมผลและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำากัด 
(บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการของบริษัทฯ)

ค่าสาธารณูปโภคใน 
นิคมอมตะซิตี้
ค่าสาธารณูปโภค- 
เจ้าหนี้อื่น

0.29

0.04

0.08

0.01

การทำารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจของบริษัทฯ	และการคิดค่าสาธารณูปโภค
เป็นรูปแบบเดียวกันกับที่	อมตะ	วอเตอร์	 
คิดกับบุคคลอื่นที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
เดียวกัน	ดังนั้น	การทำารายการนี้จึง 
สมเหตสุมผลและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ 

เซอร์วิส จำากัด

(บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการของบริษัทฯ)

ค่าส่วนกลางในนิคม 
อมตะซิตี้
ค่าส่วนกลางในนิคม 
อมตะซิตี้-	เจ้าหนี้อื่น

0.29

0.03

0.30

-

การทำารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจของบริษัทฯ	และการคิดค่าส่วนกลางเป็น
รูปแบบเดียวกันกับที่	อมตะ	ฟาซิลิตี้	คิดกับ
บุคคลอื่นที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน	 
ดังนั้น	การทำารายการนี้จึงสมเหตุสมผลและ 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

นายชาติชาย พานิชชีวะ 

(ประธานกรรมการบริษัท)

เงินกู้ยืมจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

-

-
-

-

2.47
-

การทำารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน 
หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องซึ่ง 
เป็นประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	
โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ	ได้รับใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์	
จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
	 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	2/2563	 เมื่อวันที่	14	 กุมภาพันธ์	2563	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้พิจารณา
ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	 
ได้ให้ความเห็นว่าการทำารายการระหว่างกนัเป็นความจำาเป็นในการประกอบธรุกจิท่ัวไป	เงือ่นไขต่างๆ	ของรายการระหว่างกนักบั
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและมีความสมเหตุสมผล	

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	3/2558	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2558	ได้มีมติกำาหนดนโยบายและขั้นตอนการทำารายการ
ระหว่างกนัของบรษัิทกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งหรอืบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนัเพือ่ให้การทำารายการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ	ประกาศ	
คำาสัง่หรอืข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ท้ังนี	้ผูบ้รหิารหรอืผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี 
จะไม่สามารถเข้าร่วมในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันดังกล่าวได้	 ในกรณีท่ีกฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากท่ี 
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	บริษัทฯ	จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม	เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในการทำา
รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ	ทั้งนี้	การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	และ
การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	ให้มีหลักการดังนี้
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การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป  
	 การทำารายการธรุกจิปกตแิละรายการสนบัสนนุธรุกจิปกต	ิจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงือ่นไขการค้าและราคาท่ีเป็นธรรม	
สามารถเทียบเคียงได้กับการทำารายการระหว่างบริษัทฯ	 กับบุคคลทั่วไป	 หรือการทำารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบุคคลท่ัวไป	 หรือการทำารายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอ่ืนในธุรกิจ	 โดยได้อนุมัติในหลักการ
ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรมดังกล่าวได้	 หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะ 
พงึกระทำากบัคูส่ญัญาท่ัวไปในสถานการณ์เดยีวกนัด้วยอำานาจต่อรองท่ีปราศจากอิทธพิลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ	ผูบ้รหิาร	 
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	สามารถดำาเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอนุมัติ	 และจัดทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีผ่านมา	 เพื่อรายงานในท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส	ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบังคับ	ประกาศ	คำาสั่งหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการทำารายการเกี่ยวโยงกัน

 
การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
	 การทำารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเงือ่นไขโดยท่ัวไป	บรษัิทฯ	กำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณา
และให้ความเห็นเกีย่วกบัความจำาเป็นในการเข้าทำารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ๆ	ในกรณท่ีีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ	ผู้เชี่ยวชาญ
อิสระหรอืผูต้รวจสอบบัญชีเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น	แล้วแต่กรณี	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	

 
นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
	 บรษัิทฯ	มกีารทำารายการระหว่างกนัจากการประกอบธรุกจิปกตแิละสนบัสนนุธรุกจิปกตท่ีิจะเกดิข้ึนต่อเนือ่งในอนาคตได้แก่	
การเช่าพื้นที่สำานักงาน	การให้บริการบริหารจัดการ	การชำาระค่าสาธารณูปโภคและค่าส่วนกลาง	การเช่ารถยนต์	การเช่าห้องชุด	
การชำาระค่าประกันภัย	การให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งการทำารายการระหว่างกันดัง
กล่าวจะเป็นไปตามลกัษณะธรุกจิการค้าโดยท่ัวไป	มีเงือ่นไขการค้าปกตแิละสามารถอ้างอิงได้กบัเงือ่นไขทางธรุกจิประเภทเดยีวกนั
กับที่บริษัทฯ	ทำากับบุคคลภายนอก	เช่น

-	 การขายอสงัหารมิทรพัย์ให้แก่บุคคลท่ีเกีย่วข้อง	จะเป็นไปตามราคาและเงือ่นไขทางการค้าเช่นเดยีวกบัท่ีบรษัิทฯ	ให้แก่ลกูค้า
รายอื่น	รวมถึงสิทธิในการได้รับส่วนลดจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ	

-	 การให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน	 อัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทฯ	 ได้รับจะเป็น 
อัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์

-	 การเข้าทำารายการอื่นๆ	ซึ่งมีราคาหรือค่าธรรมเนียม	และเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส	อย่างไรก็ตาม	การทำารายการที่ไม่ได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	บริษัทฯ	
จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำารายการนั้นก่อนการเข้าทำา
รายการระหว่างกันทุกครั้ง
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ภ�พรวม
และภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย ปี 2562

	 เศรษฐกจิโลกช่วงปลายปี	2562	และแนวโน้มปี	2563	มทิีศทางชะลอตวัลงต่อเนือ่งตามผลกระทบสงครามการค้าท่ีกระจายตวั 
มากข้ึน	 ในขณะท่ีหลายประเทศท่ัวโลกได้ทยอยผ่อนคลายนโยบายการเงินและเริ่มพิจารณาใช้นโยบายการคลังเพื่อประคับ
ประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจ	ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลง	 โอกาสการเกิด
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค	(การเติบโตทางเศรษฐกิจหดตัวแบบไตรมาสต่อไตรมาสติดต่อกัน	2	 ไตรมาส)	สูงขึ้นมากใน
หลายประเทศที่มีสัดส่วนการค้าต่อ	GDP	สูง	เช่น	เยอรมนี	ฮ่องกงและสิงคโปร์	ทั้งนี้	การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงจาก
ผลกระทบสงครามการค้า	ความไม่แน่นอนทางธรุกจิจากความเสีย่งใหม่ท่ีปะทุข้ึนในหลายประเดน็และกระจายตวัในหลายภมิูภาค	 
เช่น	 การประท้วงในฮ่องกง	 เสถียรภาพรัฐบาลในยูโรโซนและละตินอเมริกา	 ความขัดแย้งระหว่างญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้	 ทำาให ้
คาดการณ์การเตบิโตทางเศรษฐกจิปี	2563	ในเกอืบทุกภมูภิาคมีความเสีย่งถกูปรบัประมาณการลง	โดยเฉพาะผลกระทบต่อเนือ่ง
ของสงครามการค้าสหรฐัฯ-จนี	ซ่ึงยังคงบ่ันทอนแนวโน้มการลงทุนโลกและความเช่ือม่ันภาคธรุกจิในภาคอุตสาหกรรมการผลติและ
การส่งออกผ่านต้นทุนทางการค้าที่สูงขึ้นจากกำาแพงภาษี	และการชะลอตัวของการค้าโลกจากการปรับห่วงโซ่อุปทานการผลิตใน
หลายอุตสาหกรรมท่ีได้รบัผลกระทบ	อย่างไรกต็าม	ตลาดแรงงานในหลายภมูภิาคท่ัวโลกยังคงอยู่ในเกณฑ์ดจีากอัตราการว่างงาน
ที่ยังคงตำ่า	 ทำาให้การบริโภคภาคครัวเรือนจะยังคงเป็นปัจจัยสำาคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปได้	 อย่างไรก็ดี	 
ผลกระทบของสงครามการค้าและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึนต่อเนื่องเริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่เพียงเฉพาะ 
ด้านการค้าการลงทุน	แต่เริม่ขยายผลกระทบผ่านช่องทางอ่ืน	เช่น	ความเช่ือม่ันภาคครวัเรอืนท่ีลดลง	ภาวะการเงนิท่ีตงึตวัฉับพลนั 
ในบางช่วงเวลาจากความผันผวนในตลาดการเงินโลก	 การชะลอตัวของสินเช่ือภาคธุรกิจและครัวเรือน	 ฯลฯ	 เหล่านี้ล้วนเป็น
เหตุให้ธนาคารกลางหลักทั่วโลกทั้ง	Fed	ECB	BOJ	และ	PBOC	และอีกหลายประเทศมีแนวโน้มดำาเนินนโยบายผ่อนคลายทาง 
การเงินเพิ่มขึ้น	 ท้ังการลดดอกเบ้ียนโยบาย	 และเพ่ิมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ	 อัตราดอกเบ้ียในระดับตำ่านี้จะเป็นปัจจัย
สำาคญัในการช่วยประคบัประคองภาวะเศรษฐกจิควบคูก่บันโยบายการคลงัท่ีผ่อนคลายผ่านมาตรการกระตุน้ต่างๆ	ซ่ึงจะมบีทบาท 
มากขึ้นในการช่วยลดความเสี่ยงของโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้บางส่วนในระยะข้างหน้า

	 ความเสี่ยงสำาคัญในช่วงที่เหลือของปี	2562	และในปี	2563	มี	3	ประเด็นสำาคัญ	ได้แก่	1)	สงครามการค้าและความขัดแย้ง
ของสหรฐัอเมรกิา-จนี	2)	ปัญหาภมิูรฐัศาสตร์โดยเฉพาะ	Brexit	และความขดัแย้งในตะวันออกกลาง	3)	ปัญหาและความเปราะบาง 
เฉพาะรายประเทศท่ีมีความเสี่ยงขยายผลกระทบในระยะต่อไป	ผลกระทบจากสงครามการค้ายังคงส่งผลลบต่อเนื่องจากการ
ที่ปัจจุบันทั้งสหรัฐฯ	 และจีนได้ขึ้นภาษีนำาเข้าต่อกันเกือบเต็มเพดานการนำาเข้าของทั้ง	2	 ประเทศแล้ว	 โดยฝั่งสหรัฐฯ	 ขึ้นภาษี 
นำาเข้าจีนรวมมูลค่าราว	5	แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ	และฝั่งจีนขึ้นภาษีนำาเข้าสหรัฐฯ	ราว	1	แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ	แม้การเจรจา
ทางการค้ายังคงดำาเนินควบคู่ไปด้วย	 แต่ความขัดแย้งด้านการค้าของสหรัฐฯ-จีนท่ีได้ลุกลามสู่สงครามเทคโนโลยีและสงคราม 
ค่าเงนิย่ิงเป็นการลดโอกาสในการประนปีระนอมกนั	 และทำาให้การบรรลขุ้อตกลงทางการค้าเพ่ือยตุสิงครามการค้ายังมีความเป็นไปได้ตำา่ 
จากจุดยืนที่แตกต่างกันของทั้งสองฝ่าย	 นอกจากนี้	 ความเสี่ยงจากภาษีในหมวดยานยนต์และชิ้นส่วนของสหรัฐฯ	 ในช่วงเดือน 
พฤศจิกายนยังคงมีอยู ่	 สหภาพยุโรปรวมถึงผู ้ส ่งออกในหมวดยานยนต์ ในเกือบทุกประเทศท่ัวโลกยังคงเฝ้าติดตาม 
ความคืบหน้าในการเรียกเก็บภาษีจากทางการสหรัฐฯ	 ในอีกด้าน	 ประเด็น	Brexit	 ยังคงยืดเย้ือและมีแนวโน้มกลับมาสร้าง 
ความผนัผวนได้	ตราบใดท่ีสหราชอาณาจกัรยังไม่สามารถหาข้อสรปุการแยกตวัออกจากสหภาพยุโรปได้ชัดเจน	โอกาสการเกดิ	Brexit	 
แบบไร้ข้อตกลง	(no-deal)	ยังคงมีอยู่ซึ่งจะส่งผลลบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปในระยะต่อไป	
ในขณะท่ีความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ีปะทุข้ึน	 อาทิ	 การยกระดับการควำ่าบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ	 จากเหตุการณ์
โจมตีทางอากาศท่ีแหล่งผลิตนำ้ามันของซาอุดีอาระเบียท่ีสร้างความผันผวนต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงและราคานำ้ามันในตลาดโลก	
จะยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนต่อภาคธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลก	สุดท้าย	ความเสี่ยงและ
ความเปราะบางเฉพาะรายประเทศ	เช่น	การประท้วงที่ยืดเยื้อในฮ่องกง	เสถียรภาพการเมืองในอิตาลี	และความขดัแย้งของญีปุ่่น
และเกาหลีใต้	จะยังคงเป็นปัจจยัรัง้และเพิม่ความเสีย่งให้กบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิในภมิูภาค	หากประเดน็ดงักล่าวบานปลาย 
จนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเป็นวงกว้าง
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ประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศหลัก

ที่มา	:	World	Economic	Outlook	(WEO)	,	April	2019

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2562
	 คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี	2562	จากเดิมคาดขยายตัว	3.0%	ปรับลดเหลือ	2.8%	ตามการหดตัวที่ต่อเนื่องของภาคส่งออก
ที่มีผลกระจายไปยังภาคเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้น	ขณะที่ในปี	2563	คาดการฟื้นตัวยังคงเปราะบางและขยายตัวได้เพียง	2.8%

	 เศรษฐกิจไทยครึ่งแรกของปี	2562	ขยายตัวเพียง	2.6%	YOY	ชะลอลงตามมูลค่าการส่งออกที่หดตัว	รวมถึงการชะลอตัว
ของการลงทุนภาคเอกชนในช่วงไตรมาส	2	 ขณะที่ภาคการท่องเที่ยว	 แม้ว่าจำานวนนักท่องเที่ยวจะมีการฟื้นตัวจากสถานการณ์
เรือล่มเมื่อปลายปี	2018	 แต่ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายจ่ายต่อหัวของนักท่องเท่ียวท่ีลดลง	 อย่างไรก็ด	ี 
การบริโภคภาคเอกชนยังสามารถขยายตัวได้ดีท่ี	4.6%	 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 
ไตรมาสที่	2

	 ในช่วงท่ีเหลอืของปี	2562	คาดเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มชะลอต่อเนือ่ง	แต่อัตราเตบิโตจะปรบัดข้ึีนจากช่วงครึง่ปีแรกเนือ่งจาก
ปัจจัยฐานตำ่า	 โดยคาดอัตราเติบโตท้ังปีจะอยู่ท่ี	2.8%	จากข้อมูลตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสำาคัญในช่วงไตรมาส	3	 ท้ังในส่วนของการ
บริโภคสินค้าคงทน	 ภาคอสังหาริมทรัพย์	 และการจ้างงาน	 บ่งชี้ว่า	 ภาคเศรษฐกิจในประเทศของไทยเริ่มได้รับผลกระทบสะสม
จากการหดตวัของภาคส่งออกในช่วงก่อนหน้า	ขณะท่ีแนวโน้มการส่งออกกยั็งไม่มีสญัญาณฟ้ืนตวัตามภาวะสงครามการค้าท่ียงัคง 
ยืดเย้ือ	อย่างไรกด็	ีคาดว่ามาตรการกระตุน้เศรษฐกจิท่ีมีการจดัทำาช่วงเดอืนสงิหาคมท่ีผ่านมา	จะมส่ีวนช่วยพยงุเศรษฐกจิได้บ้าง
ผ่านการบรโิภคภาคเอกชน	ซ่ึงจากสถานการณ์เศรษฐกจิดงักล่าว	ประกอบกบัอตัราเงนิเฟ้อท่ียังอยู่ในระดบัตำา่	ทำาให้อไีอซีคาดว่า
คณะกรรมการนโยบายการเงิน	(กนง.)	จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย	25	bps	อีกครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้

