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วิสัยทัศน์ บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
มุ่งมั่นจะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาในใจของผู้บริโภค  
ด้วยการไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจน 
การบริการ ให้อยู่เหนือความพึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ 1.  ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต 
2.  ธำารงรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล

ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ
4.  ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการดูแลรับผิดชอบ ชุมชน สังคม  

และสิ่งแวดล้อม
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BUILD a life



สร้างคุณภาพชีวิตด้วยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต พึงพอใจกับสถานที่ด้วยมาตรฐานการก่อสร้างระดับสากล 
พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะต้อนรับลูกค้าของชีวาทัย



CHEWATHAI 
Residence Series
ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ เป็นโครงการแนวสูงที่ตอบสนองการใช้ชีวิตแบบหรูหราที่เหนือระดับ  
มีการออกแบบที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เน้นความเป็นส่วนตัวที่มาพร้อมการคัดสรร 
แบบพิถีพิถันในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในทุกรายละเอียด





CHEWATHAI 
Series
ชีวาทัยแบรนด์เป็นโครงการแนวสูงที่ต้องการความสะดวกสบาย มีฟังก์ชั่นการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ 
และรายล้อมไปด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกแบบครบครัน





CHEWATHAI 
Hallmark Series
ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค เป็นโครงการเหนือมาตรฐานตลาดในราคาที่ลูกค้าเอื้อมถึง  
และตอบสนองวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ในสังคมเมืองอย่างลงตัวที่สุด





CHEWATHAI 
Houses & Townhomes Series
ชีวาทัยร่วมสร้างความยั่งยืนในการใช้ชีวิตครอบครัวไปกับบ้านที่มีคุณภาพในทำาเล 
ที่เหมาะสม พร้อมสุนทรียภาพและความโดดเด่นแบบครบครันในพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค ์
ที่ทุกคนสามารถผ่อนคลายได้ทุกวันทุกเวลา





CHEWATHAI 
Ready Built Factories
ชีวาทัยมีโรงงานรองรับที่พร้อมใช้งาน สำาหรับผู้ที่ต้องการเช่าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย  
และถูกออกแบบมาตามความต้องการที่แตกต่างกันของธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในทำาเลที่เหมาะสม 
พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกที่ผู้เช่าต้องการในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ โดยใช้ระยะเวลาอันสั้นและประหยัดต้นทุนอีกด้วย



HOME OFFICES
Chewa Biz Home

ชีวาทัย มองเห็นศักยภาพในการเติบโตในธุรกิจของคุณ กับโฮมออฟฟิศ ที่ไม่ใช่เพียงที่ทำางาน  
แต่ยังเป็นที่อาศัยได้ในเวลาเดียวกัน เพราะเราคำานึงถึงความสำาคัญของครอบครัว  

ที่ต้องเดินทางคู่ไปกับความฝันในการทำาธุรกิจ



รายงานประจำาปี 256314

ฐานะทางการเงินปี 2563
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 ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

ข้อมูลสำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 2561 2560 2559

ฐานะทางการเงิน

	 สิินทรััพย์์รัวม
	 หน้�สิินรัวม
	 สิ่วนของผู้้�ถืือห้�น	

6,683.01
4,822.12
1,860.89

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

ผลการด�าเนินงาน

	 รัาย์ได้�รัวม
	 รัาย์ได้�จากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์
	 รัาย์ได้�จากการัให�เช่่าโรังงานและค่่าบรัิการั*
	 กำาไรัขั�นต้�นจากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์
	 ค่่าใช่�จ่าย์ขาย์และบรัิหารัและค่่าใช่�จ่าย์อื�น
	 กำาไรั(ขาด้ท้น)สิ้ทธิิ

1,643.32
1,622.25

-
337.10
393.66
120.43

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

อัตราส่วนทางการเงิน

	 อัต้รัาส่ิวนสิภาพค่ล่อง	(เท่า)

	 อัต้รัาผู้ลต้อบแทนจากสิินทรััพย์์รัวม	(รั�อย์ละ)

	 อัต้รัาผู้ลต้อบแทนต้่อสิ่วนของผู้้�ถืือห้�น	(รั�อย์ละ)

	 อัต้รัากำาไรัขั�นต้�นจากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์	(รั�อย์ละ)

	 อัต้รัากำาไรัขั�นต้�นจากการัให�เช่่าโรังงาน	(รั�อย์ละ)

	 อัต้รัากำาไรัสิ้ทธิิ	(ขาด้ท้น)	(รั�อย์ละ)

	 อัต้รัาส่ิวนหน้�สิินต้่อสิ่วนของผู้้�ถืือห้�น	(D/E)	(เท่า)

	 อัต้รัาส่ิวนหน้�สิินที�มีภารัะด้อกเบี�ย์ต่้อส่ิวนของผู้้�ถืือห้�น	(IBD/E)	(เท่า)		

2.02

2.54

6.69

20.78

-

7.33

2.59

2.18

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

ข้อมูลต่อหุ้น

	 กำาไรัสิ้ทธิิต้่อห้�น	(บาท)

	 ม้ลค่่าต้ามบัญช่ี	(บาท)

	 รัาค่าต้ลาด้	(ณ	วันสิิ�นปี)	(บาท)

0.09

1.46

0.51

(0.04)

1.37

0.49

0.24

1.44

1.08

0.21

1.48

1.34

0.09

1.30

1.62

	*รัาย์ได้�จากการัให�เช่่าโรังงานและค่่าบรัิการั	บรัิษััทได้�ขาย์โรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่าในไต้รัมาสิ	3/2563	และได้�บันทึกกำาไรัสิำาหรัับงวด้จากการัด้ำาเนินงานที�ย์กเลิก	

จำานวน	213.80	ล�านบาท	ในปี2563	จึงไม่มีรัาย์ได้�จากการัให�เช่่าโรังงานและบรัิการั

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
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ผลการดำาเนินงานปี 2563

อัตราส่วนทางการเงิน 2563

1,643.32

-4.77

-55.06

1,622.25

-0.83

2.54

2.42
2.18

292.72
337.10

1,154.37

9.89

7.33

264.81

1,113.89

9.37

1.30

782.87
2,676.34

7.61

155.50 120.43

2,621.60

6.77

1.71

573.09
2,042.42

1,200.72

5.25

63.08

2,013.69

4.42

1.87

327.761,158.13

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
กำาไรขั้นต้นจากการขาย

อสังหาริมทรัพย์

-3.07

17.95

6.69

14.91

7.58

2.68
2.59

1.42

2.292.25

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้รวม

2563 2563

2563

25632562 2562

2562

25622559 2559

2559

25592560 2560

2560

25602561 2561

2561

2561

กำาไรสุทธิ

อัตรากำาไรสุทธิ (%) อัตราผลตอบแทนจาก 
สินทรัพย์รวม (%)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน 
ของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)

2563 2563 25632562 2562 25622559 2559 25592560 2560 25602561 2561 2561

อัตราผลตอบแทน 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

2563 25632562 25622559 25592560 25602561 2561

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
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บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากความท้าทายของ 
ภาวะเศรษฐกิจ ก็ยังคงเดินหน้าตามนโยบาย 

การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการศึกษาบทเรียนในช่วงโควิด-19  

เพื่อให้บริษัทมีแนวทางรับมือต่อ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
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	 ปี	2563	ที�ผู้่านมาเกิด้ภาวะการัรัะบาด้ของไวรััสิโค่วิด้-19	ในหลาย์ปรัะเทศ	ส่ิงผู้ลกรัะทบต้่อการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	และ	การัขย์าย์
ต้ัวทางเศรัษัฐกิจอย์่างมาก	 โด้ย์เฉพาะต้ลาด้อสัิงหารัิมทรััพย์์ที�ย์อด้ขาย์หด้ต้ัวลงอย์่างมีนัย์สิำาคั่ญ	ปรัะกอบกับค่วามท�าทาย์ของ
จำานวนที�อย์้อ่าศัย์สิะสิมรัอขาย์ที�ทรังต้ัวอย์้่ในรัะด้ับสิ้ง	สิ่งผู้ลให�ผู้้�ปรัะกอบการัต้�องรัะมัด้รัะวังในการัเปิด้โค่รังการัเพิ�มเติ้ม	รัวมถึืง 
การัทำาสิงค่รัามด้�านรัาค่าที�ทวีค่วามรั้นแรังมากขึ�น	 ในขณะที�ค่วามต้�องการัซื้ื�อของผู้้�บรัิโภค่ช่าวไทย์ก็ยั์งไม่กลับมา	 เน่�องจาก 
ค่วามกังวลต่้อค่วามมั�นค่งในอาช่ีพ	สิ่วนในกล้่มผู้้�ซื้ื�อต้่างช่าต้ิย์ิ�งมีข�อจำากัด้จากมาต้รัการัเด้ินทางรัะหว่างปรัะเทศ