	 สำาหรับปี	2563	 คาดเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับปี	2562	 ท่ี	2.8%	 ตามภาคส่งออกท่ีมีทิศทางทรงตัว	 
ขณะท่ีการบริโภคและลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลง	โดยจากการท่ีเศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอตัวในปีหน้า	 ทำาให้คาดว่า
มูลค่าการส่งออกจะขยายตัวเล็กน้อยเพียง	0.2%	โดยมีสมมติฐานว่าสหรัฐฯ	จะไม่มีการปรับเพิ่มภาษีนำาเข้าต่อสินค้าจีนเพิ่มเติม
จากปี	2562	อย่างไรก็ดี	หากภาวะสงครามการค้ามีความรุนแรงเพิ่มมากกว่าคาดก็อาจทำาให้การส่งออกของไทยหดตัวที่	-1.8%	 
ซ่ึงจะทำาให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงเหลือ	2.4%	 ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชน	 คาดขยายตัวชะลอลงจากปี	2562	 
เล็กน้อย	 ตามภาคส่งออกท่ียังไม่ฟื้นตัว	 ประกอบกับการก่อสร้างภาคอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการ	LTV	 
นอกจากนี้	 การบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางชะลอลงเช่นกันจากหลายปัจจัยกดดัน	 ได้แก่	 ทิศทางการปล่อยสินเช่ือท่ีจะเข้มงวด
มากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ	การลดลงของยอดซื้อรถยนต์ในระยะข้างหน้า	และหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง
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รายงานประจำาปี 2562170

	 ด้านนโยบายการเงิน	 คาดในปี	2563	 คณะกรรมการนโยบายการเงิน	(กนง.)	 จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากปี	2562	 
ไว้ท่ี	1.25%	ซึง่เป็นระดบัอัตราดอกเบ้ียท่ีตำา่สดุในประวัตศิาสตร์	เนือ่งจากการลดดอกเบ้ียเพิม่เตมิอาจมีประสทิธภิาพจำากดัในการ 
กระตุน้เศรษฐกจิในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกจิซบเซา	ส่วนค่าเงนิบาทยงัมทิีศทางทรงตวัในระดบัแข็งค่าต่อเนือ่งจากปลายปี	2562	โดย
อยู่ในช่วง	30-31	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ	ตามดุลบัญชีเดินสะพัดที่มีแนวโน้มเกินดุลในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค	 
ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อปี	2563	 อีไอซีคาดอยู่ท่ี	0.8%	 จากทิศทางราคานำ้ามันดิบโลกท่ีมีแนวโน้มลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก 
ที่ยังซบเซา

มุมมองของนักลงทุนญี่ปุ่นต่อการลงทุน
	 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนจาก	BOI	มากเป็นอันดับ	1	ของไทย	เฉพาะในครึ่งแรกของปี	2562	ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว	108	โครงการ	คิดเป็นมูลค่ากว่า	29,000	ล้านบาทจากการหารือกับตัวแทนของ	นักลงทุนญี่ปุ่น
พบว่า	ผูป้ระกอบการญ่ีปุ่นในไทยส่วนใหญ่จะยังคงการลงทุนในปีนี	้แต่ไม่ค่อยมแีผนลงทุนขนาดใหญ่	ส่วนหนึง่เป็นเพราะได้ลงทุน
ในไทยไปแล้วค่อนข้างมากในระยะก่อนหน้า	โดยลกัษณะการลงทุนในระยะหลงัมักเป็น	การตัง้ศนูย์วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์รวม
ถึงการลงทุนของ	SMEs	และภาคบริการที่เข้ามาเพื่อสนับสนุนธุรกิจเดิม	ทั้งนี้	มีบริษัทญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่มีแผนจะลงทุนใน	EEC	 
ในระยะข้างหน้า	ซึ่งส่วนใหญ่มักลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมหลัก	(not-relatedtothe	key	industries)	นอกจากนี้	มาตรการ
กีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ	และจีนไม่ได้ส่งผล	ให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นในจีนย้ายฐานมาไทยมากนัก	เนื่องจากธุรกิจญี่ปุ่นใน
จีนส่วนใหญ่เน้นผลิตเพื่อตอบสนอง	ตลาดในประเทศจีนเป็นหลัก	โดยมีสัดส่วนส่งออกไปสหรัฐฯ	6%	ของยอดขายเท่านั้น	ทั้งนี้	
มีเพียงผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์	เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะย้ายฐานมาไทย	

	 ปัจจัยหลักที่นักลงทุนญี่ปุ่นใช้พิจารณาเลือกประเทศที่จะเข้าไปลงทุน	ได้แก่	การมีห่วงโซ่การผลิตที่เข้มแข็ง	การเติบโตของ
ตลาดในประเทศ	การเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่ดี	 รวมถึงการมีจำานวนแรงงานเพียงพอและมีทักษะที่ดี	 ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่น 
มองว่าไทยมีห่วงโซ่การผลติท่ีเข้มแข็ง	แต่กำาลงัเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายแุละตลาดกำาลงัเลก็ลง	การลงทุนในไทย	จงึต้องมองในลกัษณะ
เป็น	hub	มากขึ้น	จึงต้องอาศัยการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่ดีทั้งด้านระบบคมนาคม	และกฎระเบียบในการดำาเนินธุรกิจ	
ท้ังนี้	 อุปสรรคสำาคัญต่อการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยคือ	 การขาดแคลนบุคลากร	 ทักษะสูงเช่น	 วิศวกรและกลุ่มผู้บริหาร	 
ค่าจ้างแรงงานท่ีสงูเม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน	แรงงานขาดทักษะด้านภาษา	อังกฤษ	รวมถงึการขาดความต่อเนือ่งของนโยบาย	

	 หากเทียบความน่าสนใจในการลงทุนระหว่างไทยกบัประเทศอืน่	อาทิ	เวยีดนาม	ผูป้ระกอบการญ่ีปุ่น	มองว่า	ค่าแรงเวยีดนาม
ถูกกว่าไทย	 แต่ยังขาดห่วงโซ่การผลิตที่เข้มแข็ง	 ขาดความต่อเนื่องของนโยบาย	 และมีความซับซ้อนของกฎระเบียบ	 ซึ่งทำาให้
สภาพแวดล้อมของเวียดนาม	ไม่เอื้ออำานวยต่อการลงทุนมากนัก	อย่างไรก็ดี	 เวียดนามมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	อินเดีย	
เป็นตลาดที่เติบโตเร็วและมีศักยภาพ	แต่กฎระเบียบที่ซับซ้อนและอัตราภาษีที่สูงถือเป็นอุปสรรคสำาคัญในอินเดียโดยตรง	ดั้งนั้น	
จงึยังต้องการใช้ฐานการผลติในไทยเพือ่ส่งออกเป็นหลกั	แต่เนือ่งจากปัจจบัุนฐานการผลติส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวนัออก	ทำาให้ต้อง 
ใช้เวลาในการขนส่งค่อนข้างนาน	 บางธุรกิจจึงสนใจที่จะไปตั้งฐานการผลิตทางฝั่งตะวันตกของไทยแทน	 และต้องการให้ภาครัฐ
สร้างและเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำานวยต่อการส่งออกผ่านทางพม่า	รวมไปถึงระบบภาษีศุลกากรด้วย

	 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะข้างหน้า	 นักลงทุนญ่ีปุ่นเห็นว่าภาครัฐของไทยควรให้ความสำาคัญ
ใน	3	ประเด็นหลัก	คือ

1.	 ขบัเคลื่อนนโยบายหลกัจากรัฐบาลก่อนอย่างต่อเนื่อง	ทัง้ด้านการส่งเสริมการลงทนุของ	BOI	การใช้ระบบอตัโนมตัิเพือ่แทน
แรงงานคน	และเทคโนโลยี	Internet	of	Things	การผลักดันนโยบาย	EEC	และ	Thailand	4.0	รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์	ซึ่งเป็นอุปสรรคสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ

2.	 ดำาเนินมาตรการทางเศรษฐกิจในเวลาที่เหมาะสม	ทั้งมาตรการกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน
3.	 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ	ท้ังการปรบัปรงุกฎระเบียบของภาครฐั	กำาหนดค่าแรงข้ันตำา่ท่ีเหมาะสม	และการจดัเสวนา 

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอย่างสมำ่าเสมอ
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	 สำาหรับการเสรมิสร้างสภาพแวดล้อมทางธรุกจิท่ีมักเช่ือมโยงกบัการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างนัน้	ทางธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปในประเด็นต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

1.		 ด้านโครงสร้างพื้นฐานในภาคการเงิน	 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมระบบ	E-payment	 การเชื่อมโยงระบบชำาระเงิน
ระหว่างประเทศ	และผลักดันการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการค้าขาย	เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ	

2.		 ด้านกฎระเบียบ	 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนคลายเกณฑ์ให้ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราของต่างชาติเข้ามาทำาธุรกิจใน
ไทยได้	เพิ่มขึ้น	และพิจารณาผ่อนผันเกณฑ์	SingleLending	Limit	(SLL)	เพื่อให้สถาบันการเงินต่างประเทศสามารถปล่อย 
สินเช่ือสำาหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ได้มากข้ึน	 รวมถึงอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ของไทย
สามารถปล่อยกู้	ในรูปเงินบาทให้แก่ลูกค้าที่ลงทุนใน	CLMV	ได้ซึ่งการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ใน	ภาคการเงินนี้จะช่วยอำานวย 
ความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ	และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจในภูมิภาคได้
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คำ�อธิบ�ย
และวิเคราะห์ทางการเงินที่สำาคัญ

บทสรุปภาพรวมผลการดำาเนินงาน
	 สำาหรับปี	2562	บริษัทและบริษัทย่อย	เปิดโครงการทั้งหมด	7	โครงการ	มูลค่ารวมทั้งหมด	9,556	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็น		
 โครงการคอนโดมีเนียม จ�านวน 3 โครงการ มูลค่า 5,298 ล้านบาท

1.	 โครงการ	ชีวาทัย	เกษตร-นวมินทร์	มูลค่าโครงการ	1,700	ล้านบาท
2.	 โครงการ	ฮอลล์มาร์ค	ลาดพร้าว-โชคชัย	4	มูลค่าโครงการ	2,011	ล้านบาท
3.	 โครงการ	ชีวาทัย	ปิ่นเกล้า	มูลค่าโครงการ	1,587	ล้านบาท

 โครงการแนวราบ จ�านวน 4 โครงการ มูลค่า 4,448 ล้านบาท
1.	 โครงการ	ชีวาโฮม	สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ	มูลค่าโครงการ	890	ล้านบาท
2.	 โครงการ	ชีวาวัลย์	ปิ่นเกล้า-สาทร	มูลค่าโครงการ	1,200	ล้านบาท
3.	 โครงการ	ชีวา	บิซ	โฮม	เอกชัย-บางบอน	มูลค่าโครงการ	765	ล้านบาท
4.	 โครงการ	ชีวารมย์	นครอินทร์	มูลค่าโครงการ	1,593	ล้านบาท	

	 สำาหรับปี	2562	และ	ปี	2561	บริษัทและบริษัทย่อย	มีรายได้รวมจำานวน	1,154.37	ล้านบาท	และ	2,676.34	ล้านบาท	ตาม
ลำาดับ	และมีผลขาดทุนสุทธิ	55.06	ล้านบาท	และกำาไรสุทธิ	จำานวน	264.81	ล้านบาท	ตามลำาดับ

	 สำาหรับปี	2562	เทียบกับปี	2561	บริษัทและบริษัทย่อย	มีรายได้จากยอดโอนกรรมสิทธิ์ของคอนโดมีเนียมหดตัวลงร้อยละ	
71.56	เนือ่งจากปีนี้ไม่มโีครงการคอนโดมีเนยีมใหม่ท่ีสร้างเสรจ็เพือ่จะรบัรูร้ายได้ได้	แต่อย่างไรกต็ามสำาหรบัรายได้จากโครงการ
แนวราบมีการขยายตัว	ร้อยละ	79.55	และรายได้จากการให้เช่าโรงงานสำาเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	23.87	

	 สำาหรับปี	2562	 บริษัทได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	15	 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า	(“TFRS	
15”)	มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	ทำาให้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง	และต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้นของบริษัทลดลง	และช่วงไตรมาส	2	วันที่	1	เมษายน	2562	ธนาคารแห่งประเทศไทย	 
มีผลบังคับใช้	 มาตรการควบคุมสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย	(LTV)	 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์	 ทำาให้ลูกค้าชะลอ 
การตัดสินใจเป็นจำานวนมาก	ประกอบกับในช่วงปี	2562	ตลาดอสังหาฯ	มีการแข่งขันทางด้านราคากันสูง	บริษัทจึงระมัดระวัง 
ในการดำาเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น	จึงได้ชะลอการเปิดตัวโครงการไปบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในเชิงรับ

ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน ปี 2561 และ ปี 2562
รายได้จากผลการดำาเนินงาน

รายการ ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลง

รายได้ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,113.89 96.49 2,621.60 97.95 -1,507.71 -57.51

รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ 25.32 2.19 20.44 0.76 4.88 23.87

รายได้อื่นๆ 15.16 1.31 34.30 1.28 -19.14 -55.80

รวมรายได้ 1,154.37 100 2,676.34 100 -1,521.97 -56.87
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1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

	 สำาหรับปี	2562	มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	จำานวน	1,113.89	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	96.49	ของรายได้รวม	 
ซึ่งลดลงจากปีก่อน	1,507.71	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	57.51	โดยแบ่งเป็น	

- รายได้จากโครงการคอนโดมีเนียม	 จำานวน	676.35	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	60.72	 ของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์	 ซ่ึงลดลงจากปีก่อน	1,701.56	 ล้านบาท	 หรือลดลงร้อยละ	71.56	 ปัจจัยท่ีส่งผลให้รายได้จาก 
คอนโดมีเนียม	 ปี	2562	 ลดลงเนื่องจากปีนี้บริษัทไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดโครงการใหม	่ ซ่ึงส่วนใหญ่คอนโดท่ี
อยู่ระหว่างการพัฒนาจะรับรู้รายได้ได้ในปี	2563	 ดังนั้น	 ปี	2562	 จึงเป็นการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการคอนโด 
ท่ีผ่านมา	 จำานวน	3	 โครงการ	 รายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการชีวาทัย	 เพชรเกษม27	 จำานวน	366.17	 ล้านบาท	 
ส่วนที่เหลือได้แก่	โครงการชีวาทัย	เรสซิเดนซ์	บางโพ	และโครงการชีวาทัย	เรสซิเดนซ์	อโศก	ตามลำาดับ	แต่ในขณะที่ 
ปี	2561	มีโครงการที่สามารถรับรู้รายได้ได้ถึง	7	โครงการ	

- รายได้จากโครงการแนวราบ	จำานวน	437.54	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	39.28	ของรายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์	ซ่ึง
เพิม่ข้ึนจากปีก่อน	193.86	ล้านบาท	หรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ	79.55	สำาหรบัปี	2562	บรษัิทมกีารขยายการพฒันาโครงการแนว
ราบมากย่ิงขึน้	ซ่ึงมีโครงการใหม่ท่ีเริม่โอนกรรมสทิธิท้ั์งหมด	4	โครงการ	รายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการชีวาโฮม	วงแหวน-
ลำาลูกกา	จำานวน	182.23	ล้านบาท	โครงการชีวาโฮม	สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ	โครงการชีวา	บิซ	โฮม	เอกชัย-บางบอน	 
และชีวารมย์	 นครอินทร์	 ในขณะที่ปี	2561	 โครงการแนวราบมีรายได้จากโครงการชีวารมย์	 รังสิต-ดอนเมือง	 เพียง
โครงการเดียวเท่านั้น	ซึ่งปัจจุบันปิดการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว	ทำาให้บริษัทมีรายได้จากโครงการแนวราบขยายตัวเพิ่มขึ้น

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการส�าหรับปี 2561 และ 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

1,200.00

1,000.00

800.00

600.00

400.00

200.00

-

ชีวาทัย  
เรสซิเดนซ์ 

อโศก

ชีวาทัย  
เรสซิเดนซ์ 
บางโพ

ชีวาทัย 
ราชปรารภ

ชีวาทัย  
เพชรเกษม 

27

ชีวา  
บิซ โฮม

ชีวารมย์  
นครอินทร์

ชีวารมย์ 
รังสิต-

ดอนเมือง

ชีวาโฮม 
สุขสวัสดิ์-
ประชาอุทิศ

ชีวาโฮม 
วงแหวน-
ล�าลูกกา

ชีวาทัย  
อินเตอร์เชนจ์

ชีวาทัย  
ฮอลล์มาร์ค 
แจ้งวัฒนะ

ชีวาทัย  
ฮอลล์มาร์ค  
งามวงค์วาน

2561 2562

632.83

430.43

1.023.86

247.94

1.80 21.65 19.41

366.17

36.16 0 0 0 0 0 0 0

182.23 155.37

243.69

10.22
34.09 55.62129.11

144.91

2. รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ จำานวน	25.32	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2.19	ของรายได้รวม	บริษัทมีโรงงาน
สำาเร็จรูปให้เช่า	ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	จังหวัดระยอง	จำานวน	10	โรงงาน	และสำาหรับปี	2562	มีผู้เช่าเต็มทุกโรงงาน	 
จึงทำาให้รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการเพิ�มขึ้น	4.88	ล้านบาท	หรือเพิ�มขึ้นร้อยละ	23.87

3.  รายได้อื่น
	 บริษัทมีรายได้อื่นๆ	จำานวน	15.16	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1.31	ของรายได้รวม	ซึ่งรายได้อื่นๆ	ประกอบด้วย	รายได้จาก 

การบริหารจัดการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ดอกเบี้ยรับ	 เป็นต้น	สำาหรับปี	2562	บริษัทมีรายได้อื่นๆ	ลดลงจากปีก่อน	19.14	
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	55.80	ซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ลดลง

ต้นทุนขายและกำาไรขั้นต้น

ต้นทุนขาย
อสังหาริมทรัพย์

1,838.73 29.86%821.17 26.28%

2561 2562

อัตราก�าไรขั้น
จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์
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	 สำาหรับปี	2562	บริษัทมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	จำานวน	821.17	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	73.72	ของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์	ซึ่งลดลงจากปีก่อน	จำานวน	1,017.56	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	55.34	ซึ่งการลดลงของต้นทุนขายอสังหาฯ	
สอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง	จึงส่งผลให้อัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับร้อยละ	
26.28	เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	ลดลงร้อยละ	3.58	ส่วนนึงมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	(“TFRS	15”)

	 สำาหรบัต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบรกิาร	เป็นต้นทุนค่าเสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน	ได้แก่	โรงงานสำาเรจ็รปู
ให้เช่าและห้องชุดเพื่อร้านค้าให้เช่า	ซึ่งปี	2562	บริษัทมีต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการ	จำานวน	13.07	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน	0.82	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากส่วนของต้นทุนค่าเสื่อมของร้านค้าให้เช่า	

	 ทั้งนี้	ปี	2562	บริษัทมีต้นทุนรวม	จำานวน	834.24	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	72.27	ของรายได้รวม	ลดลงจากปีก่อน	จำานวน	
1,016.74	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	54.93	สาเหตุอันเนื่องมาจากต้นทุนขายอสังหาฯ	ในปี2562	ลดลงตามยอดโอนกรรมสิทธิ์	
ซึ่งเป็นรายได้และต้นทุนหลักของบริษัท	

	 จึงส่งผลให้	ปี	2562	บริษัทมีกำาไรขั้นต้น	จำานวน	304.97	ล้านบาท	ซึ่งลดลงจากปีก่อน	จำานวน	486.09	ล้านบาท	หรือ 
ลดลงร้อยละ	61.45	และอัตรากำาไรขั้นต้น	ร้อยละ	26.77	ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	3.17

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
	 ปี	2562	บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม	จำานวน	360.15	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	31.20	ของรายได้รวม	ลดลง
จากปีก่อน	84	ล้านบาท	หรอืลดลงร้อยละ	18.91	ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการขายลดลง	ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการขาย	ประกอบด้วย	 
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายขายและการตลาด	ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์	ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย	 รวมถึงคอมมิชช่ันจากการขายเป็นหลัก	 ซ่ึงค่าใช้จ่ายข้างต้นนี้ก็ลดลงสอดคล้องกับการ 
โอนกรรมสิทธิ์ที่ลดลง	

	 ท้ังนี	้บรษัิทยงัมีการใช้สือ่การตลาดต่างๆ	เพือ่โฆษณาประชาสมัพันธ์สำาหรบัโครงการในอนาคต	ซ่ึงยงัไม่สามารถรบัรูร้ายได้
ได้ในปีนี้	หากเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม	สำาหรับปี	2562	บริษัทมีอัตราค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม	(SG&A)	เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ16.60	เป็นร้อยละ	31.20	

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
	 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า	เป็นการรบัรูส่้วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบรษัิท	ชีวาทัย	ฮัพ	ซูน	จำากดั	(“CTHS”)	
บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	50	และ	บริษัท	ชีวา	ฮาร์ท	จำากัด	(“CWH”)	บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	70	ทำาให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่ง
กำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	จำานวน	0.66	ล้านบาท	

	 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัท	 กมลา	 ซีเนียร์	 ลิฟวิ่ง	 จำากัด	
บริษัทได้ทำาสญัญาร่วมทุนถอืหุ้นสดัส่วน	ร้อยละ	25	บรษัิทรบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม	จำานวน	5.71	ล้านบาท

	 ท้ังนี	้บริษัท	ชีวา	ฮาร์ท	จำากดั	ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันา	2	โครงการ	ได้แก่	โครงการ	ฮาร์ท	สขุมุวทิ	62/1	มลูค่าโครงการ	160	ล้านบาท	 
และโครงการฮาร์ท	สุขุมวิท	36	มูลค่าโครงการ	270	ล้านบาท	ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ	และสำาหรับบริษัท	กมลา	ซีเนียร์	
ลิฟวิ่ง	จำากัด	เป็นผู้พัฒนาโครงการ	Otium	Phuket	มูลค่าโครงการ	3,500	ล้านบาท	อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการเช่นกัน

ต้นทุนทางการเงิน
	 สำาหรับปี	2562	บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน	จำานวน	22.74	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนจำานวน	23.36	ล้านบาท	หรือลดลง
ร้อยละ	50.67	 เน่�องจากบริษัทมีการทยอยชำาระเงินกู้ยืมให้สถาบันการเงินท่ีถึงกำาหนดชำาระสำาหรับโครงการท่ีพร้อมรับรู้รายได้	
และส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินที่รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนลดลง
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กำาไรสุทธิ 
	 จากผลการดำาเนินงานปี	2562	 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ	 จำานวน	55.06	 ล้านบาท	 คิดเป็นอัตรากำาไรสุทธ	ิ 
ร้อยละ	-4.77	ซึ่งปี	2561	บริษัทมีกำาไรสุทธิ	จำานวน	264.81	ล้านบาท	คิดเป็นอัตรากำาไรสุทธิร้อยละ	9.89	ซึ่งลดลงจากปีก่อน	
จำานวน	319.87	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	120.79		เนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง	

สินทรัพย์
รวม

6,404.31

4,663.86

4,465.39

2,623.80

2561 2562

หนี้สิน
รวม

1,841.59 1,740.45

ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์รวม
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	จำานวน	6,404.31	ล้านบาท	เพิ�มขึ้นจากปีก่อน	1,938.92	ล้านบาท	หรือ
เพิ�มขึ้นร้อยละ	43.42	โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่สำาคัญ	ดังนี้	

•	 ท่ีดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 จำานวน	5,680.33	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	88.70	 ของสินทรัพย์รวม	 
เพิม่ข้ึนจากปีก่อน	จำานวน	2,518.50	ล้านบาท	หรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ	79.65	เป็นการเพิม่ข้ึนของต้นทุนการพฒันาโครงการ	
โดยปี	2562	บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำานวน	12	โครงการ	

•	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	จำานวน	131.58	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2.05	ของสินทรัพย์รวม	เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน	จำานวน	97.58	ล้านบาท	คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	287

หนี้สินรวม
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีหนี้สินรวมจำานวน	4,663.86	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จำานวน	2,040.06	ล้านบาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	77.75	มีรายละเอียด	ดังนี้

 หนี้สินหมุนเวียน	จำานวน	3,868.84	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	82.95	ของหนี้สินรวม	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน	3,238.48	
ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	513.75	โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินหมุนเวียนที่สำาคัญ	ดังนี้	

•	 เงินเบิกเกินบัญชี	 จำานวน	51.24	 ล้านบาท	 เพิ�มข้ึนจากปีก่อนท้ังจำานวน	 ซึ�งบริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำาหรับ
โครงการท่ีกำาลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน

•	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	จำานวน	287.68	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	6.17	ของหนี้สินรวม	เพิ�มขึ้นจากปีก่อน	144.19	
ล้านบาท	หรือเพิ�มขึ้นร้อยละ	100.49	เน่�องจาก	ณ	สิ้นปี	2562	มีเจ้าหนี้การค้าคงเหลือสำาหรับงานระหว่างก่อสร้าง
โครงการแนวสูงค่อนข้างมาก

•	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	 จำานวน	1,682	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	36.06	 
ของหนี้สินรวม	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	1,276.28	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	314.57	เนื่องจากภายในระยะเวลาหนึ่งปี	 
บริษัทมีเงินกู้ท่ีครบกำาหนดชำาระจากการกู้ยืมระยะยาวจากโครงการท่ีจะแล้วเสร็จและพร้อมโอนในปี	2563	 จึงนำามา
บันทึกเป็นหนี้สินหมุนเวียน	

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562
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•	 หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	จำานวน	1,693.78	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	36.32	ของหนี้สินรวม	เพิ่มขึ้นจาก 
ปีก่อนทั้งจำานวน	

•	 เงินมัดจำาและรับล่วงหน้าจากลูกค้า	จำานวน	61.53	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1.32	ของหนี้สินรวม	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 
39.78	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	182.89	เนือ่งจากบรษัิทรบัเงนิล่วงหน้าจากลกูค้าจากโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง	
บริษัทมีนโยบายให้ลูกค้าผ่อนดาวน์ตามเงื่อนไข	

 หนี้สินไม่หมุนเวียน	 จำานวน	795.02	 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	17.05	ของหนี้สินรวม	ลดลงจากปีก่อนจำานวน	1,198.42	 
ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	60.12	โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่สำาคัญ	ดังนี้

•	 หุ้นกู้-สุทธิ	จำานวน	482.61	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	10.35	ของหนี้สินรวม	ลดลงจากปีก่อน	1,201.04	ล้านบาท	หรือ
ลดลงร้อยละ	71.34	เนื่องจากปี	2562	บริษัทได้ออกหุ้นกู้	จำานวน	486	ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	5.90	ต่อปี	 
อายุตราสาร	2	 ปี	 และมียังมีหุ้นกู้ท่ีจะครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	 อีกจำานวน	1,693.78	 ล้านบาท	 ซ่ึงได้บันทึก 
เป็นหนี้สินหมุนเวียนแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีจำานวน	1,740.45	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	จำานวน	101.14	ล้านบาท	 
หรือลดลงร้อยละ	5.49	 เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลของผลการดำาเนินงาน	ปี	2561	จำานวน	44.62	ล้านบาท	 ในอัตรา	
0.035	บาทต่อหุ้น	 และมีผลขาดทุนสะสมจากการดำาเนินงานของปี	2562	ทำาให้บริษัทมีกำาไรสะสมคงเหลือ	218.87	 ล้านบาท	 
ซึ่งกำาไรสะสมลดลง	101.14	ล้านบาท	หรือลงลดร้อยละ	31.61	

การวิเคราะห์สภาพคล่อง
 งบกระแสเงินสด 
	 สำาหรับงบกระแสเงินสดสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	มียอดคงเหลือจำานวน	35.94	ล้านบาท	และ	506.94	ล้านบาท	
ตามลำาดับ	ซึ่งเงินสดลดลงจากปีก่อน	จำานวน	471	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	92.91	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 กระแสเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน	 จำานวน	1,919.18	 ล้านบาท	 โดยส่วนใหญ่เป็นกระแสเงินสดจ่ายใน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง

	 กระแสเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน	จำานวน	109.39	ล้านบาท	โดยส่วนใหญ่ใช้ไปในการลงทุนในเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและร่วมค้า

	 กระแสเงนิสดสทุธจิากการได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ	จำานวน	1,557.57	ล้านบาท	โดยส่วนใหญ่มาจากการกูยื้มเงนิระยะยาว 
จากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(D/E)	 ตามงบการเงิน	 ณ	 สิ้นปี	2562	 เท่ากับ	2.68	 เท่า	 เพิ�มข้ึนจากสิ้นปี	2561	 
ซึ�งมีอัตราเท่ากับ	1.42	 เท่า	 เน่�องจากหนี้สินรวมเพิ�มขึ้นจากปีก่อน	 ร้อยละ	77.75	 จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
และการออกหุ้นกู้	และสำาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง	ร้อยละ	5.49	เท่านั้น	

	 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(IBD/E)	ณ	สิ้นปี	2562	เท่ากับ	2.42	เท่า	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2561	 
ซึ่งมีอัตราเท่ากับ	1.30	เท่า	
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
1. นโยบายของรัฐบาล
	 จากนโยบายของภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 เช่น	 
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติผังเมือง	 ข้อกำาหนดการจัดสรรท่ีดินตามพระราชบัญญัติอาคารชุด	
และพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร	ได้แก่	การกำาหนดเนือ้ท่ีท่ีดนิ	การกำาหนดความกว้างของเขตทางเดนิและเขตถนน	การกำาหนด
พื้นท่ีส่วนกลาง	 การประเมินและการจัดทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การกำาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 การวางผังจราจร	 และโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง	หรือโครงการทางด่วนพิเศษ	
เป็นต้น	การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทได้	

	 อย่างไรก็ตามในอนาคตคาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงสร้างข้ันพื้นฐานและการ 
กระจายระบบคมนาคม	เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่รอบนอก	ซึ�งส่งผลต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชน

	 นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC) เพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม	
ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อการรับรู้รายได้จากโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่าของบริษัทฯ	ได้

2. นโยบายสินเชื่อของสถาบันการเงิน
	 มาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	 หรือมาตรการ	 	LTV	(Loan	to	Value)	 ออกมา
เพ่ือป้องกันการเก็งกำาไร	 และเพื่อป้องกันปัญหาฟองสบู่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต	 เนื่องจากพบว่าการแข่งขันรุนแรง	 ประกอบ 
กับมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อลดลง	 ดังนั้น	 จึงต้องการออกมาตรการเพื่อให้ผู้กู้ออมก่อนกู้	 มีเงินดาวน์ก่อนซื้อบ้าน	 รวมถึงให้ 
ผู้ให้กู้	ตระหนักถึงความเสี่ยงที่แท้จริง	สามารถรองรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของมูลค่าหลักประกัน	และเพื่อสนับสนุน 
ให้คนท่ีต้องการกูซ้ื้อท่ีอยู่อาศยัเพือ่อยู่อาศยัจรงิสามารถซ้ือได้ในราคาท่ีเหมาะสม	ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลให้ผูบ้รโิภคระมดัระวงั
ในการใช้จ่ายมากขึ้น	หรืออาจชะลอการตัดสินใจซื้อซึ่งอาจจะส่งผลสืบเนื่องต่อไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว	 และมีมาตรการในการควบคุม	 โดยจัดให้เจ้าหน้าท่ีท่ีให้คำาปรึกษา
ชี้แนะเพื่อลดปัญหาการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน	

3. สภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนของสภาวะทางการเมืองในประเทศ
	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศัยซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทาง 
การเมอืง	ซ่ึงทำาให้เกดิการชะลอในภาวะเศรษฐกจิของประเทศ	ความเช่ือม่ันของเศรษฐกจิลดน้อยลง	และการชะลอตวัในการใช้จ่าย 
ของผู้บริโภค	 ส่งผลให้ภาวะการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวตาม	 ปัจจัยจากสภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนของสภาวะ
ทางการเมืองในประเทศอาจส่งผลต่อการรับรู้รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทได้

4. ต้นทุนค่าพัฒนาโครงการที่ผันผวน
	 สำาหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	นอกจากราคาที่ดินที่เป็นต้นทุนแล้ว	ต้นทุนที่สำาคัญรองลงมา	คือ	ราคาวัสดุก่อสร้าง	
ซึ่งมีความผันแปรไปตามภาวะราคานำ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นระยะๆ	ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ไม่สามารถ
ควบคุมได้	 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนในการดำาเนินธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง	 ในขณะท่ี	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
ไม่สามารถปรับราคาขายได้ทันทีเสมอไป	 นอกจากนี้การแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นข้อจำากัดในการปรับราคาขาย 
อีกทางหนึ่ง	 ซ่ึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 ได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของความผันผวนราคาวัสดุก่อสร้าง	 
ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการก่อสร้าง

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว	และมีมาตรการในการควบคุม	โดยจัดให้มีการประมูลงานก่อสร้าง
เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาโดยวิธีจัดประกวดราคา	 เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ	 การทดสอบคุณภาพวัสดุ	 ราคาตลาด	 เลือกราคาท่ี 
เหมาะสมที่สุด	

5. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	 เนื่องด้วยการดำาเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	 บริษัทมีความจำาเป็นต้องพึ่งพิงเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินเป็นจำานวนมาก	 ท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอนหลายประการ	 ภาคธนาคารเริ่มมีความเข้มงวดในการปล่อย 
สินเชื่อมากขึ้น	 นอกจากนั้นต้นทุนทางการเงินอาจมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้	 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทอาจจะชะลอการพัฒนา
โครงการใหม่ๆ 	ในอนาคต	แต่อยา่งไรก็ตาม	กลุ่มบริษทั	ยงัมกีารระดมเงินทนุจากแหล่งเงินทนุระยะยาวในส่วนของหุน้กู้	เพื่อเปน็ 
แหล่งเงินทุนระยะยาวและมีต้นทุนคงที่	เพื่อลดความเสียงทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น
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ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	 ชีวาทัย	 จำากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี	 งบการเงินดังกล่าวจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดย 
เลอืกใช้นโยบายบัญชท่ีีเหมาะสมและถอืปฏบัิตอิย่างสมำา่เสมอ	มกีารใช้ดลุยพนิจิอย่างระมัดระวงัและประมาณการท่ีดท่ีีสดุในการ
จัดทำารวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 เพื่อความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหาร 
ความเสี่ยง	ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	
ครบถ้วน	และเพยีงพอท่ีจะดำารง	รกัษาไว้ซ่ึงทรพัย์สนิของบรษัิท	และบรษัิทย่อย	รวมถงึป้องกนัไม่ให้เกดิการทุจรติหรอืการดำาเนนิการ 
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

	 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อทำาหน้าท่ีสอบทานนโยบายบัญชีและคุณภาพของ
รายงานทางการเงนิสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน	โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบั 
เรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

	 งบการเงินของบริษัท	 และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ	 
บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัดในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ	เพื่อให้ผู้สอบบัญชี
สามารถตรวจสอบ	 และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

	 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบรษัิทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ	และสามารถสร้างความเช่ือม่ัน
อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)	และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีความเชื่อถือได้	โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)
ประธานกรรมการ	

บริษัท	ชีวาทัย	จำากัด	(มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)            
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ            
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแส      
เงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ชีวาทยั 
จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

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

ร�ยง�น
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ     
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้     
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยต์ามนโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน      
ขอ้ 5.1 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัรับรู้ในแต่ละงวดเป็นจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญัเม่ือ
เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัเขา้ท าสัญญากบัลูกคา้เป็นจ านวนมากและเง่ือนไข     
ท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้มีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย และส่วนลดต่างๆ เพื่อกระตุน้
ยอดขาย ท าให้รายการขายของกลุ่มบริษทัมีความซบัซ้อน ดงันั้นขา้พเจา้จึงให้ความส าคญักบัการตรวจสอบ                  
การเกิดขึ้นจริงของรายไดแ้ละระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทัรวมถึง 

• ประเมินระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได้
โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบและท าความเขา้ใจการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไวแ้ละใหค้วามส าคญั
เป็นพิเศษส าหรับการควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

• ตรวจสอบรายการขายท่ีเกิดขึ้นระหวา่งปีกบัสัญญาซ้ือขายและเอกสารประกอบรายการขาย
อสังหาริมทรัพยท่ี์เกิดขึ้นในระหวา่งปี และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้
วา่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขาย และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายแบบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้น
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  
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มูลค่าท่ีดินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยต์ามท่ีเปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 5.5 และ 10 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการค่าเผื่อ 
การลดลงของมูลค่าท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ าหรับโครงการท่ีเปิดขายมานานแลว้ และ
โครงการท่ียงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะของโครงการ 
การแข่งขนัทางการตลาดและสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยร์วมถึง 

• ท าความเขา้ใจระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบและท าความเขา้ใจ
การควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้

• ท าความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าท่ีดินและตน้ทุนการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการพฒันาและระยะเวลาการขายและการเคล่ือนไหวของโครงการ 
เพื่อระบุถึงโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวียนท่ีชา้กวา่ปกติ  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบั      
ราคาทุนของท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาของแต่ละโครงการ 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบก าไรขั้นตน้ของโครงการท่ีมียอดขายในระหวา่งปี เพื่อระบุถึงโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์าจต ่ากวา่ราคาทุน 

• ท าความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติท่ีส าคญัและวิธีการท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของ
โครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวียนท่ีชา้กวา่ปกติ และโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของ
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์าจต ่ากวา่ราคาทุน ซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
หรือผูป้ระเมินราคาอิสระ  
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ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน        
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง           
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน      
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก    
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด      
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ     
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ         
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพนัธ์ 2563 
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บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 35,935,771              506,941,487        30,416,530             366,969,325        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 11,949,996              17,813,988          21,056,325             18,820,885          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 36,000,000              55,000,000          36,000,000             55,000,000          
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 10 5,680,326,213         3,161,830,940     5,288,966,009        3,132,547,181     
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง 18,703,990              2,108,978            18,703,990             2,108,978            
เงินมดัจ าการซ้ือท่ีดิน 29,665,000              246,987,955        29,665,000             246,987,955        
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 11 940,862                   -                           940,862                  -                           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 38,497,469              30,214,200          34,881,003             24,339,428          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,852,019,301         4,020,897,548     5,460,629,719        3,846,773,752     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 13 28,343,527              20,323,310          28,343,527             20,323,310          
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 131,577,891            34,000,000          329,077,891           34,000,000          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                               -                           68,593,941             68,593,941          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 15 40,366,814              39,701,670          42,000,000             42,000,000          
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 16 18,949,032              24,661,435          25,000,000             25,000,000          
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 277,701,241            290,770,383        277,701,241           290,770,383        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 20,148,440              17,101,118          16,532,279             13,320,479          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 13,006,509              7,117,254            12,856,338             7,117,254            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32 14,022,573              1,839,539            13,927,756             1,174,179            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,174,660                8,973,741            6,238,827               7,371,946            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 552,290,687            444,488,450        820,271,800           509,671,492        
รวมสินทรัพย์ 6,404,309,988         4,465,385,998     6,280,901,519        4,356,445,244     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20 51,239,047              -                           41,240,435             -                           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 21 287,682,203            143,492,999        284,870,628           144,696,378        
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 81,704,860              32,325,328          79,169,506             32,207,948          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 1,682,000,830         405,717,329        1,682,000,830        405,717,329        
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 1,693,782,628         -                           1,693,782,628        -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                               16,826,602          -                              14,013,118          
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 61,530,666              21,751,180          51,337,666             21,639,892          
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 24 2,206,977                3,526,798            2,080,827               200,000               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,691,205                6,721,505            8,532,056               6,693,510            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,868,838,416         630,361,741        3,843,014,576        625,168,175        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 297,047,244            300,834,018        297,047,244           300,834,018        
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 482,613,190            1,683,651,370     482,613,190           1,683,651,370     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 11,423,761              5,670,896            11,423,761             5,670,896            
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 24 1,593,714                -                           1,245,779               -                           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32 2,347,967                3,278,916            2,347,967               3,278,916            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 795,025,876            1,993,435,200     794,677,941           1,993,435,200     
รวมหนีสิ้น 4,663,864,292         2,623,796,941     4,637,692,517        2,618,603,375     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 26
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 2,307,692,307 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 2,307,692,307         2,307,692,307     2,307,692,307        2,307,692,307     
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 1,275,027,883 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2561: หุน้สามญั 1,275,027,183 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 1,275,027,883         1,275,027,183     1,275,027,883        1,275,027,183     
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 214,482,296            214,481,771        214,482,296           214,481,771        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 29
      - บริษทัฯ 23,942,846              23,942,846          23,942,846             23,942,846          
      - บริษทัยอ่ย 8,126,384                8,126,384            -                              -                           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 218,866,287            320,010,873        129,755,977           224,390,069        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,740,445,696         1,841,589,057     1,643,209,002        1,737,841,869     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,404,309,988         4,465,385,998     6,280,901,519        4,356,445,244     

-                               -                       -                              -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

3

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 30 1,113,892,575     2,621,600,416   1,022,103,685    2,354,252,416      
รายไดค้่าเช่า 25,317,933          20,445,356        25,317,933         20,445,356           
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 6,611,837            4,442,252          8,351,973           4,422,296             
   อ่ืน ๆ 8,545,122            29,855,072        10,261,976         34,113,495           
รวมรำยได้ 1,154,367,467     2,676,343,096   1,066,035,567    2,413,233,563      
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรัพย์ 821,176,521        1,838,729,434   744,478,043       1,649,407,281      
ตน้ทุนการให้เช่า 13,069,142          12,252,722        13,069,142         12,252,722           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 194,329,348        258,839,658      184,753,678       229,986,764         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 165,817,451        185,314,460      162,867,007       174,340,590         
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,194,392,462     2,295,136,274   1,105,167,870    2,065,987,357      
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ
   และบริษทัร่วม ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ (40,024,995)         381,206,822      (39,132,303)       347,246,206         
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 15.2 665,144               (1,271,836)         -                         -                           
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 16.3 (5,712,403)           (88,565)              -                         -                           
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ (45,072,254)         379,846,421      (39,132,303)       347,246,206         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (22,742,685)         (46,094,992)       (22,742,685)       (45,363,218)         
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ (67,814,939)         333,751,429      (61,874,988)       301,882,988         
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 32 12,750,444          (68,938,222)       13,320,987         (61,386,819)         
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (55,064,495)         264,813,207      (48,554,001)       240,496,169         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25 (1,568,046)           232,652             (1,568,046)         232,652                
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,568,046)           232,652             (1,568,046)         232,652                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (1,568,046)           232,652             (1,568,046)         232,652                
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (56,632,541)         265,045,859      (50,122,047)       240,728,821         

ก ำไรต่อหุ้น 34
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.04)                   0.24                   (0.04)                  0.22                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ชีวำทัย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

4

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลคา่
ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 750,000,000           144,381,400    11,918,038      8,126,384        194,843,671           1,109,269,493        
ก าไรส าหรับปี -                             -                      -                      -                      264,813,207           264,813,207           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                      -                      -                      232,652                  232,652                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                      -                      -                      265,045,859           265,045,859           
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นส ารอง
   ตามกฏหมาย (หมายเหตุ 29) -                             -                      12,024,808      -                      (12,024,808)           -                             
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากการออกหุ้นใหม่
   (หมายเหตุ 26) 467,335,804           70,100,371      -                      -                      -                             537,436,175           
หุ้นปันผล (หมายเหตุ 37) 57,691,379             -                      -                      -                      (57,691,379)           -                             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 37) -                             -                      -                      -                      (70,162,470)           (70,162,470)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 1,275,027,183        214,481,771    23,942,846      8,126,384        320,010,873           1,841,589,057        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 1,275,027,183        214,481,771    23,942,846      8,126,384        320,010,873           1,841,589,057        
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เน่ืองจากน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
   มาถือปฏิบติั (หมายเหตุ 4) -                             -                      -                      -                      113,892                  113,892                  
ขาดทุนส าหรับปี -                             -                      -                      -                      (55,064,495)           (55,064,495)           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                      -                      -                      (1,568,046)             (1,568,046)             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                      -                      -                      (56,632,541)           (56,632,541)           
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพ
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 26) 700                         525                  -                      -                      -                             1,225                     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 37) -                             -                      -                      -                      (44,625,937)           (44,625,937)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 1,275,027,883        214,482,296    23,942,846      8,126,384        218,866,287           1,740,445,696        

-                             -                      -                      -                      -                             -                             
-                             -                      -                      -                      -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย
ก าไรสะสม