	 บริัษัทั	ชี่วาทัย์	จำากดั้	(มหาช่น)	(“บริัษัทั”)	ถึืงแม�จะได้�รับัผู้ลกรัะทบจากค่วามท�าทาย์ของภาวะเศรัษัฐกิจ	ก็ยั์งค่งเดิ้นหน�าต้าม 
นโย์บาย์การัพัฒนาค่ณ้ภาพสินิค่�าและบริัการัอย่์างต่้อเน่�อง	โด้ย์เฉพาะการัศึกษัาบทเรีัย์นในช่ว่งโค่วิด้-19	เพื�อให�บริัษัทัมีแนวทาง
รับัมอืต้อ่ผู้ลกรัะทบที�เกดิ้ขึ�น	การัปรับัปรัง้รัะบบการับรักิารัหลงัการัขาย์ที�เปน็หวัใจสิำาค่ญัของการัรักัษัากล้ม่ลก้ค่�า	การัปรับักลย์ท้ธิ์
เน�นค้่ณภาพสินิค่�า	ปรับัปรัง้รัะบบการับรัหิารัภาย์ในเพื�อปรัะสิทิธิภิาพการับรัหิารังานให�ได้�มาต้รัฐานส้ิงส้ิด้	เพื�อสิรั�างค่วามได้�เปรัยี์บ
ทางการัแข่งขัน	รัวมถืึงการัสิรัรัหาพันธิมิต้รัทางธิ้รักิจเพื�อเป็นอีกหนึ�งกลย์้ทธิ์ที�จะช่่วย์ต้อบโจทย์ค์่วามต้�องการัที�หลากหลาย์ของ
ล้กค่�า	 สิรั�างศักย์ภาพทางการัแข่งขันให�เพิ�มมากขึ�น	 โด้ย์ปัจจ้บันบรัิษััทมีโค่รังการัแนวสิ้งและแนวรัาบที�อย์้่รัะหว่างการัพัฒนาใน
เขต้กรั้งเทพมหานค่รัและปรัิมณฑลรัวมทั�งสิิ�น	24	โค่รังการั	ค่ิด้เป็นม้ลค่่าปรัะมาณ	24,915	ล�านบาท	

	 ค่ณะกรัรัมการัให�ค่วามสิำาค่ญักับการับริัหารัจัด้การัภาย์ใต้�หลกัการักำากบัด้แ้ลกิจการัที�ด้	ีม้ง่มั�นในการัพัฒนาการัด้ำาเนนิธิร้ักจิ
ให�เต้ิบโต้อย์่างย์ั�งย์ืน	ทันต้่อการัเปลี�ย์นแปลงทั�งทางสิภาพเศรัษัฐกิจ	สิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	ค่วบค่้่ไปกับการัพัฒนาด้�านค่้ณธิรัรัม
และค่วามโปรั่งใสิอย์่างต้่อเน่�อง	 นักลงท้น	 ผู้้�ถืือห้�น	 และผู้้�มีส่ิวนได้�เสิีย์ท้กฝ่่าย์สิามารัถืต้ิด้ต้ามและต้รัวจสิอบการัด้ำาเนินงานได้�	 
อกีทั�งสินบัสินน้ให�ค่ณะกรัรัมการั	ผู้้�บรัหิารั	รัวมถืงึพนกังานมคี่วามม้ง่มั�นในการัปฏิบิตั้หิน�าที�ต้ามนโย์บาย์การักำากบัด้แ้ลกจิการัที�ด้ี 
ของบรัิษััทเพรัาะการัสิรั�างให�เกิด้ภาพลักษัณ์ที�ด้ีจะเสิรัิมให�เกิด้ค่วามน่าเช่ื�อถืือและไว�วางใจ

	 ส้ิด้ท�าย์น้�	 กรัะผู้มในฐานะปรัะธิานกรัรัมการับรัิษััทขอขอบพรัะค่้ณล้กค่�า	 ผู้้�ถืือห้�น	 นักลงท้น	 นักลงท้นสิถืาบัน	 ค่้่ค่�าและ
พนักงานบรัิษััทท้กค่นที�ให�การัสินับสิน้นบรัิษััทเป็นอย์่างด้ีมาโด้ย์ต้ลอด้	 บรัิษััทจะด้้แลรัักษัาผู้ลปรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ของผู้้�มีสิ่วนได้�
เสีิย์ท้กฝ่่าย์อย์่างเต้็มค่วามสิามารัถื	 เพื�อสิรั�างให�เกิด้ค่วามเข�มแข็งในการัเต้ิบโต้ทางธิ้รักิจค่วบค่้่ไปกับค่วามย์ั�งย์ืนของสิังค่มและ 
สิิ�งแวด้ล�อมต้่อไป

	 บริัษัทั	ชี่วาทัย์	จำากดั้	(มหาช่น)	(“บริัษัทั”)	ถึืงแม�จะได้�รับัผู้ลกรัะทบจากค่วามท�าทาย์ของภาวะเศรัษัฐกิจ	ก็ยั์งค่งเดิ้นหน�าต้าม 
นโย์บาย์การัพัฒนาค่ณ้ภาพสินิค่�าและบริัการัอย่์างต่้อเน่�อง	โด้ย์เฉพาะการัศึกษัาบทเรีัย์นในช่ว่งโค่วิด้-19	เพื�อให�บริัษัทัมีแนวทาง
รัับมือต้่อผู้ลกรัะทบที�เกิด้ขึ�น

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ปรัะธิานค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

 สารจากประธานกรรมการ



รายงานประจำาปี 256318

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 บริัษััท	 ช่ีวาทัย์	 จำากัด้	(มหาช่น)	 ปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ	 จำานวน	3	 ท่าน	 	 ซื้ึ�งเป็นผู้้�ทรัง
ค่้ณว้ฒิ	และมีปรัะสิบการัณ์ด้�านการัเงิน	การับัญช่ี	กฎหมาย์	การับรัิหารัธิ้รักิจ	และ	การับรัิหารังานองค่์กรั	โด้ย์มีนางสิ้ภาภรัณ์	
บ้รัพก้ศลศรีั	 เป็นปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	 เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั	และ	นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์	์ เป็นกรัรัมการัต้รัวจ
สิอบ	ซื้ึ�งกรัรัมการัทั�ง	3	ท่านไม่มีส่ิวนรั่วมในการับรัิหารังานและไม่ได้�เป็นล้กจ�างของบรัิษััท	ซื้ึ�งท้กท่านมีค่ณ้สิมบัต้ิเหมาะสิมใน
การัปฏิิบัต้ิหน�าที�ต้ามกฎบัต้รัของค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบรัิษััท	และ	ต้ามหลักเกณฑ์ที�ค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และ
ต้ลาด้หลักทรััพย์	์(ก.ล.ต้.)	และต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	(ต้ลท.)	กำาหนด้ไว�อย์่างค่รับถื�วน

	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ปฏิิบัต้ิหน�าที�อย์่างเป็นอิสิรัะ	 ต้ามที�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 โด้ย์ในปี	2563	 
ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�จัด้ให�มีการัปรัะช่ม้	รัวม	4	ค่รัั�ง	และ	มีการัจัด้วารัะพิเศษัสิำาหรัับการัปรัะช่ม้กับผู้้�ต้รัวจสิอบภาย์ในและ
ผู้้�สิอบบัญชี่รัับอน้ญาต้โด้ย์ไม่มีผู้้�บรัิหารั	เพื�อหารัือ	และ	สิอบถืามผู้้�สิอบบัญช่ีถืึงค่วามรั่วมมือของฝ่่าย์ปฏิิบัต้ิงาน	และ	ค่วามเป็น
อิสิรัะจากการัช่ี�นำาของฝ่่าย์บรัิหารั	ซื้ึ�งผู้้�สิอบบัญช่ีช่ี�แจงว่าได้�รัับค่วามรั่วมมือจาก	ฝ่่าย์บรัิหารัในการัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลอย์่างค่รับถื�วน
เพีย์งพอ	และ	ได้�ด้ำาเนินงานอย์่างเป็นอิสิรัะในการัต้รัวจสิอบงบการัเงินของบริัษััทฯ	และ	บรัิษััทฯในเค่รัือ	 	พรั�อมทั�งรั่วมหารัือ
และแลกเปลี�ย์นข�อค่ิด้เห็นในเรัื�องต้่างๆ	สิามารัถืสิรั้ปสิารัะสิำาคั่ญของงานได้�	ด้ังน้�

 1. สอบทานรายการทางการเงินในปีี 2563 :	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�สิอบทานข�อม้ลที�สิำาค่ัญของงบการัเงินบรัิษััท	 
รัาย์ไต้รัมาสิและงบการัเงินปรัะจำาปี	2563	 ร่ัวมกับผู้้�ต้รัวจสิอบภาย์ใน	 และผู้้�สิอบบัญช่ี	 ซื้ึ�งได้�จัด้ทำาต้ามมาต้รัฐานการับัญชี่ไทย์	
โด้ย์ได้�สิอบทานปรัะเด้็นที�เป็นสิารัะสิำาค่ัญ	และได้�รัับค่ำาช่ี�แจงจากผู้้�สิอบบัญช่ี	ฝ่่าย์จัด้การั	จนเป็นที�พอใจว่าการัจัด้ทำางบการัเงิน	
เป็นไปต้ามข�อกำาหนด้ของกฎหมาย์และมาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงิน	 จึงได้�ให�ค่วามเห็นช่อบงบการัเงินด้ังกล่าวที�ผู้้�สิอบ
บัญช่ีได้�สิอบทานและต้รัวจสิอบแล�ว	 นอกจากน้�ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ปรัะช่้มรั่วมกับผู้้�ต้รัวจสิอบภาย์ใน	 และผู้้�สิอบบัญช่ี	
โด้ย์ไม่มีฝ่่าย์จัด้การัเพื�อปรัึกษัาหารัือกันอย์่างอิสิรัะถึืงการัปฏิิบัต้ิหน�าที�	การัได้�รัับข�อม้ล	และการัแสิด้งค่วามเห็นของผู้้�สิอบบัญช่ี	 
พรั�อมทั�งสิอบถืามผู้้�สิอบบัญช่ีในเรัื�องค่วามถืก้ต้�องค่รับถื�วนของงบการัเงิน	การัปรัับปรั้งรัาย์การับัญช่ีที�สิำาค่ัญ	ซื้ึ�งมีผู้ลกรัะทบต้่อ 
งบการัเงนิ		ค่วามเพยี์งพอเหมาะสิมของวธิิกีารับนัทกึบญัช่	ีขอบเขต้การัต้รัวจสิอบ	การัเปดิ้เผู้ย์ข�อมล้อย์า่งถืก้ต้�อง	ค่รับถื�วน	เพยี์งพอ 
และค่วามมอีสิิรัะของผู้้�สิอบบญัช่	ีทำาให�มั�นใจวา่การัจดั้ทำางบการัเงนิเปน็ไปต้ามข�อกำาหนด้ของกฎหมาย์และมาต้รัฐานการัรัาย์งาน
ทางการัเงิน		และผู้้�สิอบบัญช่ีไม่ได้�แสิด้งค่วามเห็นว่างบการัเงินของบรัิษััทมีข�อสิังเกต้ที�เป็นสิารัะสิำาค่ัญ		