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
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บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -
ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 750,000,000         144,381,400         11,918,038           123,539,905         1,029,839,343      
ก าไรส าหรับปี -                            -                            -                            240,496,169         240,496,169         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            232,652                232,652                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            240,728,821         240,728,821         
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 29) -                            -                            12,024,808           (12,024,808)          -                            
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากการออกหุ้นใหม่
   (หมายเหตุ 26) 467,335,804         70,100,371           -                            -                            537,436,175         
หุ้นปันผล (หมายเหตุ 37) 57,691,379           -                            -                            (57,691,379)          -                            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 37) -                            -                            -                            (70,162,470)          (70,162,470)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,275,027,183      214,481,771         23,942,846           224,390,069         1,737,841,869      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,275,027,183      214,481,771         23,942,846           224,390,069         1,737,841,869      
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เน่ืองจากน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
   มาถือปฏิบติั (หมายเหตุ 4) -                            -                            -                            113,892                113,892                
ขาดทุนส าหรับปี -                            -                            -                            (48,554,001)          (48,554,001)          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            (1,568,046)            (1,568,046)            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            (50,122,047)          (50,122,047)          
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพ
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 26) 700                       525                       -                            -                            1,225                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 37) -                            -                            -                            (44,625,937)          (44,625,937)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,275,027,883      214,482,296         23,942,846           129,755,977         1,643,209,002      

-                            -                            -                            -                            -                            
-                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม
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บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (67,814,939)                 333,751,429         (61,874,988)               301,882,988          
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยล์ดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 810,006,536                1,832,352,449      734,693,644              1,643,030,295       
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 27,460,098                  15,986,635           27,008,905                15,772,069            
   คา่ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 12,312,852                  5,490,459             12,312,852                5,490,459              
   คา่ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงิน 812,069                       496,302                812,069                     496,302                 
   ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย -                                   20,150                  -                                 20,150                   
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 40,231                         400,502                40,231                       394,073                 
   ส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (665,144)                      1,271,836             -                                 -                             
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5,712,403                    88,565                  -                                 -                             
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,792,807                    1,368,647             3,792,807                  1,368,647              
   ประมาณการคา่ซ่อมแซมหลงัการขาย (โอนกลบั) 1,358,172                    2,182,283             2,408,103                  (1,406,186)             
   ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 1,593,714                    -                            1,245,779                  -                             
   ดอกเบ้ียรับ (6,611,837)                   (4,442,252)            (8,351,973)                 (4,422,296)             
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 7,235,157                    40,108,231           7,235,157                  39,376,457            
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
   หน้ีสินด าเนินงาน 795,232,119                2,229,075,236      719,322,586              2,002,002,958       
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,729,823                  538,706                4,454,228                  (619,367)                
- กิจการอ่ืน 1,171,308                    (1,841,115)            1,137,309                  (2,233,480)             

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                   -                            -                                 13,810,663            
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (3,133,785,910)            (1,965,565,573)     (2,699,113,903)          (1,965,565,573)     
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง (16,595,012)                 11,224,626           (16,595,012)               11,224,626            
เงินมดัจ าการซ้ือท่ีดิน 217,322,955                (200,795,955)        217,322,955              (200,795,955)        

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,541,773                    (3,735,757)            60,382                       (7,829,058)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 799,081                       (4,125,371)            1,133,119                  (4,381,371)             
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 601,723                       (1,246,648)            1,327,256                  1,387,216              
- กิจการอ่ืน 142,798,753                (202,986,372)        137,990,604              (196,655,277)        

   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 49,379,532                  (54,694,836)          46,961,558                (54,677,566)          
   เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 39,779,486                  (170,426,246)        29,697,774                (170,331,036)        
   ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (2,677,993)                   (261,671)               (527,276)                    -                             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,969,700                    2,815,087             1,838,546                  2,843,498              
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (1,889,732,662)            (362,025,889)        (1,554,989,874)          (571,819,722)        
จ่ายภาษีเงินได้ (29,450,140)                 (57,120,492)          (25,413,571)               (49,647,395)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (1,919,182,802)            (419,146,381)        (1,580,403,445)          (621,467,117)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (8,020,217)                   (20,323,310)          (8,020,217)                 (20,323,310)          
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (78,577,891)                 13,000,000           (276,077,891)             13,000,000            
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                                   (24,750,000)          -                                 (24,750,000)          
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                                   94,400                  -                                 94,400                   
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (16,448,600)                 (7,883,537)            (16,167,078)               (7,596,527)             
เงินสดจ่ายซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (6,919,164)                   (3,296,200)            (6,763,800)                 (3,296,200)             
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 574,697                       3,301,032             524,996                     37,222,818            
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (109,391,175)               (39,857,615)          (306,503,990)             (5,648,819)             
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 51,239,047                  -465,000,000 41,240,435                (465,000,000)        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                                   (18,506,105)          -                                 -                             
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                   (252,318,925)        -                                 (252,318,925)        
เงินสดรับจากการเบิกเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,670,492,456             1,276,009,755      1,633,982,596           1,276,009,755       
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (398,807,797)               (1,562,148,673)     (362,297,938)             (1,523,023,173)     
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 486,000,000                1,698,500,000      486,000,000              1,698,500,000       
เงินสดจ่ายช าระคืนหุน้กู้ -                                   (170,000,000)        -                                 (170,000,000)        
เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ (5,568,404)                   (20,243,683)          (5,568,404)                 (20,243,683)          
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงิน -                                   (1,308,371)            -                                 (1,308,371)             
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 1,225                            537,436,175         1,225                         537,436,175          
จ่ายเงินปันผล (44,625,937)                 (70,162,470)          (44,625,937)               (70,162,470)          
จ่ายดอกเบ้ีย (201,162,329)               (112,735,136)        (198,377,337)             (111,489,684)        
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,557,568,261             839,522,567         1,550,354,640           898,399,624          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (471,005,716)               380,518,571         (336,552,795)             271,283,688          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 506,941,487                126,422,916         366,969,325              95,685,637            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 35,935,771                  506,941,487         30,416,530                366,969,325          

-                               -                        -                             -                         
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดินและตน้ทุนการพฒันา
      อสังหาริมทรัพย์ 194,715,900                79,397,383           191,998,569              79,397,383            
   โอนท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                               3,399,347             -                             -                             
   โอนท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็น
      อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                               45,845,123           -                             45,845,123            
   จ่ายหุน้ปันผล -                               57,691,379           -                             57,691,379            
   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,960,058)                   290,815                (1,960,058)                 290,815                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษัท ชีวาทัย  จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)  เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล าเนา                              
ในประเทศไทย โดยมีบริษทั ชาติชีวะ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็น    
บริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายและให้เช่า ท่ีอยู่ตามท่ี        
จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้ น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามส่ี                       
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพ

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

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย          
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) (ซ่ึง
ต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี  

  จดัตั้งขึ้นใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ     
บริษทั ชีวาทยั โฮม ออฟฟิศ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
   (ถือหุ้นโดยบริษทั ชีวาทยั      
    อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั ร้อยละ 100)     

 

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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โดยในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยดงัน้ี 

ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือ
หุ้นในอตัราร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีออกและช าระ
แลว้ของบริษทั ชีวาทยั โฮม ออฟฟิศ จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ไทยคอร์ป แคปปิตอล จ ากดั”) 
โดยบริษทัย่อยไดวิ้เคราะห์รายการเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทัดงักล่าวตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ และพิจารณาว่าการซ้ือเงินลงทุน
ดงักล่าวมีเน้ือหาเป็นการซ้ือสินทรัพย ์(Asset Acquisition) ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงบนัทึกรายการ
ซ้ือเงินลงทุนดังกล่าวตามราคาในสัญญาซ้ือขายกิจการ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิตามราคาซ้ือของ
สินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือของบริษทัดังกล่าวในงบการเงินรวมของ
บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามราคาซ้ือของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือ 
เงินสด  18 
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 420,565 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 698 
อุปกรณ์ 274 
เงินมดัจ า 405 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (8,756) 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (9,566) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,507) 
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง (6,042) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (36,510) 

มูลค่าสุทธิตามราคาซ้ือ 358,579 

 ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิ
ได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจ             
ในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

 ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ           
มีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 
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 จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญได้ถูกตัดออกจาก            
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วม
ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง  2561) และฉบับใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมี         
ผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
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รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการ
แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละ
ขั้นตอน  

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลสะสมของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดย
ปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อน            
ท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยเลือกใชแ้นวทางปฏิบติัท่ีผอ่นปรนต่อไปน้ี  

- ไม่ปรับปรุงยอ้นหลงัการแสดงรายการของสัญญาท่ีกิจการไดมี้การโอนสินคา้ทั้งหมดแลว้
ตามนโยบายการบญัชีเดิม ซ่ึงพิจารณาวา่เป็นสัญญาท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2562 

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี                

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการ
ให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกับการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบันถูก
ยกเลิกไป 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ         
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้            
ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า          
12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี        
ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่า
เงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคาดวา่จะน ามาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ
การน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบัก าไร
สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการน ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่อ         
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพิ่มขึ้น
รวมทั้งส้ินประมาณ 17.01 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ประมาณ 17.01 ลา้นบาท) และหน้ีสิน
ของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งส้ินประมาณ 17.01 ล้านบาท (เฉพาะของบริษทัฯ : 
ประมาณ 17.01 ลา้นบาท) 
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาถือปฏิบัติ  
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 15 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงโดยบันทึกปรับกับก าไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลัง             
งบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นปี 2562 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                         

เฉพาะกิจการ 
ผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   
ตน้ทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 142 142 
ค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง (28) (28) 

รวม 114 114 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี                       
31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสดงได้
ดงัน้ี   

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ตามนโยบาย              
การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - 941 941 
รวมสินทรัพย์ - 941 941 
หนีสิ้น    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,160 188 2,348 
รวมหนีสิ้น 2,160 188 2,348 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 218,113 753 218,866 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 218,113 753 218,866 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 220,273 941 221,214 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ตามนโยบาย         
การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก าไรขาดทุน:    
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 1,128,126 (14,233) 1,113,893 
ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย ์ 813,257 7,920 821,177 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 217,281 (22,952) 194,329 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 12,910 (160) 12,750 
ขาดทนุส าหรับปี (55,704) (640) (55,064) 
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    
ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.04) -                     (0.04) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ตามนโยบาย             
การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - 941 941 
รวมสินทรัพย์ - 941 941 
หนีสิ้น    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,160 188 2,348 
รวมหนีสิ้น 2,160 188 2,348 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 129,003 753 129,756 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 129,003 753 129,756 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 131,163 941 132,104 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ตามนโยบาย         
การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก าไรขาดทุน:    
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 1,035,727 (13,623) 1,022,104 
ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย ์ 737,303 7,175 744,478 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 206,351 (21,597) 184,754 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 13,481 (160) 13,321 
ขาดทนุส าหรับปี (49,194) (640) (48,554) 
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    
ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.04) - (0.04) 

รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

- ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้  - กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าค่านายหน้าท่ีจ่าย
ไปเพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากับลูกค้าจะต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่าย         
อย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกับการรับรู้รายไดต้ามสัญญา จากเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย       
ในการขายเม่ือเกิดรายการ 

- รายการส่งเสริมการขายท่ีระบุในสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยให้กบัลูกคา้เม่ือมีการจดทะเบียน
โอนบา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั เช่น การให้สินคา้โดยไม่คิดมูลค่า (ของแถม) หรือ
การจ่ายช าระค่าใชจ่้ายแทนลูกคา้ 

ก) การใหสิ้นคา้โดยไม่คิดมูลค่า (ของแถม) เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง - กลุ่มบริษทัมีการ
ให้สินคา้กบัลูกคา้โดยไม่คิดมูลค่าเม่ือลูกคา้จดทะเบียนโอนบา้นหรือหน่วยในอาคารชุด
พกัอาศยั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินคา้ท่ีให้เหล่าน้ีเป็นส่วนควบของบา้น
หรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัซ่ึงเป็นภาระหลกัท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งส่งมอบให้ลูกคา้ตาม
สัญญา ดังนั้ นจึงต้องบันทึกต้นทุนของรายการเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย
อสังหาริมทรัพย ์จากเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย 
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ข) การจ่ายช าระค่าใช้จ่ายแทนลูกคา้ - กลุ่มบริษทัจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนบา้น
หรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั หรือจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางแก่นิติบุคคลของโครงการ
หมู่บา้นหรืออาคารชุดพกัอาศยั โดยจ่ายแทนลูกค้าเม่ือลูกค้าจดทะเบียนโอนบ้านหรือ
หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ารายการเหล่าน้ีเป็นส่ิง
ตอบแทนท่ีจ่ายให้ลูกคา้ ดงันั้นจึงตอ้งบนัทึกรายการดงักล่าวหักจากมูลค่ารายไดใ้นสัญญา
ท่ีท ากบัลูกคา้ จากเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย 

5.        นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  
5.1 การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้
แลว้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง กล่าวคือ เม่ือมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิบา้นพร้อมท่ีดินหรือหน่วย
ในอาคารชุดพกัอาศยั รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์สดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหักดว้ยส่วนลด
และค่าใชจ่้ายท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายแทนให้แก่ลูกคา้ โดยมีเง่ือนไขในการจ่ายช าระเป็นไปตามงวดการ
จ่ายช าระท่ีระบุในสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ จ านวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากลูกคา้ก่อนการโอนอ านาจ
ควบคุมในสินคา้ใหก้บัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน  

 รายได้ค่าเช่า 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานจะรับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 ในการค านวณหาตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั กลุ่มบริษทัไดท้ าการ

แบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงด้วย) ตาม
เกณฑพ์ื้นท่ีท่ีขาย 
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 ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพยร์วมถึงตน้ทุนของสินคา้อ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัไดส่้งมอบให้กบัลูกคา้ตาม
สัญญา เช่น เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแต่ง ซ่ึงถือเป็นส่วนควบของบา้นหรือหน่วยในอาคารชุด      
พกัอาศยัท่ีส่งมอบใหลู้กคา้ตามสัญญาขาย 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

5.4 ลูกหนีก้ารค้า 
 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์ในการเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

5.5 ท่ีดินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต ่ ากว่า  ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนท่ี ดิน ค่าพัฒนาท่ีดิน ค่าออกแบบ                     
ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนของโครงการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามท่ีเกิดขึ้นจริง รวมถึงประมาณการตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

5.6 ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 
กลุ่มบริษทับนัทึกค่านายหน้าท่ีจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็น
ค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื่อ              
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าส่ิงตอบแทน                    
ท่ีจะไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  
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5.7 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง

มูลค่าตามวิธีราคาทุน 

บริษทัฯใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

5.8 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท า
รายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

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

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจาก
บญัชี 

5.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 

และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)   
 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุ      

การใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 
  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 20 และ 5   ปี 
  เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 และ 5   ปี 
  ส านกังานขายและหอ้งตวัอยา่ง 1 ถึง 5   ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและ
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 
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 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไร
หรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษัท               
ตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.10 ต้นทุนการกู้ยืม 
 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง การผลิตสินทรัพย ์หรือการพฒันาโครงการ

อสังหาริมทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขายไดถู้กน าไปรวม
เป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ี      มุ่งประสงค ์
ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ีย
และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 

 ส าหรับเงินกูท่ี้กูม้าโดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อพฒันาโครงการ ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน
โครงการประกอบดว้ยดอกเบ้ียท่ีจ่ายจริงหักดว้ยรายไดจ้ากการน าเงินกูน้ั้นไปลงทุนชัว่คราว (ถา้มี) 
ส่วนเงินท่ีกูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป ดอกเบ้ียท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการจะค านวณโดยการคูณ
รายจ่ายของโครงการด้วยอัตราการตั้ งขึ้ นเป็นทุน อัตราการตั้ งขึ้ นเป็นทุนคืออัตราถัวเฉล่ีย               
ถ่วงน ้าหนกัของตน้ทุนการกูย้มืในระหวา่งปีท่ีไม่รวมตน้ทุนการกูย้มืของเงินท่ีกูม้าโดยฉพาะ 