	 ในการัปรัะช่้มท้กไต้รัมาสิ	มีการัแลกเปลี�ย์นค่วามค่ิด้เห็น	รัับทรัาบข�อสิังเกต้	ข�อเสินอแนะที�สิำาคั่ญจากผู้้�สิอบบัญช่ี	รัวมถึืง
สิอบทานปรัะเด้็นเกี�ย์วกับนโย์บาย์การับัญช่ีที�สิำาค่ัญ	 ที�มีการัเปลี�ย์นแปลงในรัอบปีที�ผู้่านมา	 รัวมทั�งการัเต้รัีย์มค่วามพรั�อมเพื�อ
รัองรัับมาต้รัฐานการับัญช่ีที�มีการัปรัับปรั้งใหม่	อย์่างทันเวลา	เช่ื�อถืือได้�	และค่รับถื�วน	เพื�อทำาให�งบการัเงินมีค่วามถื้กต้�อง

 2. การสอบทานรายการระหว่างกัน รายการเกี�ยวโยงหรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลปีระโยชน์  :	ค่ณะกรัรัมการั
ต้รัวจสิอบได้�สิอบทานการัเปิด้เผู้ย์รัาย์การัที�เกี�ย์วกับรัาย์การัรัะหว่างกัน	 รัาย์การัเกี�ย์วโย์งกัน	 หรัือรัาย์การัที�อาจมีค่วามขัด้แย์�ง
ทางผู้ลปรัะโย์ช่น์ของบรัิษััทและบรัิษััทย์่อย์	 เพื�อให�มั�นใจว่าบรัิษััทได้�ด้ำาเนินการัต้ามกฎเกณฑ์และข�อกำาหนด้ต้่างๆ	 ต้ามเกณฑ์
ของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	(ต้ลท.)	และสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(ก.ล.ต้.)	อย์่าง
เค่ร่ังค่รััด้	มีค่วามโปรั่งใสิและมีการัทำารัาย์การัเกี�ย์วโย์งหรัือรัาย์การัที�อาจมีค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์อย่์างสิมเหต้้สิมผู้ลต้าม
เงื�อนไขที�ต้ลาด้หลกัทรัพัย์ฯ์	กำาหนด้ไว�	โด้ย์ค่ำานงึถึืงปรัะโย์ช่น์ของผู้้�มีส่ิวนได้�เสีิย์		ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบมคี่วามเหน็วา่	รัาย์การั
เกี�ย์วโย์งที�มหีรัอืเกดิ้ขึ�นในรัะหวา่งป	ีเปน็รัาย์การัที�เกดิ้ขึ�นต้ามปกต้ขิองธิร้ักจิและเปน็ไปเพื�อปรัะโย์ช่นข์องบรัษิัทั	รัวมถืงึมกีารัเปดิ้
เผู้ย์ข�อม้ลอย่์างเพีย์งพอ	และต้ามเวลาที�กำาหนด้

 3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  :	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเป็นผู้้�พิจารัณาอน้มัต้ิแผู้นงานการัต้รัวจสิอบภาย์ใน
ปรัะจำาป	ี2563		ซื้ึ�งจดั้ทำาขึ�นค่รัอบค่ลม้ทก้รัะบบงานต้า่งๆที�สิำาค่ญัของบรััษัทัฯ	โด้ย์บรัษิัทัได้�แต้ง่ต้ั�ง	นางสิาววรัรัณทณย้์	์	วงษับ์ต้้รัรัอด้	 
แห่งบรัิษััท	 ต้รัวจสิอบภาย์ในธิรัรัมนิต้ิ	 จำากัด้	 เพื�อปฏิิบัต้ิหน�าที�ผู้้�ต้รัวจสิอบภาย์ในของบริัษััท	 และทำาการัต้รัวจสิอบการัปฏิิบัต้ิ
งาน	 ให�ค่ำาแนะนำา	และต้ิด้ต้ามผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานต้ามค่ำาแนะนำา	และเป็นผู้้�รัาย์งานผู้ลการัต้รัวจสิอบรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในต้่อ 
ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 ทั�งน้�	 ผู้ลการัต้รัวจสิอบภาย์ในยั์งไม่พบจ้ด้อ่อนหรืัอข�อบกพร่ัองในรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ใน	 ที�อาจมี 
ผู้ลกรัะทบต่้อการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทฯ	อย่์างเป็นสิารัะสิำาค่ัญ	ซื้ึ�งค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบมีค่วามเห็นว่า	บรัิษััทฯ	มีรัะบบการั
ค่วบค้่มภาย์ใน	และการักำากับด้แ้ลค่วามเสิี�ย์งอย์า่งเพยี์งพอและมปีรัะสิทิธิผิู้ลทางธิร้ักิจ	นอกจากน้�ผู้้�สิอบบญัช่ไีด้�ปรัะเมินผู้ลรัะบบ
ค่วบค่้มภาย์ใน	และไม่พบจ้ด้อ่อนที�เป็นสิารัะสิำาค่ัญซื้ึ�งอาจมีผู้ลกรัะทบต้่องบการัเงินของบรัิษััทฯ
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 4. การสอบทานการปีฏิิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปีชัน : ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�สิอบทานมาต้รัการั
ค่วบค้่มภาย์ใน	รัวมถึืงการักำากบัด้แ้ล	การัปฏิบัิต้ติ้ามมาต้รัการัต่้อต้�านการัท้จริัต้ค่อร์ัรััปชั่น	และการักำาหนด้แนวทางเชิ่งป้องกันการั
ทจ้รัติ้ที�อาจเกดิ้ขึ�นได้�	โด้ย์จดั้ให�มชี่อ่งทางการัรั�องเรัยี์นและแจ�งเบาะแสิผู้า่นเวบ็ไซื้ต้แ์ละอเีมลของบรัษิัทัฯ	มกีารัจดั้อบรัม	สิื�อสิารั
มาต้รัการัต่้อต้�านท้จรัิต้ค่อรั์รััปช่ัน	ทั�งน้�	ผู้ลการัต้รัวจสิอบภาย์ในไม่พบจ้ด้อ่อน	หรัือข�อบกพรั่องในรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในต้าม
มาต้รัการัต่้อต้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปช่ันที�เป็นสิารัะสิำาค่ัญ	ซื้ึ�งค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบมีค่วามเห็นว่า	บรัิษััทฯ	 มีรัะบบการัค่วบค่้ม
ภาย์ใน	 และการักำากับด้้แลค่วามเสิี�ย์งต้ามมาต้รัการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปช่ันต้ามแนวทางโค่รังการัแนวรั่วมปฏิิบัต้ิของภาค่
เอกช่นไทย์ในการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปช่ันอย์่างเพีย์งพอเหมาะสิม

 5. การสอบทานการก�ากับดแูลกจิการที�ดี การปีฏิบัิตติามกฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวข้อง : ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้� 
สิอบทานการัปฏิบิตั้งิานของบรัษิัทัต้ามนโย์บาย์การักำากบัด้้แลกิจการัที�ดี้	และจรัรัย์าบรัรัณของบรัษิัทั	รัวมทั�งการัปฏิบิตั้ติ้ามกฎรัะเบีย์บ	 
และกฎหมาย์ต่้างๆ	 แล�วพบว่า	 กรัรัมการับริัษััท	 ผู้้�บริัหารั	 และพนักงานได้�ปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์และเป็นไปต้ามกฎรัะเบีย์บ	 
จรัรัย์าบรัรัณ	ของบรัษิัทั	อีกทั�งบริัษััทย์งัได้�เปิด้ช่่องทางรัาย์งานการักรัะทำาผิู้ด้ผู่้านช่่องทางต่้างๆ	เช่่น	e-mail	และอื�นๆ	เพื�อให�เป็น
ไปต้ามนโย์บาย์การัรับัเรืั�องรั�องเรีัย์นและแจ�งเบาะแสิการักรัะทำาผู้ดิ้และการัท้จรัติ้	 รัวมถึืงค่วามรับัผู้ดิ้ช่อบต่้อสิงัค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	
พรั�อมทั�งปฏิบัิต้ติ้ามหลกั	CG	Code	2017	และหลัก	Sustainability

 6. การรายงานการปีฏิบิัติงานต่อคณะกรรมการบริษััท : ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�จัด้ทำารัาย์งานผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานของ
ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบพรั�อมกับผู้ลการัสิอบทานงบการัเงินเสินอค่ณะกรัรัมการับรัิษััทไต้รัมาสิละ	1	 ค่รัั�ง	 และจัด้ทำารัาย์งาน
ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเพื�อเปิด้เผู้ย์ไว�ในรัาย์งานปรัะจำาปี	2563	 ต้ามหลักเกณฑ์ที�	 ต้ลท.	 กำาหนด้	 ทั�งน้�	 ในรัอบปีที�ผู้่านมา	 
ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบไม่พบว่ามีหรัือสิงสัิย์ว่าจะมีเหต้้การัณ์หรัือสิถืานการัณ์ใด้ที�เป็นข�อบ่งชี่�ว่าเป็นรัาย์การัหรัือการักรัะทำาซื้ึ�ง
อาจมีผู้ลกรัะทบอย์่างมีนัย์สิำาค่ัญต้่อฐานะการัเงินและผู้ลการัด้ำาเนินงานของบรัิษััทฯ	แต้่อย์่างใด้

 7. กฎบัตรและการปีระเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ : ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ทบทวนกฎบัต้รั 
ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเป็นปรัะจำาทก้ปี	รัวมทั�งได้�ปรัะเมินผู้ลการัปฏิบัิต้งิานต้นเอง	(Self-Assessment)	ต้ามแนวทางปฏิบัิต้ทิี�ด้ขีอง
ต้ลาด้หลกัทรัพัย์แ์หง่ปรัะเทศไทย์	โด้ย์ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ปรัะเมนิผู้ลการัปฏิบิตั้งิานของต้นเองทั�งค่ณะ	และเปน็รัาย์บค้่ค่ล	 
ผู้ลการัปรัะเมนิสิรัป้ได้�วา่	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ปฏิบัิต้งิานต้ามหน�าที�ค่วามรับัผู้ดิ้ช่อบอย์า่งรัอบค่อบและเปน็อิสิรัะ	สิอด้ค่ล�อง
ต้ามแนวทางปฏิิบัต้ิที�ด้ี	 และกฎบัต้รัของค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบมีการัรัาย์งานผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานต่้อ 
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเป็นปรัะจำาท้กไต้รัมาสิ	เพื�อใช่�เป็นแนวทางพัฒนาการัปฏิิบัต้ิงานต้่อไป

 8. การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี : ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ค่ัด้เลือกผู้้�สิอบบัญช่ี		 
โด้ย์พิจารัณาจากผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานในปีที�ผู้่านมา	ค่วามเป็นอิสิรัะ	ค่วามรั้�ค่วามสิามารัถื	ปรัะสิบการัณ์	รัวมถืึงอัต้รัาค่่าต้อบแทน	
ในการัสิอบบัญช่ีของบรัิษััทฯ	 และบรัิษััทในเค่รัือ	 จึงขอเสินอแต้่งต้ั�งผู้้�สิอบบัญช่ีรัับอน้ญาต้จากบรัิษััท	 สิำานักงาน	 อีวาย์	 จำากัด้	 
เป็นผู้้�สิอบบัญช่ีรัับอน้ญาต้ของบรัิษััท	 ปรัะจำาปี	2563	 รัวมทั�งเสินอค่่าต้อบแทนปรัะจำาปี	2563	 ต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเพื�อ 
นำาเสินอให�ที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นพิจารัณาอน้มัต้ิในการัแต้่งต้ั�งผู้้�สิอบบัญช่ีรัับอน้ญาต้และกำาหนด้ค่่าต้อบแทน

	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	พจิารัณาโด้ย์สิรัป้วา่	บรัษิัทัย์ดึ้ถือืการับรัหิารัจดั้การัต้ามนโย์บาย์การักำากบัด้แ้ลกจิการัที�ด้เีปน็สิำาค่ญั	
มผีู้ลให�รัะบบการับริัหารัจัด้การัและรัะบบการัค่วบค่ม้ภาย์ในของบริัษัทั	ไมม่ขี�อบกพร่ัองที�เป็นสิารัะสิำาค่ญั	และเป็นการัปฏิบัิติ้โด้ย์
ค่ำานึงถืึงผู้ลปรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ของบรัิษััทเป็นหลัก	ภาย์ใต้�นโย์บาย์ที�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี 
ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ



รายงานประจำาปี 256320

 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 ณ	วันที�	31	ธัินวาค่ม	2563	ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทนของบรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	ปรัะกอบ
ด้�วย์สิมาช่ิก	จำานวน	3	ท่านซื้ึ�งเป็นกรัรัมการัอิสิรัะที�มีค่้ณสิมบัต้ิค่รับถื�วนต้ามข�อกำาหนด้	ปรัะกอบด้�วย์	

	 1.	 พลต้ำารัวจเอก	วิสิน้	ปรัาสิาททองโอสิถื	 ปรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	(กรัรัมการัอิสิรัะ)

	 2.	 นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพกศ้ลศรัี		 กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	(กรัรัมการัอิสิรัะ)

	 3.	 นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั		 กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	(กรัรัมการัอิสิรัะ)

	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	ได้�ปฏิบิัต้ิหน�าที�ต้ามที�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ซื้ึ�งกำาหนด้
ไว�ในกฎบัต้รัของค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 มีหน�าที�สิรัรัหาบ้ค่ค่ลผู้่านกรัะบวนการักลั�นกรัองและพิจารัณา 
อย์่างรัอบค่อบ	 รัะมัด้รัะวัง	 เพื�อสิรัรัหาบ้ค่ค่ลที�มีค่้ณสิมบัต้ิเหมาะสิม	 ต้ามที�ได้�รัับมอบหมาย์	 ในรัะหว่างปี	2563	 มีการัปรัะช่้ม
รัวมทั�งสิิ�น	2	ค่รัั�ง	และได้�รัาย์งานผู้ลการัปรัะช่้มพรั�อมค่วามเห็นและข�อเสินอแนะให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทรัับทรัาบอย่์างต้่อเน่�อง	
ซื้ึ�งการัด้ำาเนินงานที�สิำาค่ัญ	สิรั้ปได้�ด้ังน้�

1. พิจารัณาทบทวนและให�ค่วามเห็นช่อบกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 เพื�อนำาเสินอต่้อ 
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ

2. เสินอให�ที�ปรัะช่้มสิามัญผู้้�ถืือห้�นปรัะจำาปี	2563	 พิจารัณาเลือกต้ั�งกรัรัมการัที�พ�นจากต้ำาแหน่งต้ามกำาหนด้วารัะ	 
กลับเข�าด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัอีกวารัะหนึ�ง

3. พจิารัณากำาหนด้ค่า่ต้อบแทนกรัรัมการัปรัะจำาปี	2563	โด้ย์พิจารัณาจากผู้ลการัด้ำาเนนิงานและเปรัยี์บเทยี์บกบัผู้ลสิำารัวจ
ค่า่ต้อบแทนกรัรัมการัในกล้ม่อต้้สิาหกรัรัมและธิร้ักจิที�มขีนาด้ใกล�เค่ยี์งกนั	นำาเสินอต้อ่ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั	เพื�อพิจารัณา
ให�ค่วามเห็นช่อบและนำาเสินอต้่อที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ

4. พิจารัณาหลักเกณฑ์ให�ผู้้�ถืือห้�นมีสิ่วนรั่วมในการัต้ัด้สิินใจในเรัื�องสิำาค่ัญของบรัิษััท	 โด้ย์กำาหนด้หลักเกณฑ์การัให� 
ผู้้�ถืือห้�นส่ิวนน�อย์สิามารัถืเสินอเพิ�มวารัะการัปรัะช่้มล่วงหน�าก่อนวันปรัะช้่มผู้้�ถืือห้�น	 และ	 กำาหนด้หลักเกณฑ์การัให� 
ผู้้�ถืือห้�นสิ่วนน�อย์เสินอช่ื�อบ้ค่ค่ลเพื�อเข�าด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการั	 รัวมถืึงเปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นสิ่งค่ำาถืามล่วงหน�า 
ก่อนวันปรัะช่้มสิามัญผู้้�ถืือห้�น	ปรัะจำาปี	2564	โด้ย์เปิด้เผู้ย์หลักเกณฑ์ด้ังกล่าวไว�บน	website	ของบรัิษััท

5. พิจารัณาแนวทางในการัปรัะเมินผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 ค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย์่อย์	 และปรัะธิาน 
เจ�าหน�าที�บรัิหารั	โด้ย์จัด้ให�มีการัปรัะเมินต้นเองเป็นรัาย์ค่ณะและรัาย์บ้ค่ค่ล

6. พิจารัณากำาหนด้แผู้นการัสิืบทอด้ต้ำาแหน่งของกรัรัมการัและต้ำาแหน่งผู้้�บริัหารั	เพื�อค่วามต้่อเน่�องในการัปฏิิบัติ้งาน

7. พิจารัณาหลักเกณฑ์การักำาหนด้อัต้รัาการัปรัับค่่าต้อบแทนและสิวัสิด้ิการั	 ปรัะจำาปี	2563	 รั่วมกับฝ่่าย์ท้นมน้ษัย์์	 
และค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	 ให�มีค่วามเหมาะสิมสิอด้ค่ล�องกับผู้ลการัด้ำาเนินงานของบรัิษััทเพื�อเป็นการัสิรั�างแรังจ้งใจ	
และรัักษัาไว�ซื้ึ�งพนักงานที�มีค่วามสิามารัถื	และมีผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานด้ี	

	 ในป	ี2563	ที�ผู้า่นมาค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพจิารัณาค่า่ต้อบแทน	ได้�ปฏิบิตั้งิานที�ได้�รับัมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั	
อย์่างค่รับถื�วน	 ด้�วย์ค่วามรัะมัด้รัะวัง	 รัอบค่อบ	 เต้็มค่วามสิามารัถื	 และเป็นอิสิรัะเพื�อปรัะโย์ช่น์โด้ย์รัวมต้่อบรัิษััทและผู้้�ถืือห้�น 
อย์่างเหมาะสิมแล�ว

วิสนุ ปีราสาททองโอสถ

ปรัะธิานค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน

พลต�ารวจเอก
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 รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

	 ค่ณะกรัรัมการับริัษัทั	ชี่วาทัย์	จำากดั้	(มหาช่น)	มีค่วามม้ง่มั�นในการักำากบัด้แ้ลกจิการัที�ด้เีพื�อให�เกิด้การัพัฒนาอย่์างย์ั�งย์นืและ 
ต้อ่เน่�อง		โด้ย์ค่ำานงึถืงึผู้้�มสีิว่นได้�เสิยี์ทก้ฝ่า่ย์อย์า่งเทา่เทยี์มกนั	และการัมจีรัยิ์ธิรัรัมในการัด้ำาเนนิธิร้ักจิอย์า่งโปรัง่ใสิ	สิามารัถืต้รัวจสิอบ 
ได้�	รัวมถืึงการักำาหนด้นโย์บาย์การัต้่อต้�านการัท้จริัต้ค่อรั์รััปช่ันอย์่างเป็นรั้ปธิรัรัม		ดั้งนั�น	จึงได้�แต้่งต้ั�งค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แล
กิจการั	 ปรัะกอบด้�วย์	 กรัรัมการัอิสิรัะ	 จำานวน	2	 ท่าน	 กรัรัมการัที�เป็นผู้้�บรัิหารัอีก	1	 ท่าน	 เมื�อวันที�	11	 พฤศจิกาย์น	2559	 
เพื�อทำาหน�าที�กำากบัด้แ้ลให�การัด้ำาเนนิธิร้ักจิให�มคี่วามเปน็ธิรัรัมต้อ่ผู้้�มส่ีิวนได้�เสีิย์ท้กฝ่า่ย์	อนัจะเปน็การัสินบัสินน้ให�ธิร้ักจิของบรัษิัทั
เจรัญิก�าวหน�าอย์า่งย์ั�งย์นืสิอด้ค่ล�องกบัหลกัการักำากับด้แ้ลกจิการัที�ด้	ีสิำาหรับับรัษิัทัจด้ทะเบยี์น	ป	ี2560	(Corporate	Governance	
Code	for	listed	companies	2017)	ของสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	