5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม 
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุ             
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและ
วิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

      อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 10   ปี 
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5.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ 

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมี
สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัทฯ 
ผูบ้ริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.13 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน
ระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 
หรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งช้ีวา่
สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่
ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัรา
คิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา
และความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรม
หกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์
ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการ
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จ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่า            
จะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อน            
ก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้              
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

5.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด

รายการ 

โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) 
 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (EJIP) ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานท่ีเขา้

ร่วมโครงการจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้พนักงานท่ีเขา้ร่วมโครงการเป็นรายเดือน 
โดยมีรายละเอียดโครงการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 บริษทัฯจะบนัทึก
เงินสมทบโครงการเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยก
ออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  
ซ่ึงบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
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 บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด     
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลด
ขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.16 ประมาณการหนีสิ้น 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน

อดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้น
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.17 ภาษีเงินได้  
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 

โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ

สินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 
แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้น
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ

โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย    
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ
หน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้            
กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดั
มูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน     
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมี        
สภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี
มีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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 ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของท่ีดินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 กลุ่มบริษัทพิจารณาการปรับลดท่ีดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เม่ือพบว่ามูลค่า

ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวลดลง ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของท่ีดินและตน้ทุน
การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ อย่างไรก็ตาม ความมีสาระส าคญัและการ     
ปรับลดมูลค่าดงักล่าวขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 สัญญาเช่า  
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน            

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า       
กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหาร

จ า เป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด 
 ในการประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น โดยค านึงถึง
ประสบการณ์ในการซ่อมแซมบา้นและอาคารชุดให้แก่ลูกคา้ในอดีต และขอ้มูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั
เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายส าหรับงานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ  
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 การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว 
 ในการจัดประเภทส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                

ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการการไถ่ถอนหลกัประกนัและการจ่ายช าระคืนเงิน
กูย้มืตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุในสัญญาเงินกูน้ั้น ๆ 

          การประมาณต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์             
           ในการค านวณตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั กลุ่มบริษทัตอ้งประมาณ

ตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใช้ในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงตน้ทุนดังกล่าวประกอบด้วย
ต้นทุนท่ีดินและการปรับปรุงท่ีดิน ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค 
ตน้ทุนการกูย้ืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารได้
ประมาณการตน้ทุนดงักล่าวขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการ
ประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอย่าง
มีสาระส าคญั  

 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน  
          กลุ่มบริษทัประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้นโดยใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายก าหนดและใชมู้ลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค านวณ 

 คดีฟ้องร้อง 
 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้ นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้                   

ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ บริษทัย่อย การร่วมคา้ บริษทัร่วมและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั ผูถื้อหุ้นใหญ ่
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชีวาทยั โฮม ออฟฟิศ จ ากดั                                 
(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยคอร์ป แคปปิตอล จ ากดั”) 

บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์
จ ากดั ร้อยละ 100) 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั  การร่วมคา้ 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั บริษทัร่วม 
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ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 
บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ ากดั  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย  
 (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

 

รายไดจ้ากการบริหาร - - 2.24 5.61 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 1.79 0.02 อตัราร้อยละ 1.50 ต่อปี 

   (2561: ร้อยละ 5.46 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดจ้ากการบริหาร 0.24 0.84 0.24 0.84 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 3.41 1.59 3.41 1.59 อตัราร้อยละ 5.15 ต่อปีและ  

   5.00 ต่อปี (2561: ร้อยละ  
   5.15 ต่อปี) 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 2.78 2.61 2.78 2.61 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ค่าบริหารและค่าใชจ้่ายอืน่  4.82 3.24 4.82 3.21 ราคาตามสัญญาและราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย - 3.25 - 3.05 อตัราร้อยละ 4.00 และ 5.25 ต่อปี  
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
บริษทัยอ่ย - - 9,256 1,191 
การร่วมคา้ 5,000 12,314 5,000 12,314 
บริษทัร่วม 3,574 793 3,574 793 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 10 - 10 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,574 13,117 17,830 14,308 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   
การร่วมคา้ 36,000 55,000 36,000 55,000 

รวมเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,000 55,000 36,000 55,000 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 197,500 - 
การร่วมคา้ 67,578 - 67,578 - 
บริษทัร่วม 64,000 34,000 64,000 34,000 

รวมเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่ 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 131,578 34,000 329,078 34,000 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และมีก าหนดช าระ
คืนเม่ือผูกู้ ้มีกระแสเงินสดเพียงพอ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯจดัประเภทเงินให้กูย้ืมแก่
บริษทัย่อยเป็นเงินให้กู ้ยืมระยะยาวทั้งจ านวน เน่ืองจากคาดว่าบริษทัย่อยจะไม่มีกระแสเงินสด
เพียงพอจะช าระเงินกูจ้  านวนดงักล่าวคืนบริษทัฯไดภ้ายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

เงินให้กู ้ยืมแก่การร่วมคา้คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และมีก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม และเม่ือผูกู้มี้กระแสเงินสดเพียงพอ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯจดั
ประเภทเงินให้กูย้ืมแก่การร่วมคา้จ านวน 67.58 ลา้นบาท เป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาว เน่ืองจากคาดวา่
การร่วมคา้จะไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอจะช าระเงินกู้จ านวนดังกล่าวคืนบริษทัฯไดภ้ายใน 12 
เดือนขา้งหนา้ 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วมคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และมีก าหนดช าระ
คืนเม่ือทวงถาม เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเรียกคืน
เงินให้กูย้ืมดงักล่าวจากบริษทัร่วมภายใน 12 เดือนขา้งหนา้ จึงจดัประเภทเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาว
ทั้งจ านวน 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)   
บริษทัยอ่ย - - 3,433 2,708 
การร่วมคา้ - 4 - 4 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 622 16 622 16 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 622 20 4,055 2,728 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการ
เคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
บริษทั 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2561 

 
 

เพ่ิมขึ้น 
ระหว่างปี 

 
 

ลดลง 
ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2562 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 55,000 60,578 (12,000) 103,578 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั 34,000 30,000 - 64,000 
รวม 89,000 90,578 (12,000) 167,578 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2561 

 
 

เพ่ิมขึ้น 
ระหว่างปี 

 
 

ลดลง 
ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2562 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 55,000 60,578 (12,000) 103,578 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั 34,000 30,000 - 64,000 
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั - 224,600 (27,100) 197,500 
รวม 89,000 315,178 (39,100) 365,078 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน        
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 33.18 31.75 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2.40 1.51 
รวม 35.58 33.26 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 316 365 270 325 
เงินฝากธนาคาร 35,620 506,576 30,147 366,644 
รวม 35,936 506,941 30,417 366,969 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 0.6 ต่อปี     
(2561: ร้อยละ 0.1 ถึง 0.6 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  1,796 319 1,796 319 
    3 - 6 เดือน - 6 - 6 
รวม 1,796 325 1,796 325 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 1,796 325 1,796 325 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 313 10,786 7,780 10,977 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 732 3,375 582 3,191 
รายไดค้า้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 257 - 1,257 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,261 2,074 10,050 2,074 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 848 997 848 997 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 10,154 17,489 19,260 18,496 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 11,950 17,814 21,056 18,821 

10. ท่ีดินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ท่ีดิน 5,329,049 3,700,736 4,854,470 3,409,929 
ค่าก่อสร้างและออกแบบ 6,874,673 5,405,227 5,246,801 4,028,005 
ตน้ทุนการกูยื้มท่ีตั้งขึ้นเป็นทนุ 587,672 392,956 522,008 330,009 
ตน้ทุนอืน่ท่ีเก่ียวขอ้ง 157,054 121,027 148,015 112,237 
รวม 12,948,448 9,619,946 10,771,294 7,880,180 
หกั: ส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายสะสม (7,218,878) (6,408,871) (5,436,483) (4,701,788) 
หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย ์
           เพื่อการลงทุน 

 
(45,845) 

 
(45,845) 

 
(45,845) 

 
(45,845) 

หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,399) (3,399) - - 
ท่ีดินและตน้ทนุการพฒันา     

    อสังหาริมทรัพย ์- สุทธิ 5,680,326 3,161,831 5,288,966 3,132,547 
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 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง 
โดยค านวณจากอตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน 
   ของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง          
(ลา้นบาท) 195 79 192 79 

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 4.10 - 7.25 4.28 - 5.45 4.10 - 5.00 4.28 - 5.45 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการไป      
จดจ านองเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 4,894 1,895 4,535 1,895 

11. ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 
  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและ         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  - 
เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงก าไรสะสม  142 
เพิ่มขึ้นในระหวา่งปี  6,071 
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการขายในระหวา่งปี  (5,272) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  941 
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12. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอเรียกคืน                     22,035 9,412 20,812 9,412 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,899 16,500 2,657 10,786 
รายไดร้อตดับญัชี 2,695 734 2,695 734 
อ่ืน ๆ 8,868 3,568 8,717 3,408 
รวม 38,497 30,214 34,881 24,340 

13.  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 
 ยอดคงเหลือน้ี คือ  เ งินฝากออมทรัพย์ซ่ึงบริษัทฯได้น าไปค ้ าประกันการจัดท าและบ ารุง

สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดินของโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษทัฯ 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ        

ระหว่างปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์ 100,000 100,000 100 100 68,594 68,594 - - 
   จ ากดั และบริษทัยอ่ย         

รวม     68,594 68,594 - - 

 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้น
ในอตัราร้อยละ 100 ได้เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ชีวาทยั โฮม ออฟฟิศ จ ากัด (เดิมช่ือ “บริษทั    
ไทยคอร์ป แคปปิตอล จ ากดั”) จ านวน 1.35 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีออกจ าหน่าย
ทั้งหมด รวมเป็นจ านวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 359 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2.2 
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15. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน                  
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    มูลค่าตามบญัชี มูลค่าตามบญัชี 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั ขายและให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์

50 50 7,000 7,000 8,734 6,823 7,000 7,000 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 31,633 32,879 35,000 35,000 
รวม    42,000 42,000 40,367 39,702 42,000 42,000 

15.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวมดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จาก              
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหว่างปี 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่จาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหว่างปี 

 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั 1,911 244 - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (1,246) (1,516) - - 

รวม 665 (1,272) - - 

 ในระหวา่งปี 2562 และ 2561 บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจากการร่วมคา้ 
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15.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 
 2562 2561 2562 2561 
รายได ้ 20.04 9.36 0.01 0.01 
ตน้ทุนขาย (12.80) (6.65) - - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (2.32) (1.98) (1.79) (2.18) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1.09) (0.24) - - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 3.83 0.49 (1.78) (2.17) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 3.83 0.49 (1.78) (2.17) 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.65 27.25 3.33 2.91 
สินทรัพยห์มุนเวียน 6.91 19.20 294.69 215.31 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 7.78 8.31 1.07 0.84 
เงินกูย้มืระยะสั้น - - (36.00) (131.00) 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด     
   ช าระภายในหน่ึงปี - - (91.12) (26.14) 
เงินกูย้มืระยะยาว - - (102.41) - 
หน้ีสินหมุนเวียน (0.88) (41.12) (24.37) (14.95) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 17.46 13.64 45.19 46.97 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50% 50% 70% 70% 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ
กจิการในการร่วมค้า 8.73 6.82 31.63 32.88 
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16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
16.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

     (หน่วย: พนับาท) 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี                  
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั กมลา ซีเนียร์ 
ลิฟว่ิง จ ากดั 

พฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 25 25 25,000 25,000 18,949 24,661 25,000 25,000 

รวม     25,000 25,000 18,949 24,661 25,000 25,000 

16.2  การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในเดือนเมษายน 2561 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัรา
ร้อยละ 25 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 1 ลา้นบาทเป็น 100 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญั
ใหม่จ านวน 9,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเต็มจ านวน 
บริษทัฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของบริษทัฯจ านวน 24.75 ลา้นบาทในวนัท่ี 24 เมษายน 
2561 และบริษทัร่วมดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 
2561 ทั้งน้ี การเพิ่มทุนดงักล่าวส่งผลให้มูลค่าตามราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 
25 ลา้นบาท 

16.3 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วม 
ในระหวา่งปี 

 2562 2561 2562 2561 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั (5,712) (89) - - 
รวม (5,712) (89) - - 

 ในระหวา่งปี 2562 และ 2561 บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วม 
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16.4 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั 
 2562 2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน 21.18 25.14 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 516.96 383.83 
หน้ีสินหมุนเวียน (10.17) (171.15) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (452.18) (139.17) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 75.79 98.65 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25% 25% 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการในบริษัทร่วม 18.95 24.66 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั 
 2562 2561 

รายได ้ 0.03                           - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (22.88) (0.31) 
ขาดทุนส าหรับปี (22.85) (0.31) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                           -                           - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (22.85) (0.31) 

 
  



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 223

30 

17. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้

ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โรงงานให้เช่า ห้องชุดให้เช่า ท่ีดินเปล่า รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:     
ราคาทุน 262,042 45,845 38,698 346,585 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (65,116) (3,768) - (68,884) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 196,926 42,077 38,698 277,701 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:     
ราคาทุน 262,042 45,845 38,698 346,585 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (54,339) (1,476) - (55,815) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 207,703 44,369 38,698 290,770 

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับปี 2562 และ 2561               
แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โรงงานให้เช่า ห้องชุดให้เช่า ท่ีดินเปล่า รวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 218,480 - 38,698 257,178 
รับโอนจากท่ีดินและตน้ทุนการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

 
- 

 
45,845 

 
- 

 
45,845 

ค่าเส่ือมราคา (10,777) (1,476) - (12,253) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 207,703 44,369 38,698 290,770 
ค่าเส่ือมราคา (10,777) (2,292) - (13,069) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 196,926 42,077 38,698 277,701 
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 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
โรงงานใหเ้ช่า 369,720 366,204 
หอ้งชุดให้เช่า 59,965 61,280 
ท่ีดินเปล่า 47,950 42,620 

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้ เกณฑ์ราคาตลาดส าหรับท่ีดินเปล่าและ         
ใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ส าหรับโรงงานให้เช่าและห้องชุดให้เช่า              
ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตรา
ผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

 บริษทัฯได้น าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวนประมาณ 197 ล้านบาท     
(2561: 246 ล้านบาท) ไปค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย์ตามท่ีกล่าวไว้ใน        
หมายเหตุ 22 

18. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  เคร่ืองตกแต่ง   
 อาคารและ ติดตั้งและ   
 ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้ ส านกังานขาย  
 อาคารเช่า ส านกังาน และห้องตวัอยา่ง รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 4,570 10,002 6,766 21,338 
ซ้ือเพ่ิม 264 6,001 1,618 7,883 
รับโอนจากท่ีดินและตน้ทุนการพฒันา 
   อสังหาริมทรัพย ์

 
3,399 

 
- 

 
- 

 
3,399 

จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (11) (485) (892) (1,388) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 8,222 15,518 7,492 31,232 
ซ้ือเพ่ิม 366 4,540 11,543 16,449 
ตดัจ าหน่าย - (1) (291) (292) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 8,588 20,057 18,744 47,389 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  เคร่ืองตกแต่ง   
 อาคารและ ติดตั้งและ   
 ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้ ส านกังานขาย  
 อาคารเช่า ส านกังาน และห้องตวัอยา่ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 2,394 6,752 2,666 11,812 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 159 1,878 1,174 3,211 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย     
   และตดัจ าหน่าย (1) (349) (542) (892) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2,552 8,281 3,298 14,131 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 319 3,276 9,766 13,361 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย - (1) (250) (251) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 2,871 11,556 12,814 27,241 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 5,670 7,237 4,194 17,101 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 5,717 8,501 5,930 20,148 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     
2561 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 3,211 
2562 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 13,361 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เคร่ืองตกแต่ง   
  อาคารและ ติดตั้ง   
  ส่วนปรับปรุง และเคร่ืองใช ้ ส านกังานขาย  
 ท่ีดิน อาคารเช่า ส านกังาน และห้องตวัอยา่ง รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 3,184 4,382 8,341 6,451 22,358 
ซ้ือเพ่ิม - - 5,978 1,618 7,596 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (11) (461) (892) (1,364) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,184 4,371 13,858 7,177 28,590 
ซ้ือเพ่ิม - 366 4,259 11,543 16,168 
ตดัจ าหน่าย - - (1) (291) (292) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,184 4,737 18,116 18,429 44,466 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เคร่ืองตกแต่ง   
  อาคารและ ติดตั้ง   
  ส่วนปรับปรุง และเคร่ืองใช ้ ส านกังานขาย  
 ท่ีดิน อาคารเช่า ส านกังาน และห้องตวัอยา่ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 2,205 5,337 2,422 9,964 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 131 1,755 1,111 2,997 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย      
   และตดัจ าหน่าย - (1) (332) (542) (875) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 2,335 6,760 2,991 12,086 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 136 3,022 9,757 12,915 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย - - (1) (250) (251) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2,471 9,781 12,498 24,750 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 3,184 - - - 3,184 
บนัทึกเพ่ิมขึ้นระหว่างปี - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,184 - - - 3,184 
บนัทึกเพ่ิมขึ้นระหว่างปี - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,184 - - - 3,184 
มูลค่าสุทธติามบัญชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 2,036 7,098 4,186 13,320 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2,266 8,335 5,931 16,532 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
2561 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 2,997 
2562 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 12,915 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้
แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

อุปกรณ์ท่ีตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ 10.09 7.53 8.01 6.29 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่าตามบญัชีของคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ราคาทุน 15,353 8,434 15,198 8,434 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,346) (1,317) (2,342) (1,317) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 13,007 7,117 12,856 7,117 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 7,117 4,343 7,117 4,343 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 6,919 3,296 6,764 3,296 
ค่าตดัจ าหน่าย (1,029) (522) (1,025) (522) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 13,007 7,117 12,856 7,117 

20. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) 2562 2561 2562 2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 51,239 - 41,240 - 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการ
อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 241,553 72,548 239,942 72,536 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,525 49,654 15,201 49,339 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 622 20 4,055 2,728 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 29,982 21,271 25,673 20,093 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 287,682 143,493 284,871 144,696 

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 
วงเงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 2562 2561 
1. 507 MLR-1.25 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง

ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 4 ปี 

188,869 67,000 

2. 315 MLR-1.40 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 4 ปี 

47,658 93,700 

3. 531 MLR-2.00 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 90 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 2 ปี 

- 81,071 

4. 387 
 

MLR-1.75 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและ                
ไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ             
ในสัญญา และเสร็จส้ินภายใน              
66 เดือน 

86,527 106,200 
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(หน่วย: พนับาท) 

 
วงเงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 2562 2561 
5. 197 MLR-2.00 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง

ห้องชุดในอตัราร้อยละ 75 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและ            
ไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ              
ในสัญญา และเสร็จส้ินภายใน           
30 เดือน 

48,200 48,200 

6. 814 MLR-2.85 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและ              
ไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ           
ในสัญญา และเสร็จส้ินภายใน 

282,030 282,030 

        60 เดือน   
7. 200 MLR-1.38 ช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียภายใน

ระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเบิกกู ้
187,348 29,162 

    งวดแรก   
8. 885 ปีท่ี 1-2 MLR - 2.15 

ปีถดัไป MLR - 1.90 
ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง

ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา
และเสร็จส้ินภายใน 60 เดือน 

253,743 - 

9. 457 MLR - 2.125 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 36 เดือน 

184,193 - 

10. 702 MLR - 1.90% ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
บา้นในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายบา้นและไม่ต ่ากว่า
จ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา และ
เสร็จส้ินภายใน 48 เดือน 

403,247 - 

11. 419 MLR - 2.85% ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
บา้นในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายบา้นและไม่ต ่ากว่า
จ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา และ
เสร็จส้ินภายใน 48 เดือน 

151,293 - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 
วงเงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 2562 2561 
12. 418 MLR - 2.35% ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง

บา้นในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายบา้นและไม่ต ่ากว่า
จ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 

145,940 - 

    และเสร็จส้ินภายใน 60 เดือน   
รวม 1,979,048 707,363 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - (812) 
สุทธิ 1,979,048 706,551 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (1,682,001) (405,717) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 297,047 300,834 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 706,551 706,551 
บวก: กูเ้พิ่ม 1,670,493 1,633,983 
         ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 812 812 
หกั:   จ่ายคืนเงินกู ้ (398,808) (362,298) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,979,048 1,979,048 

เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯ 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้
เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา และการด ารงสัดส่วนของผูถื้อหุ้นหลกั เป็นตน้ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในการด ารงอตัราส่วนทางการเงินบาง
อตัราตามสัญญาเงินกู ้(ไม่เก่ียวขอ้งกบัการช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
รายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัฯไดแ้สดงยอดหน้ีคงคา้งตามสัญญาเงินกูฉ้บบั
ดังกล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวนรวม 1,116.58 ล้านบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียนใน            
งบแสดงฐานะการเงินทั้งจ านวน เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัฯไดรั้บการผ่อนปรนการผิด
เง่ือนไขดงักล่าวจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินแลว้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 
2,939 ลา้นบาท (2561: 1,743 ลา้นบาท) 

23. หุ้นกู้ 
 รายละเอียดการอนุมติัการออกจ าหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 
จ านวน วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 4,500 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืน  
อาย ุ ตามท่ีจะก าหนดในแต่ละคราว  
ประเภท หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ มีหลกัประกนั และ/หรือไม่มีหลกัประกนั                
วิธีเสนอขาย เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีจ านวนหุ้นกู้ท่ียงัไม่ได้ออกตามการอนุมัติดังกล่าวข้างต้น

จ านวนรวม 2,316 ลา้นบาท (2561: 1,302 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 2562 2561 2562 2561 
หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
 คร้ังท่ี 1/2561 คงท่ีร้อยละ 6.25 2 ปี เมื่อครบก าหนด 17 มกราคม 2563 498,500 498,500 498,500 498,500 
 คร้ังท่ี 2/2561 คงท่ีร้อยละ 6.00 2 ปี เมื่อครบก าหนด 7 กนัยายน 2563 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
 คร้ังท่ี 1/2562 คงท่ีร้อยละ 5.90 2 ปี เมื่อครบก าหนด 21 มีนาคม 2564 486,000 - 486,000 - 
     2,184,500 1,698,500 2,184,500 1,698,500 
หัก: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย      (8,104) (14,849) 
รวมหุ้นกู ้       2,176,396 1,683,651 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี      (1,693,783) - 
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี      482,613 1,683,651 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,683,651 
บวก: ออกหุน้กูใ้นระหวา่งปี 486,000 
   ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 12,313 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (5,568) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,176,396 

 ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้ได้ระบุข้อปฏิบัติและ
ขอ้จ ากดับางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผลและการจดัส่งรายงาน
เม่ือมีเหตุการณ์ส าคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง การผิดช าระหน้ีเงินกู ้เป็นตน้ 
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24. ประมาณการหนีสิ้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ประมาณหน้ีสินระยะสั้น ประมาณหน้ีสินระยะยาว 

 
ค่าซ่อมแซม                          
หลงัการขาย 

เงินสมทบกองทุน 
นิติบุคคลหมู่บา้น 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,606 - 
เพิ่มขึ้นในระหวา่งปี 5,538 - 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (261) - 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (3,356) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,527 - 
เพิ่มขึ้นในระหวา่งปี 3,145 1,594 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (2,678) - 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (1,787) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,207 1,594 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประมาณหน้ีสินระยะสั้น ประมาณหน้ีสินระยะยาว 

 
ค่าซ่อมแซม                          
หลงัการขาย 

เงินสมทบกองทุน 
นิติบุคคลหมู่บา้น 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,606 - 
เพิ่มขึ้นในระหวา่งปี 200 - 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง - - 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (1,606) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 200 - 
เพิ่มขึ้นในระหวา่งปี 2,671 1,246 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (527) - 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (263) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,081 1,246 
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25. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน

แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 5,671 4,593 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,075 1,211 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 231 158 
ตน้ทุนบริการในอดีต 1,487 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น:   
ขาดทนุ (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 98 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 1,960 (181) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (208) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 11,424 5,671 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน          
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมี
หน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มขึ้น 1.49 ลา้นบาท บริษทัฯบนัทึกผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุน
ของปีปัจจุบนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯคาดวา่จะไม่มีการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 20 ปี (2561: 20 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวมและ                                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 
อตัราคิดลด 1.91 3.26 
อตัราการขึ้นเงินเดือน 7.00 และ 9.00 7.00 และ 9.00 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน  0 - 30 0 - 30 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (1.40) 1.69 (0.87) 1.05 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  1.71 (1.44) 1.00 (0.84) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20% เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปลี่ยนแปลงใน 
   จ านวนพนกังาน 

(1.80) 2.37 (1.04) 1.35 

26. ทุนเรือนหุ้น 
 การเพิ่มทุนของบริษทัฯในระหว่างปี 2562 เน่ืองจากการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญั มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 
ประเภทใบส าคญั

แสดงสิทธิ 
จ านวนท่ีใช้

สิทธิ 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก
เน่ืองจากการใช้สิทธิ 

ราคาใช้
สิทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยรั์บเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุ้น) (บาทต่อหุ้น)   
27 พฤศจิกายน 2562 CHEWA-W1 700 700 1.75 4 ธนัวาคม 2562 16 ธนัวาคม 2562 
   (วนัท่ีครบก าหนดใช้       
    สิทธิวนัสุดทา้ย)       
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 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทุนของบริษทัฯดงัต่อไปน้ี 

1.  อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนจ านวน 750,000,000 บาท เป็น 
2,307,692,307 บาทโดยการออกหุ้นเพิ่มจ านวน 1,557,692,307 บาท (หุ้นสามญั 1,557,692,307 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ โดยบริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

2.  อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในรูปของเงินสด
และหุน้ปันผลในอตัรา 0.08547 บาทต่อหุน้ โดยแบ่งจ่ายเงินปันผลดงัน้ี  

ก) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.008547 บาท  

ข) จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลของบริษทัฯในอตัรา 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอตัรา              
การจ่ายปันผล 0.076923 บาทต่อหุน้ รวมทั้งหมด 57,691,379 หุน้ 

โดยก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและ
ช าระแลว้จากการจ่ายหุน้ปันผลกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี        
7 พฤษภาคม 2561 

3.  อนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ                 
1 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัรา 1 หุ้น
สามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือ
จากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯให้จดัสรรและเสนอขาย
หุน้ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงในระหวา่งวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 
ถึงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯสามารถขายหุน้ท่ีท าการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิม
ไดท้ั้งส้ิน 467,335,804 หุน้ บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ
วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัดงักล่าวเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
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รายการกระทบยอดจ านวนหุน้สามญั 
 (หน่วย: หุน้) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2562 2561 
หุน้สามญัจดทะเบียน   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,307,692,307 750,000,000 
เพิ่มทุนระหวา่งปี  - 1,557,692,307 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2,307,692,307 2,307,692,307 
หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,275,027,183 750,000,000 
เพิ่มขึ้นจากการจ่ายหุน้ปันผล - 57,691,379 
เพิ่มขึ้นจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุน้เดิม  - 467,335,804 
เพิ่มขึ้นจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 700 - 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,275,027,883 1,275,027,183 

27. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ      

คร้ังท่ี 1 (CHEWA-W1) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right 
Offering) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26 โดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุ้นดังกล่าวจะได้รับ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในอัตรา 1 หุ้นสามัญท่ีจองซ้ือต่อ  1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดย               
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าวเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเร่ิมซ้ือขายได้ตั้ งแต่วันท่ี                              
6 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุผูถื้อ และสามารถเปล่ียนมือได ้
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 1 ปี 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีครบก าหนด : 27 พฤศจิกายน 2562 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 1.75 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ (อาจเปล่ียนแปลงใน

ภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท่ี                

28 ธนัวาคม 2561, 28 มิถุนายน 2562 และ                            
27 พฤศจิกายน 2562 
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ในระหวา่งปี ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2562 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีออก 
และเสนอขาย 
ในระหว่างปี 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีมี 
การใชสิ้ทธิ 
ในระหว่างปี 

จ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิ                
ท่ีหมดอาย ุ                  
ในระหว่างปี 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

(หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
467,335,804 - (700) (467,335,104) - 

28. โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน 
บริษทัฯมีโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) 
จ านวน 3 โครงการโดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 
บริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการ: บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 
ระยะเวลาโครงการ: - โครงการที่ 1: ตั้งแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 25 มกราคม 2565 รวม

ระยะเวลา 4 ปี 

 
- โครงการที่ 2: ตั้งแต่วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัที่ 25 ธนัวาคม 2565 รวม
ระยะเวลา 4 ปี 

 
- โครงการที่ 3: ตั้งแต่วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัที่ 25 ธนัวาคม 2566 รวม
ระยะเวลา 4 ปี 

พนกังานที่มีสิทธิเขา้ร่วมโครงการ: เจา้หนา้ท่ีฝ่ายอาวุโส (Assistant Vice President) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซ่ึงจะตอ้ง  
ผา่นการทดลองงานภายในวนัที่ 25 มกราคม 2561 ส าหรับโครงการที่ 1, วนัที่                    
31 ธนัวาคม 2561 ส าหรับโครงการท่ี 2 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ส าหรับ
โครงการที่ 3 โดยเป็นไปตามความสมคัรใจ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรรมการบริษทัฯ 
และท่ีปรึกษาบริษทัฯ 

รูปแบบโครงการ: เงินส่วนท่ีพนกังานจ่ายเพื่อเขา้ร่วมโครงการ: อตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

 
เงินส่วนท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้พนกังานที่เขา้ร่วมโครงการ: อตัราร้อยละ 100 ของ
เงินที่พนกังานจ่ายเขา้โครงการ 

ก าหนดการซ้ือหุ้นเขา้โครงการ: ทุกเดือน 
เง่ือนไขการถือครองหลกัทรัพย:์ - หลงัจากอายรุะยะเวลาโครงการครบ 1 ปี ขายไดร้้อยละ 20 ของหุ้นที่สะสมและ

สมทบไดใ้นปีท่ี 1 

 
- หลงัจากอายรุะยะเวลาโครงการครบ 2 ปี ขายไดร้้อยละ 20 ของหุ้นที่สะสมและ
สมทบไดใ้นปีท่ี 1 และร้อยละ 40 ของหุ้นที่สะสมและสมทบไดใ้นปีท่ี 2 

 