	 โด้ย์มีค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	จำานวน	3	ท่าน	ได้�แก่

	 1.	 นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ		เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั	 ปรัะธิานกรัรัมการักำากับด้แ้ลกิจการั/กรัรัมการัอิสิรัะ

	 2.	 นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรัี			 กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั/กรัรัมการัอิสิรัะ

	 3.	 นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ		 	 กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั/กรัรัมการัผู้้�จัด้การั

	 ในปี	2563	 ที�ผู้่านมาค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการัมีการัปรัะช่้มจำานวน	4	 ค่รัั�ง	 โด้ย์ปฏิิบัต้ิหน�าที�เป็นไปต้ามกฎบัต้รั 
ค่ณะกรัรัมการักำากบัด้แ้ลกจิการั	ซื้ึ�งได้�รับัค่วามเหน็ช่อบจากค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัอย์า่งค่รับถื�วน		โด้ย์สิามารัถืสิรัป้สิารัะสิำาค่ญัได้�ด้งัน้�

1. พจิารณา ทบทวน น�าเสนอ ตอ่คณะกรรมการบริษัทัในเรื�องนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที�ด	ีค่ณะกรัรัมการักำากบัด้แ้ล
กจิการัได้�พจิารัณาทบทวนการัปรับัปรัง้นโย์บาย์การักำากบัด้แ้ลกจิการัที�ด้	ีและจรัรัย์าบรัรัณทางธิร้ักจิ	(Code	of	Conduct)	
เพื�อให�เหมาะสิมและสิอด้ค่ล�องกับหลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี	 และเป็นไปต้ามแนวทางการักำากับด้้แลกิจการับรัิษััท 
จด้ทะเบีย์นไทย์ของสิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	 และนำาเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทอน้มัต้ิ	 เพื�อเป็น 
กรัอบแนวทางให�ฝ่่าย์จัด้การันำาไปใช่�เป็นในหลักการัด้ำาเนินงาน	และพัฒนาธิ้รักิจของบรัิษััทต้่อไป

2. การชี�แจงและเผยแพรห่ลกัการก�ากบัดแูลกจิการที�ด ีค่ณะกรัรัมการักำากบัด้แ้ลกจิการัได้�มีการักำากบัด้แ้ลให�บรัษิัทัเปดิ้เผู้ย์
และช่ี�แจงสิารัะสิำาค่ญัของนโย์บาย์กำากบัด้แ้ลกจิการัที�ด้แีละแนวทางปฏิบิตั้ติ้อ่ผู้้�มสีิว่นได้�เสิยี์อย์า่งเปน็ธิรัรัมต้อ่กรัรัมการั	
ผู้้�บริัหารั	และพนักงานของบรัิษััท	รัวมถึืงผู้้�ถืือห้�น	เจ�าหน้�	ล้กหน้�	ค่้่ค่�า	ลก้ค่�า	และผู้้�มีส่ิวนได้�เสิีย์อื�นๆ	ท้กฝ่่าย์	นอกจาก
น้�	ยั์งได้�กำากับด้้แลให�บรัิษััท	จัด้ทำาเอกสิารัจรัรัย์าบรัรัณทางธิ้รักิจเพื�อเผู้ย์แพรั่ให�กรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารั	และพนักงานของ
บรัิษััทโด้ย์ให�ผู้้�รัับลงนามย์ืนย์ันการัรัับเอกสิารัด้ังกล่าวท้กค่น

3. การเปีิดเผยข้อมูลเพื�อปีระเมินผลการก�ากับดูแลกิจการ ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการัได้�มีการักำากับด้้แลให�บรัิษััท	
เปิด้เผู้ย์ข�อม้ลเกี�ย์วกับการัด้ำาเนินธ้ิรักิจและการัปฏิิบัต้ิงานอย่์างค่รับถื�วนต่้อหน่วย์งานกลางภาย์นอกองค์่กรั	 เพื�อการั
สิำารัวจและปรัะเมินผู้ลและจัด้อันด้ับการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ีของบรัิษััท	 และนำาผู้ลการัสิำารัวจด้ังกล่าวมาพิจารัณาใช่�
เป็นกรัอบในการักำากับด้้แลให�บริัษััทด้ำาเนินงานอย์่างมีค่วามรัับผิู้ด้ช่อบต่้อสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	 และเป็นไปเพื�อการั
สิรั�างค่้ณค่่าให�กิจการัอย่์างย์ั�งย์ืน	รัวมทั�งสินับสิน้นให�บริัษััทร่ัวมมือในการัสิำารัวจในด้�านต้่างๆ	ด้ังน้�

•	 โค่รังการัสิำารัวจการักำากับด้้แลกิจการับรัิษััทจด้ทะเบีย์นไทย์	 ปรัะจำาปี	2563	(Corporate	Governance	Report	 
of	Thai	Listed	Companies		2020)	โด้ย์สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(Thai	Institute	of	Directors	
Association	:	IOD)

•	 โค่รังการัการัปรัะเมินค่้ณภาพการัจัด้ปรัะช่้มสิามัญผู้้�ถืือห้�น	 ปรัะจำาปี	2563	 โด้ย์สิมาค่มสิ่งเสิรัิมผู้้�ลงท้นไทย์	
(Thaiinvestors	Association	:	TIA)

•	 หลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี	 สิำาหรัับบรัิษััทจด้ทะเบีย์น	 ปี	2560	(Corporate	Governance	Code	for	listed	
companies	2017)	 โด้ย์สิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(The	Securities	and	
Exchange	Commission	:	SEC)	
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4. การเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการัพิจารัณาวางกรัอบแนวทางการักำากับด้้แล 
การัด้ำาเนนิงานที�เกี�ย์วข�องกบัการัต้อ่ต้�านการัทจ้รัติ้ของบรัษิัทั	และเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัอนม้ตั้ิให�บรัษิัทัเข�ารัว่ม
โค่รังการัแนวรั่วมปฏิบิัต้ิของภาค่เอกช่นไทย์ในการัต้่อต้�านการัท้จริัต้	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	
Coalition	Against	Corruption	:	CAC)

5. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	ในปี	2563	ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการัได้�พิจารัณาปรัับปรั้ง
กฎบตั้รัค่ณะกรัรัมการักำากับด้แ้ลกจิการัเพื�อให�สิอด้ค่ล�องกบันโย์บาย์การัเข�ารัว่มโค่รังการัแนวรัว่มปฏิบิตั้ขิองภาค่เอกช่น
ไทย์ในการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้	และเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทอน้มัต้ิ	

6. ก�ากับดูแลการปีฏิิบัติงาน ด้้แลการัปฏิิบัต้ิงานของค่ณะทำางานให�เป็นไปต้ามนโย์บาย์การักำากับด้้แลกิจการัของบรัิษััท	
และหลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี	 โด้ย์ได้�กำาหนด้ให�ค่ณะอน้กรัรัมการัต้่างๆ	 จะต้�องรัาย์งานผู้ลการัปฏิิบัต้ิหน�าที� 
ต้อ่ค่ณะกรัรัมการับริัษััท	รัวมถึืงต้ดิ้ต้ามค่วามคื่บหน�าในการัด้ำาเนนิโค่รังการัต่้างๆ	ที�เกี�ย์วข�องกับการักำากบัด้แ้ลกิจการัให�
บรัรัลว้ตั้ถืป้รัะสิงค่ท์ี�วางไว�		และสินบัสินน้การัมสีิว่นรัว่มของผู้้�ถือืห้�น	โด้ย์การักำาหนด้หลกัเกณฑก์ารัให�ผู้้�ถือืห้�นสิว่นน�อย์ 
สิามารัถืเสินอเพิ�มวารัะการัปรัะช่้มล่วงหน�าก่อนวันปรัะช้่มผู้้�ถืือห้�น	 และกำาหนด้หลักเกณฑ์การัให�ผู้้�ถืือห้�นส่ิวนน�อย์ 
เสินอช่ื�อบค้่ค่ลเพื�อเข�าด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการั	รัวมถึืงเปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถือืห้�นสิง่ค่ำาถืามล่วงหน�าก่อนวนัปรัะช่ม้โด้ย์กำาหนด้
หลักเกณฑ์การัส่ิงค่ำาถืามล่วงหน�าและเผู้ย์แพร่ัหลักเกณฑ์ด้ังกล่าวไว�บน	Website	 ของบริัษััท	 เพื�อให�สิอด้ค่ล�องกับ
หลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี

7. ก�าหนดให้มกีารปีระเมนิตนเอง ของค่ณะกรัรัมการั	ค่ณะกรัรัมการัช่ด้้ย่์อย์	และกรัรัมการัรัาย์บค้่ค่ล	รัวมถืงึการัปรัะเมนิ
ผู้ลการัปฏิิบัต้ิหน�าที�ของเลขาน้การับริัษััทเป็นปรัะจำาท้กปี	 เพื�อนำาผู้ลการัปรัะเมิน	 และข�อเสินอแนะไปปรัับปรั้งแก�ไข	
และพัฒนาปรัะสิิทธิิภาพการัปฏิิบัต้ิงานให�ด้ีย์ิ�งขึ�น		

8. สอบทานรายงานการก�ากบัดแูลกิจการ ของบรัษัิัทที�เปดิ้เผู้ย์ในรัาย์งานปรัะจำาปีให�สิอด้ค่ล�องกบัข�อกำาหนด้ของสิำานกังาน
ค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	และต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	

	 สิรั้ปในภาพรัวมปี	2563	 ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการัได้�ปฏิิบัต้ิหน�าที�ต้ามที�ได้�รัับมอบหมาย์โด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท 
ให�ล้ล่วงต้ามวัต้ถื้ปรัะสิงค่์ในรัะด้ับที�น่าพอใจ	อาทิเช่่น

•	 บรัิษััทได้�รัับผู้ลการัปรัะเมิน	ปรัะจำาปี	2563	ในรัะด้ับด้ีเลิศ	หรัือ	รัะดั้บ	5	ด้าว	จากโค่รังการัสิำารัวจการักำากับด้้แลกิจการั
บรัิษััทไทย์	หลักเกณฑ์	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR)	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบัน
กรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)

•	 การัปรัะช่ม้สิามัญผู้้�ถือืห้�นของบริัษัทั	ปรัะจำาปี	2563	เมื�อวนัที�	1	เมษัาย์น	2563	บรัษิัทัได้�รับัผู้ลการัปรัะเมินจากสิมาค่ม
สิ่งเสิริัมผู้้�ลงท้นไทย์	(TIA)	จำานวน	100	ค่ะแนน	ซื้ึ�งแสิด้งให�เห็นถืึงการัมีพัฒนาการัและรัักษัามาต้รัฐานที�ด้ี	

	 ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการัจะปฏิิบัต้ิหน�าที�ต้ามที�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััทอย์่างเต้็มค่วามสิามารัถื	 
อีกทั�งจะย์งัค่งด้แ้ล	ปรับัปรัง้แก�ไข	และม่้งมั�นพฒันาปรัะสิทิธิภิาพในการัด้ำาเนนิงานอย์า่งต้อ่เน่�อง	โด้ย์จะด้ำาเนนิการัต้ามแนวทางการั
ด้ำาเนนิธิร้ักจิที�ยึ์ด้มั�นในค่วามถืก้ต้�องและโปรัง่ใสิ	อนัจะนำาไปสิ้ก่ารับรัรัลว้ตั้ถืป้รัะสิงค่แ์ละเปา้หมาย์ที�กำาหนด้ไว�อย์า่งมปีรัะสิทิธิภิาพ
และปรัะสิิทธิิผู้ล	

นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
ปรัะธิานกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั
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 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	ปรัะกอบด้�วย์	กรัรัมการัอิสิรัะ	และกรัรัมการับรัิหารั	ซื้ึ�งเป็นผู้้�มีค่วามรั้�ค่วามสิามารัถื	และ
มีปรัะสิบการัณ์ต้ลอด้จนมีค่วามเข�าใจในการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท	และการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	มีจำานวน	3	ท่าน	ด้ังน้�

	 1.	 นางสิภ้าภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรัี	 	 ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง/กรัรัมการัอิสิรัะ	

	 2.	 นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั	 กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง/กรัรัมการัอิสิรัะ

	 3.	 นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ	 	 กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง/กรัรัมการัผู้้�จัด้การั

	 ในปี	2563		มีการัปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งรัวม	4	ค่รัั�ง		มีการัปฏิบัิต้ิหน�าที�ต้ามขอบเขต้และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ
ต้ามที�กำาหนด้ไว�ในกฎบัต้รั	และที�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ด้ังน้�	

	 แต้่งต้ั�งค่ณะทำางานบรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	ปรัะจำาปี	2563	จำานวน	18	ท่าน

	 มกีารัพจิารัณาบรัหิารัค่วามเสิี�ย์งขององค์่กรั	ต้ามกรัอบการับรัหิารัค่วามเสิี�ย์ง	COSO-ERM	2017	ได้�แก	่การักำากบัด้แ้ล 
และวัฒนธิรัรัม	(Governance	&	Culture),	 กลย์้ทธิ์และการักำาหนด้วัต้ถื้ปรัะสิงค่์	(Strategy	&	Objective-Setting),	 
ผู้ลการัปฏิบิตั้งิาน	(Performance),	การัสิอบทานและการัแก�ไขปรับัปรัง้	(Review	&	Revision),	สิารัสินเทศ	การัสิื�อสิารั	
และการัรัาย์งาน	(Information,	Communication	&	Reporting)	และ	ค่วามเสิี�ย์งด้�านทจ้ริัต้ค่อรัร์ัปัช่นั	(Anti-Corruption	
Risk)	โด้ย์มีการักำาหนด้มาต้รัการัค่วบค่้มค่วามเสิี�ย์ง	เพื�อลด้โอกาสิและผู้ลกรัะทบที�อาจเกิด้ขึ�น

	 พจิารัณาแผู้นบรัหิารัค่วามเสิี�ย์งต้ามที�ค่ณะทำางานบรัหิารัค่วามเสิี�ย์งทำาการัปรัะเมนิค่วามเสิี�ย์ง	และจดั้รัะด้บัค่วามสิำาค่ญั
ของค่วามเสิี�ย์ง	พรั�อมกำาหนด้วิธิีจัด้การัค่วามเสิี�ย์ง	ให�อย์้่ในรัะด้ับที�ย์อมรัับได้�หรัือลด้โอกาสิที�จะเกิด้ขึ�น

	 ต้ิด้ต้ามและทบทวนการัด้ำาเนินงานต้ามแผู้นการับรัิหารัจัด้การัค่วามเสิี�ย์ง	 ภาย์ใต้�นโย์บาย์และกรัอบการับรัิหารั 
ค่วามเสิี�ย์ง	 COSO-ERM	2017	 ที�กำาหนด้ไว�	 เพื�อให�มั�นใจว่าบรัิษััทมีการับรัิหารัจัด้การัค่วามเสิี�ย์งอย่์างต้่อเน่�องและ
เป็นรัะบบอย์่างมีปรัะสิิทธิิภาพ

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งมีการัทบทวนและปรัับปรั้งนโย์บาย์การับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งให�สิอด้ค่ล�องกับธิ้รักิจของ
บรัิษััท	และด้ำาเนินการัปรัะเมินค่วามเสิี�ย์งด้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปช่ัน	ซื้ึ�งเป็นส่ิวนหนึ�งของนโย์บาย์การัต้่อต้�านการัท้จรัิต้
ค่อร์ัรััปช่ัน

	 ค่ณะกรัรัมการับรัหิารัค่วามเสิี�ย์ง	มกีารัทบทวน	ปรับัปรัง้กฎบตั้รัเปน็ปรัะจำาทก้ป	ีเพื�อให�ค่รัอบค่ล้มกฎเกณฑ	์ข�อกำาหนด้	
ข�อบังค่ับ	กฎหมาย์	ที�เปลี�ย์นแปลงไปต้ามสิถืานการัณ์

	 ค่ณะกรัรัมการับรัหิารัค่วามเสิี�ย์งปรัะเมนิผู้ลการัปฏิบิตั้งิานของต้นเองเปน็รัาย์ค่ณะ	และรัาย์บค้่ค่ล	เปน็ปรัะจำาทก้ปแีละ
นำาผู้ลการัปรัะเมินมาปรัับปรั้งการัด้ำาเนินงานให�มีปรัะสิิทธิิภาพมากย์ิ�งขึ�น

	 ในปี	2563	 ที�ผู้่านมา	 บรัิษััทได้�รัับผู้ลกรัะทบจาก	 COVID-19	 ที�สิ่งผู้ลให�เศรัษัฐกิจทั�งภาย์ในปรัะเทศและต้่างปรัะเทศ	 
อย์้่ในภาวะช่ะลอต้ัว	 ซื้ึ�งล�วนแต้่สิ่งผู้ลกรัะทบต้่อภาค่อ้ต้สิาหกรัรัมต้่างๆ	 เป็นวงกว�าง	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งจึงได้� 
เฝ่้ารัะวังและติ้ด้ต้ามสิถืานการัณ์ทางเศรัษัฐกิจอย์่างใกล�ช่ิด้	รัวมถืึงได้�บรัิหารัจัด้การัค่วามเสิี�ย์งอย่์างค่รัอบค่ล้มในท้กมิต้ิ	 เพื�อให�
บริัษััทสิามารัถืด้ำาเนินธิ้รักิจได้�อย์่างเหมาะสิม	มีปรัะสิิทธิิภาพและบรัรัล้เป้าหมาย์ที�วางไว�ภาย์ใต้�สิถืานการัณ์ด้ังกล่าว	อันจะทำาให�
บริัษััทสิามารัถืด้ำาเนินธิ้รักิจได้�อย์่างมั�นค่งและเต้ิบโต้ได้�อย์่างต้่อเน่�อง

	 จากการัที�ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั	ผู้้�บรัหิารั	และพนกังานของบรัษัิัท	ให�ค่วามสิำาค่ญัในการัปฏิบิตั้ติ้ามหลกัการักำากบัด้แ้ลกจิการัที�ด้ี	 
และการับริัหารัค่วามเสิี�ย์ง	 ทางค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเสีิ�ย์งจึงมีค่วามมั�นใจว่าการัปฏิิบัต้ิหน�าที�ในรัอบปีที�ผู้่านมานั�น	 
มกีารัจดั้การัค่วามเสิี�ย์งของบรัษิัทัได้�อย์า่งเพยี์งพอเหมาะสิมและได้�ถืก้นำาไปปฏิบิตั้อิย์า่งต้อ่เน่�อง	จนค่วามเสิี�ย์งอย่้์ในรัะด้บัที�บรัษิัทั
ย์อมรัับได้�	 และนำาพาให�บริัษััทสิามารัถืบรัรัล้เป้าหมาย์ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจต้ามที�กำาหนด้ไว�	 ก่อให�เกิด้ปรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้แก่ผู้้�ถืือห้�น	
และผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์ท้กกล้่มอย์่างเหมาะสิม