- หลงัจากอายรุะยะเวลาโครงการครบ 3 ปี ขายไดร้้อยละ 20 ของหุ้นที่สะสมและ
สมทบไดใ้นปีท่ี 1 และร้อยละ 20 ของหุ้นที่สะสมและสมทบไดใ้นปีท่ี 2 และ
ร้อยละ 60 ของหุ้นที่สะสมและสมทบไดใ้นปีท่ี 3 

 - หลงัจากอายโุครงการครบ 4 ปี ขายไดร้้อยละ 100 ของหุ้นคงเหลือในบญัชี EJIP 
ตวัแทนด าเนินงาน: บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงานน้ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2561 

 ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบโครงการเป็นจ านวนเงิน 1.81 ลา้นบาท (2561: 0.95 
ลา้นบาท) 

29. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัย่อยตอ้งจดัสรรทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 ของจ านวนผลก าไรซ่ึงบริษทัย่อยท ามาหาไดทุ้กคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกวา่ทุนส ารองนั้น
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนทุนของบริษทัย่อย ส ารองตามกฎหมายดังกล่าว         
ไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

30.  รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 
30.1  การจ าแนกรายได้  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ประเภทของสินค้า     
รายไดจ้ากการขายบา้น ทาวน์โฮม
และโฮมออฟฟิศ 437,541 243,686 381,917 243,686 

รายไดจ้ากการขายคอนโดมิเนียม 676,352 2,377,914 640,187 2,110,566 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 1,113,893 2,621,600 1,022,104 2,354,252 
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30.2 รายได้ท่ีรับรู้ท่ีเกีย่วข้องกบัยอดคงเหลือตามสัญญา  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดท่ี้รับรู้ท่ีเคยรวมอยู่ในยอดยกมาของเงินรับล่วงหน้า

จากลูกคา้จ านวน 10.01 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 9.95 ลา้นบาท) 

30.3 รายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ส าหรับภาระท่ียังปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติั     

ไม่เสร็จส้ินของสัญญาท่ีท ากับลูกคา้จ านวน 1,486 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 
1,429 ลา้นบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญาดงักล่าวเสร็จส้ิน
ภายใน 2 ปี  

31. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ซ้ือท่ีดิน และจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี 3,328 2,045 2,891 2,045 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดิน และงานระหว่างก่อสร้าง (2,518) (164) (2,157) (356) 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 134 137 134 137 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 28 16 27 16 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 14 10 14 10 

32. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี - 66,493 - 58,243 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (12,750) 2,445 (13,321) 3,144 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรขาดทุน (12,750) 68,938 (13,321) 61,387 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน (ก าไร) 
จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 392 (58) 392 (58) 

 392 (58) 392 (58) 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (67,815) 333,751 (61,875) 301,883 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 0% และ 20% 0% และ 20% 0% และ 20% 0% และ 20% 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     

คูณอตัราภาษี (13,563) 66,750 (12,375) 60,377 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,009 272 - - 
ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 180 2,159 170 2,105 
ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (252) (753) (252) (753) 
รายการท่ีถือเป็นรายไดท้างภาษ ี - 422 - 422 
อื่น ๆ (124) 88 (864) (764) 

รวม 813 2,188 (946) 1,010 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไร
ขาดทนุ (12,750) 68,938 (13,321) 61,387 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเส่ือมราคาสะสม - ส านกังานขาย 1,309 - 1,309 - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาว     
   ของพนกังาน 2,285 1,134 2,285 1,134 
ประมาณการค่าซ่อมแซมหลงัการขาย 441 706 415 40 
ประมาณการเงินสมทบกองทนุนิติบุคคล 
   หมู่บา้น 318 - 249 - 
ขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 9,670 - 9,670 - 

รวม 14,023 1,840 13,928 1,174 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
   รอตดัจ่าย 188 - 188 - 
รายไดจ้ากการให้เช่าโรงงาน 539 147 539 147 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 1,621 3,132 1,621 3,132 

รวม 2,348 3,279 2,348 3,279 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2562 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีท่ีย ังไม่ได้ใช้จ านวน  19.31 ล้านบาท                
(2561: ไม่มี) ท่ีบริษทัย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชี เน่ืองจากบริษทัย่อย
พิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลขาดทุนทางภาษี
มาใชป้ระโยชน์ได ้

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้ไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจ านวนเงิน 19.31 
ลา้นบาท จะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2567 
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33. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1251(2)/2557 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 และบตัรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขท่ี 58-2088-0-00-1-0 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม  2558 ภายใต้เ ง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไว้   
บริษทัฯจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรดงัต่อไปน้ี 

 - ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมรวมกันไม่ เ กินร้อยละ  100 ของเ งินลงทุนไม่รวมค่า ท่ี ดินและทุนหมุนเวียน                                   
มีก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 - ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติ
บุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล 

 - ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอตัราร้อยละ     
50 ของอตัราปกติมีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะ 

 - ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 - ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

 - ไดรั้บอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

 รายไดข้องบริษทัฯจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม 
 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ     
• จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ - - 1,022,104 2,354,252 
• จากค่าเช่า 25,318 20,445 - - 
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34. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ    

(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ใน
ระหวา่งปี   

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไร  (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ          
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออก
อยู่ในระหว่างปีกับจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีบริษทัฯอาจต้องออกเพื่อแปลง           
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ                            
ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (พนับาท) (55,064) 264,813 (48,554) 240,496 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,275,027 1,100,897 1,275,027 1,100,897 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุน้) (0.04) 0.24 (0.04) 0.22 

 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ
ส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 (วนัท่ีครบก าหนดใช้สิทธิวนัสุดทา้ย) เน่ืองจากราคา
การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญมีราคาสูงกว่าราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุ้น
สามญัของบริษทัฯ 

35. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทั 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท
ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

• ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจขายบ้าน ทาวน์โฮมและ
คอนโดมิเนียม 

• ส่วนงานใหเ้ช่าพื้นท่ี เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการใหเ้ช่าโรงงาน 

กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 
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ผูมี้อ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน      
กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจาก
การด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบันทึก
บญัชีส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
    รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานพฒันา ส่วนงาน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ ให้เช่าพื้นท่ี ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,114 25 1,139 - 1,139 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 
รายไดร้วม  1,114 25 1,139 - 1,139 
ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  293 12 305 - 305 
รายไดอ้ื่น 15 - 15 - 15 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (23) - (23) - (23) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (14) - (14) - (14) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการ      
   ร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตาม                    
วิธีส่วนไดเ้สีย (5) - (5) - (5) 

ค่าใชจ้่ายอื่น (339) (7) (346) - (346) 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (73) 5 (68) - (68) 
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:      
รายไดภ้าษีเงินได ้     13 
ขาดทุนส าหรับปี     (55) 

 
  



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 245

52 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
    รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานพฒันา ส่วนงาน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ ให้เช่าพื้นท่ี ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,622 20 2,642 - 2,642 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 
รายไดร้วม  2,622 20 2,642 - 2,642 
ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  783 8 791 - 791 
รายไดอ้ื่น 34 - 34 - 34 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (43) (3) (46) - (46) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (4) - (4) - (4) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการ      
   ร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตาม                    
วิธีส่วนไดเ้สีย (1) - (1) - (1) 

ค่าใชจ้่ายอื่น (437) (3) (440) - (440) 
ก าไรของส่วนงาน 332 2 334 - 334 
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:      
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (69) 
ก าไรส าหรับปี     265 

 สินทรัพยข์องส่วนงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
    สินทรัพย ์  
 ส่วนงานพฒันา ส่วนงาน รวมส่วนงาน ท่ีไม่ได ้  

 อสังหาริมทรัพย ์ ให้เช่าพ้ืนท่ี ท่ีรายงาน ปันส่วน งบการเงินรวม 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 5,790 278 6,068 336 6,404 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และ      
 บริษทัร่วมท่ีบนัทึกตาม                         
วิธีส่วนไดเ้สีย 59 - 59 - 59 

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย ์      
   ไม่หมุนเวียน ท่ีไม่รวม      
   เคร่ืองมือทางการเงินและ      
   สินทรัพยภ์าษีเงินได ้      
   รอตดับญัชี (5) (13) (18) 16 (2) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
    สินทรัพย ์  
 ส่วนงานพฒันา ส่วนงาน รวมส่วนงาน ท่ีไม่ได ้  

 อสังหาริมทรัพย ์ ให้เช่าพ้ืนท่ี ท่ีรายงาน ปันส่วน งบการเงินรวม 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 3,475 291 3,766 699 4,465 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และ      
   บริษทัร่วมท่ีบนัทึกตาม                         
วิธีส่วนไดเ้สีย 64 - 64 - 64 

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย ์      
   ไม่หมุนเวียน ท่ีไม่รวม      
   เคร่ืองมือทางการเงินและ      
   สินทรัพยภ์าษีเงินได ้      
   รอตดับญัชี 23 34 57 35 92 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดง
อยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 
ของรายไดข้องกิจการ 

36. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 5 และร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนกรุงศรี จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 4.3 
ลา้นบาท (2561: 3.2 ลา้นบาท) 
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37. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย                

ต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
หุน้ปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 57.69 0.077 
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 6.41 0.009 
เงินปันผลระหวา่งกาล

ส าหรับปี 2561 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 63.75 0.050 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561 127.85 0.136 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 44.63 0.035 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562 44.63 0.035 

38. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
38.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 6.8 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (2562: ไม่มี) 

38.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือท่ีดินและก่อสร้างโครงการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือท่ีดินและก่อสร้าง

โครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 1,433 551 1,418 551 
สัญญาซ้ือท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต 224 700 224 700 
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38.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายุ

ของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2562 2561 

จ่ายช าระ:     
     ภายใน 1 ปี   5 3 
     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   5 3 

38.4 การค า้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม   
บริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ       
กลุ่มบริษทัคงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุงสาธารณูปโภค 307 67 286 67 
หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค ้าประกนัการจ่ายช าระเงินให้กบั 
   เจา้หน้ี 1 - 1 - 

38.5 คดีฟ้องร้อง 
1) ในเดือนธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง โดยโจทก์เรียกร้อง

ให้บริษทัย่อยเพิกถอนช่ือและนิติกรรมบนท่ีดินให้ตกเป็นทางสาธารณะประโยชน์ หรือจด
ภาระจ ายอมท่ีดินให้แก่โจทก์ พร้อมทั้งร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว ต่อมาในเดือน
ตุลาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยและโจทก์ไดล้งนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ
เพื่อยุติขอ้พิพาทในคดีน้ีเรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัฯจะด าเนินการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน
ดงักล่าวใหเ้สร็จภายใน 2 เดือน และใหบ้ริษทัยอ่ยจดภาระจ ายอมท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่โจทก ์และ
ศาลชั้นต้นได้มีค  าพิพากษาตามยอมให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความน้ีแล้ว 
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ปัจจุบนั บริษทัฯร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแลว้ และอยู่ระหว่างจดภาระจ ายอม
ท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่โจทก ์

       นอกจากน้ีในเดือนกันยายนและธันวาคม  2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยถูกบุคคลธรรมดา
ฟ้องร้องในท่ีดินโฉนดเดียวกันเพิ่มอีก 2 ราย โดยโจทก์เรียกร้องให้บริษทัฯร้ือถอนส่ิงปลูก
สร้างบนท่ีดินดงักล่าว และเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 0.6 
ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ฝ่าย
บริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2) ในเดือนตุลาคม 2562 บริษัทฯถูกฟ้องร้องคดีแพ่งว่าผิดสัญญาจะซ้ือจะขาย และฟ้องร้อง          
เรียกค่าเสียหายจากการซ้ือห้องชุด โดยมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 0.11 ลา้นบาท ปัจจุบนั บริษทัฯ
อยู่ระหว่างยื่นค าให้การเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาลชั้นต้นและเข้าสู่ระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาท          
ของศาล อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ 

39. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยก

แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 478 478 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
  หุน้กู ้ - 2,184 - 2,184 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 470 470 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
  หุน้กู ้ - 1,702 - 1,702 
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40. เคร่ืองมือทางการเงิน 
40.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาว 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหาร
ความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
  กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีอ่ืน 

ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ 
จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี       
เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน              
เงินเบิกเกินบัญชี หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน             
ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถ
แยกตามวนัท่ีครบก าหนดหรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 36 - 36 หมายเหตุ 8 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 12 12 - 
เงินให้กูยื้มแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 132 - - - 168 หมายเหตุ 7 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง - - - - 19 19 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 28 - 28 หมายเหตุ 13 
 36 132 - 64 31 263  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - - 51 - 51 หมายเหตุ 20 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 288 288 - 
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 82 82 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 1,979 - 1,979 หมายเหตุ 22 
หุ้นกู ้ 1,694 482 - - - 2,176 หมายเหตุ 23 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 62 62 - 
 1,694 482 - 2,030 432 4,638  

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 506 1 507 หมายเหตุ 8 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 18 18 - 
เงินให้กูยื้มแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 55 34 - - - 89 หมายเหตุ 7 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง - - - - 2 2 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 20 - 20 หมายเหตุ 13 
 55 34 - 526 21 636  
หนี้สินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 143 143 - 
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 32 32 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 707 - 707 หมายเหตุ 22 
หุ้นกู ้ - 1,684 - - - 1,684 หมายเหตุ 23 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 22 22 - 
 - 1,684 - 707 197 2,588  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 30 - 30 หมายเหตุ 8 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 21 21 - 
เงินให้กูยื้มแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 96 269 - - - 365 หมายเหตุ 7 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง - - - - 19 19 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 28 - 28 หมายเหตุ 13 
 96 269 - 58 40 463  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - - 41 - 41 หมายเหตุ 20 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 285 285 - 
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 79 79 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 1,979 - 1,979 หมายเหตุ 22 
หุ้นกู ้ 1,694 482 - - - 2,176 หมายเหตุ 23 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 51 51 - 
 1,694 482 - 2,020 415 4,611  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 366 1 367 หมายเหตุ 8 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 19 19 - 
เงินให้กูยื้มแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 55 34 - - - 89 หมายเหตุ 7 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง - - - - 2 2 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 20 - 20 หมายเหตุ 13 
 55 34 - 386 22 497  
หนี้สินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 145 145 - 
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 32 32 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 707 - 707 หมายเหตุ 22 
หุ้นกู ้ - 1,684 - - - 1,684 หมายเหตุ 23 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 22 22 - 
 - 1,684 - 707 199 2,590  
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

40.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
หนีสิ้นทางการเงิน     
   หุ้นกู ้ 2,185 2,184 1,699 1,702 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก)  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ น เจ้าหน้ีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น แสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณ
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาด
ปัจจุบนั ส าหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดง
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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41. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของกลุ่มบริษทั  คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุน         

ท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั  และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับ       
ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.7:1 (2561: 
1.4:1) และเฉพาะบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.8:1 (2561: 1.5:1) 

42. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
42.1 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2563 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั 

และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

จ านวนเงิน 
(พนับาท) 

1/2563 คงท่ีร้อยละ 6.75 2 ปี เม่ือครบก าหนด 15 มกราคม 2565 379,200 379,200 

 ทั้งน้ีบริษทัฯไดรั้บเงินจากการออกหุ้นกูด้งักล่าวจ านวน 379.20 ลา้นบาทแลว้ในวนัท่ี 15 มกราคม 
2563 

42.2 เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน  
300 ลา้นบาท โดยได้น าโฉนดท่ีดินของโครงการของบริษทัฯไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือดงักล่าว ทั้งน้ีสัญญาเงินกูย้มืดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนภายในเดือนธนัวาคม 2564 

43. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 
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