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเ	สิี�ย์ง



รายงานประจำาปี 256324

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร 
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

4. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการกำากับดูแลกิจการ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายพินิจ หาญพาณิชย์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

5. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร 
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายบุญ ชุน เกียรติ
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการกำากับดูแลกิจการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการผู้จัดการ
•  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

6. พลตำารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5 67 12 34

 ประวัตกิรรมการ
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จ�านวนหุน้ CHEWA 2,076,923	ห้�น	สิัด้สิ่วน	0.16%	(ณ	30	ธัินวาค่ม	2563)

เริ�มด�ารงต�าแหน่งเมื�อวันที� 13	มีนาค่ม	2551

การศึกษัา/การอบรม •	ปรัิญญาโท	สิาขาการัค่�ารัะหว่างปรัะเทศ	และ	สิาขาการัต้ลาด้	
มหาวิทย์าลัย์	ซื้าน	ฟรัานซื้ิสิโก	รััฐแค่ลิฟอเน้ย์รั์	สิหรััฐอเมรัิกา

•	ปรัิญญาต้รัี	สิาขาการัธินาค่ารั	มหาวิทย์าลัย์	ซื้าน	ฟรัานซื้ิสิโก	
รััฐแค่ลิฟอเน้ย์รั์	สิหรััฐอเมรัิกา

•	อน้ปรัิญญา	สิาขาศิลปะศาสิต้รั์	และ	ค่อมพิวเต้อรั์	จาก	
วิทย์าลัย์โรัเจอรั์	วิลเลี�ย์มสิ์	รััฐโรัด้ไอรั์แลนด้์	สิหรััฐอเมรัิกา

•	หลักสิ้ต้รั	Director	Accreditation	Program	(DAP)	 
รั้่น	9/2547

•	หลักสิ้ต้รัการัป้องกันรัาช่อาณาจักรั	(ปรัิญญาบัต้รั	วปอ.)	 
รั้่น	2552

•	หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง	 
รั้่น	13	(วต้ท.	13)	สิถืาบันวิทย์าการัต้ลาด้ท้น

•	หลักสิ้ต้รัวิทย์าการัปรัะกันภัย์รัะดั้บสิ้ง	 
รั้่นที�	2	(วปสิ.)	สิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับ 
และสิ่งเสิรัิมการัปรัะกอบธิ้รักิจปรัะกันภัย์	(ค่ปภ.)

•	หลักสิ้ต้รัการับรัิหารัจัด้การัด้�านค่วามมั�นค่งขั�นสิ้ง	 
รั้่น	3	(สิวปอ.มสิ.3)	สิมาค่มวิทย์าลัย์ป้องกันรัาช่อาณาจักรั	 
ในพรัะบรัมรัาช่้ปถืัมภ์

•	หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งด้�านการัค่�าและการัพาณิช่ย์์	 
รั้่น	6	สิถืาบันวิทย์าการัการัค่�า	มหาวิทย์าลัย์หอการัค่�าไทย์

•	หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งด้�านการับรัิหารังานพัฒนาเมือง	 
รั้่น	3	(มหานค่รัรั้่นที�	3)	มหาวิทย์าลัย์นวมินทรัาธิริัาช่

•	หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งด้�านการับรัิหารัเมือง	รั้่น	1	 
(ผู้้�นำาเมือง	1)	มหาวิทย์าลัย์นวมินทรัาธิริัาช่

•	หลักสิ้ต้รัการัปฏิิรั้ปธิ้รักิจและสิรั�างเค่รัือข่าย์นวัต้กรัรัม	 
รั้่น	1	สิภาอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปรัะเทศไทย์

ปีระสบการณ์ท�างาน

•  ที�ปรัึกษัารัองนาย์กรััฐมนต้รัี

•  เลขาธิิการั	สิหพันธิ์ผู้้�ผู้ลิต้แก�วและกรัะจกแห่งอาเซื้ีย์น

•  รัองปรัะธิาน	กล้่มแก�วและกรัะจก	สิภาอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปรัะเทศไทย์

•  รัองปรัะธิานกรัรัมการั	บรัิษััท	สิย์ามทรัี	ด้ีเวลลอปเม�นท์	จำากัด้

•  รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัใหญ่	บรัิษััท	กรัะจกไทย์อาซื้าฮีี	จำากัด้	(มหาช่น)

• สิมาช่ิกพิเศษั	The	International	Commission	on	Glass

•  ที�ปรัึกษัา	ปรัะธิานสิภาอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปรัะเทศไทย์

•  ที�ปรัึกษัาค่ณะกรัรัมาธิิการัการัอ้ต้สิาหกรัรัม	สิภาผู้้�แทนรัาษัฎรั

•  กรัรัมการั		บรัิษััท	เค่มีการัต้ลาด้	จำากัด้

•  กรัรัมการัทีปรัึกษัาศ้นย์์บรัิหารัธิ้รักิจย์ั�งย์ืน	ค่ณะพาณิช่ย์ศาสิต้รั์และการับัญช่ี	
มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์

•  ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั	บรัิษััท	พารัากอน	ค่ารั์	เรันทัล	จำากัด้	(Hertz)

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ,  
ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้้�มีอำำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท
อายุ 59 ปีี
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ต�าแหน่งปัีจจุบัน

ต�าแหน่งในบริษััทมหาชน
2537	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการับริัหารั			 บรัิษััท	ค่าเธ่ิย์์ลีสิแพลน	จำากัด้	(มหาช่น)
2548	-	ปัจจ้บัน		 ปรัะธิานกรัรัมการั		 บรัิษััท	เอทีพี	30	จำากัด้	(มหาช่น)
2550	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั			 บรัษัิัท	ที	ที	แอล	อ้ต้สิาหกรัรัม	จำากดั้	(มหาช่น)
2551	-	ปัจจ้บัน		 ปรัะธิานกรัรัมการั		 บรัิษััท	ชี่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2559	-	ปัจจ้บัน		 ปรัะธิานกรัรัมการั		 บรัิษััท	ไทย์ศรัีปรัะกันภัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
ต�าแหน่งในบริษััทจ�ากัดและอื�นๆ
2563	-	ปัจจ้บัน		 รัองปรัะธิาน	 สิภาอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปรัะเทศไทย์และ	 	

	 	 	 ปรัะธิานค่ณะกรัรัมการั	E-Commerce
2562	-	ปัจจ้บัน	 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ทีทีแอล	แค่ปปิต้อล	จำากัด้
2562	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ชี่วาทัย์	โฮีม	ออฟฟิศ	จำากัด้
2561	-	ปัจจ้บัน		 ปรัะธิาน	 กล้่มอ้ต้สิาหกรัรัมแก�วและกรัะจก	 

	 	 	 สิภาอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปรัะเทศไทย์
2560	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั	 บรัิษััท	โฟรั์พอย์ต้์	โอพลัสิ	จำากัด้
2560	-	ปัจจ้บัน		 ค่ณะกรัรัมการัสิ่งเสิรัิม
	 	 กิจการัมหาวิทย์าลัย์		 มหาวิทย์าลัย์นวมินทรัาธิิรัาช่
2560	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ชี่วา	ฮีารั์ท	จำากัด้	
2558	-	ปัจจ้บัน		 ค่ณะกรัรัมการั	 ช่มรัมแบด้มินต้ัน	รัาช่กรัีฑาสิโมสิรั	โปโลค่ลับ
2558	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ค่�าไพบล้ย์์	จำากัด้	
2557	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ท้นไพบล้ย์์	จำากัด้	
2556	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ด้ีที	แอนด้์	จี	จำากัด้	
2556	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ชี่วาทัย์	อินเต้อร์ัเช่นจ์	จำากัด้	
2554	-	ปัจจ้บัน		 ปรัะธิานกรัรัมการั		 บรัิษััทโกลบอล	เอ็นไวรัอนเมนทอล		 	

	 	 	 เทค่โนโลย์ี	จำากัด้
2551	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ชี่วาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น	จำากัด้	
2551	-	ปัจจ้บัน		 รัองปรัะธิานกรัรัมการั	บรัิษััท	บางกอกค่รัิสิต้ัล	จำากัด้
2549	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ไพลักษัณ์	จำากัด้	
2549	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ไพบ้ลย์์ธิ้รักิจ	จำากัด้	
2548	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	บางกอก	ค่รัิสิต้ัล	จำากัด้	
2548	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	กรัมด้ิษัฐ์	พารั์ค่	จำากัด้	
2547	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	อมต้ะ	ปิโต้รัเลีย์ม	จำากัด้	
2540	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ช่าต้ิช่ีวะ	จำากัด้	
2536	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั	
	 	 กรัรัมการับริัหารั	 บรัิษััท	ช่�างไอแลนด้์	รัีสิอร์ัท	จำากัด้	 

	 	 	 (บารัาลี	บีช่	รัีสิอรั์ท)	
2536	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั
	 	 กรัรัมการับริัหารั			 บรัิษััท	สิีมาธิาน้	จำากัด้
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นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการ, กรรมการบริหาร และ  
กรรมการผู้้�มีอำำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท
อายุ 55 ปีี

จ�านวนหุน้ CHEWA 1,298,076	ห้�น	สิัด้สิ่วน	0.10%	(ณ	30	ธัินวาค่ม	2563)

เริ�มด�ารงต�าแหน่งเมื�อวันที� 13	มีนาค่ม	2551

การศึกษัา/การอบรม •	ปรัิญญาโท	สิาขาการัจัด้การั	สิถืาบันพัฒนบรัิหารัศาสิต้รั์	 
ศศินทรั์	จ้ฬาลงกรัณ์มหาวิทย์าลัย์	

•	ปรัิญญาต้รัี	สิาขาค่รั้ศาสิต้รั์	จ้ฬาลงกรัณ์มหาวิทย์าลัย์	
•	หลักสิ้ต้รั	Director	Certification	Program	(DCP)	 
รั้่นที�	104/2551

•	หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง	สิถืาบันวิทย์าการัต้ลาด้ท้น	
(หลักสิ้ต้รั	วต้ท.)	รั้่น	9	

•	หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งด้�านการับรัิหารังานพัฒนาเมือง	
(มหานค่รั	รั้่นที�	1)	

•	หลักสิ้ต้รัการับรัิหารัจัด้การัด้�านค่วามมั�นค่งขั�นสิ้ง	รั้่นที�	8
•	หลักสิ้ต้รัวิทย์าการัผู้้�นำาไทย์-จีน	(วทจ.)	รั้่นที�	1

ปีระสบการณ์ท�างาน

•  กรัรัมการั	บรัิษััท	อมต้ะ	บี.กรัิม	เพาเวอรั์	จำากัด้

•  ปรัะธิานเจ�าหน�าที�พัฒนาธิ้รักิจ	บรัิษััทอมต้ะ	ค่อรั์ปอเรัช่ัน	จำากัด้	(มหาช่น)

•  กรัรัมการั	บรัิษััท	โค่ล	อมต้ะ	จำากัด้

•  กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	บรัิษััท	เอเอ็มที	มารั์เก็ต้ต้ิ�ง	แอนด้์	ค่อนซื้ัลต้ิ�ง	จำากัด้

•  ผู้้�จัด้การัฝ่่าย์การัต้ลาด้	บรัิษััท	บางปะกง	อินด้ัสิเต้รัีย์ล	ปารั์ค่	2	จำากัด้	

•  QA	Supervisor	บรัิษััท	ซื้ีเกท	เทค่โนโลย์ี	(ปรัะเทศไทย์)	จำากัด้

ต�าแหน่งปีัจจุบัน

ต�าแหน่งในบริษััทมหาชน
2558	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ชี่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	
2558	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	เอทีพี	30	จำากัด้	(มหาช่น)	
2555	-	ปัจจ้บัน	 กรัรัมการั,	
	 	 ปรัะธิานเจ�าหน�าที�บรัิหารั	 บรัิษััท	อมต้ะ	วีเอ็น	จำากัด้	(มหาช่น)	
ต�าแหน่งในบริษััทจ�ากัดและอื�นๆ
2558	-	ปัจจ้บัน		 ปรัะธิานค่ณะกรัรัมการั		 โค่รังการัเมืองอ้ต้สิาหกรัรัม	 

	 	 	 อมต้ะ	ซื้ิต้ี�	ลองถืั�น
2556	-	ปัจจ้บัน		 ปรัะธิานเจ�าหน�าที�บรัิหารั		Amata	Asia	Limited
2556	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ชี่วาทัย์	อินเต้อร์ัเช่นจ์	จำากัด้	
2554	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั	 บรัิษััท	โกลบอล	เอ็นไวรัอนเมนทอล		

	 	 	 เทค่โนโลย์ี	จำากัด้	
2547	-	ปัจจ้บัน		 Director	President		 Amata	City	Bien	Hoa	Joint	Stock		

	 	 	 Company	
2540	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ช่าต้ิช่ีวะ	จำากัด้	
2538	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	อมต้ะ	โฮีลด้ิ�ง	จำากัด้
2537		ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะซื้ิต้ี�	เบีย์นหัว



รายงานประจำาปี 256328

นายบุุญ ชุน เกียรติ
กรรมการ, กรรมการบริหาร,  
กรรมการกำากับดู้แลกิจการ,  
กรรมการบริหารความเสีี่�ยง,  
กรรมการผู้้�จัดูการ และ  
กรรมการผู้้�มีอำำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท
อายุ 47 ปีี

จ�านวนหุ้น CHEWA ไม่มี

เริ�มด�ารงต�าแหน่งเมื�อวันที� 13	มีนาค่ม	2551

การศึกษัา/การอบรม •	ปรัิญญาต้รัี	Faculty	of	Accountancy,	Nanyang	
Technological	University,	Singapore	

•	CFA	Charterholder
•	Chartered	Accountant	(Singapore)	
•	หลักสิ้ต้รั	Director	Certification	Program	(DCP)	รั้่นที�	
155/2555

•	หลักสิ้ต้รั	mai	Sustainability	Strategy	Program	ปี	2563

ปีระสบการณ์ท�างาน

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

•  กรัรัมการั	บรัิษััท	โกลบอล	เอ็นไวรัอนเมนทอล	เทค่โนโลย์ี	จำากัด้	

•  กรัรัมการั	บรัิษััท	ออสิก�า	ด้ีไซื้น์	แอนด้์	เด้ค่ค่อเรัช่ั�น	จำากัด้	

•  กรัรัมการั	บรัิษััท	ออสิก�า	เอสิเต้ท	เมนเนจเม�นท์	จำากัด้	

•  กรัรัมการั	บรัิษััท	ทรัานสิ	อิค่วอโทเรัีย์ล	อินโด้ไช่น่า	จำากัด้

•  กรัรัมการั	บรัิษััท	ออสิก�า	พรั็อพเพอรั์ต้ี�	เมนเนจเม�นท์	จำากัด้

ต�าแหน่งปัีจจุบัน

ต�าแหน่งในบริษััทมหาชน
2558	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
ต�าแหน่งในบริษััทจ�ากัดและอื�นๆ
2560	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั,	
	 	 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั		 บรัิษััท	ช่ีวา	ฮีารั์ท	จำากัด้	
2556	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั,	
	 	 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั		 บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้
2551	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น	จำากัด้
2562	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	โฮีม	ออฟฟิศ	จำากัด้
2562	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	กมลา	ซื้ีเน้ย์รั์	ลิฟวิ�ง	จำากัด้	
2562	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 สิมาค่มอาค่ารัช่้ด้ไทย์
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นางสุภาภรณ์์ บุุรพกุศลศรี
กรรมการอำิสี่ระ,  
ประธานกรรมการตรวจสี่อำบ,  
กรรมการสี่รรหาและพัิจารณาค่าตอำบแทน, 
กรรมการกำากับดู้แลกิจการ,  
ประธานกรรมการบริหารความเสีี่�ยง
อายุ 68 ปีี

จ�านวนหุน้ CHEWA 50,046	ห้�น	สิัด้สิ่วน	0.004%	(ณ	30	ธัินวาค่ม	2563)

เริ�มด�ารงต�าแหน่งเมื�อวันที� 18	ก้มภาพันธิ์	2558

การศึกษัา/การอบรม •	ปรัิญญาโท	บัญช่ีมหาบัณฑิต้	มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์
•	ปรัิญญาต้รัี	บัญช่ีบัณฑิต้	(เกีย์รัต้ินิย์มด้ี)	 
มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์

•	หลักสิ้ต้รั	Director	Accreditation	Program	(DAP)	 
รั้่นที�	87/2554	สิมาค่มส่ิงเสิรัมิสิถืาบนักรัรัมการับรัษิัทัไทย์	(IOD)

•	หลักสิ้ต้รั	Role	of	the	Compensation	Committee	Program	
(RCC)	รั้น่ที�	13/2554	สิมาค่มส่ิงเสิริัมสิถืาบันกรัรัมการับริัษัทัไทย์	
(IOD)

•	หลักสิ้ต้รั	Director	Certification	Program	(DCP)	 
รั้น่ที�	172/2556	สิมาค่มส่ิงเสิรัมิสิถืาบนักรัรัมการับรัษิัทัไทย์	(IOD)

•	หลักสิ้ต้รั	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	 
รั้น่ที�	23/2559	สิมาค่มส่ิงเสิริัมสิถืาบันกรัรัมการับรัษิัทัไทย์	(IOD)

•	The	Audit	Committee’s	Role	in	Compliance	and	Ethical	Culture	
Oversight	สิมาค่มส่ิงเสิรัมิสิถืาบนักรัรัมการับรัษิัทัไทย์	(IOD)

•	Research	Alliance	Dialogue	on	Corporate	Governance	
2560	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)

•	Audit	Committee	Forum	2561	 
สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)

•	หลักสิ้ต้รั	Chief	Financial	Officer	Certification	Program	 
รั้่นที�	4	สิภานักบัญชี่แห่งปรัะเทศไทย์

•	หลักสิ้ต้รัวิทย์าลัย์กองทัพอากาศ	รั้่นที�	35	กองทัพอากาศ
•	หลักสิ้ต้รัการับรัิหารัเศรัษัฐกิจสิาธิารัณะ	สิำาหรัับนักบรัิหารั
รัะด้ับสิ้ง	รั้่นที�	7	สิถืาบันพรัะปกเกล�า

•	หลักสิ้ต้รัวิทย์าการัปรัะกันภัย์รัะดั้บสิ้ง	รั้่นที�	2	(วปสิ.)	
สิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับและสิ่งเสิรัิมการัปรัะกอบธิ้รักิจ
ปรัะกันภัย์	(ค่ปภ.)

•	สิรั้ปเน่�อหาและกรัณ้ศึกษัา	TFRS	15	โด้ย์	สิภาวิช่าช่ีพบัญช่ี	
ในพรัะบรัมรัาช่้ปถืัมภ์	

•	สิารัสินเทศทางการับัญช่ี	1,	2	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า
•	จรัรัย์าบรัรัณและมาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงินสิำาหรัับ
กิจการัที�ไม่ได้�มีสิ่วนได้�เสิีย์สิาธิารัณะ	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจ
การัค่�า

•	การัวิเค่รัาะห์งบการัเงิน	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า
•	งบกรัะแสิเงินสิด้	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า
•	Director’s	Briefing	10	“Driving	Organizational	Culture	
from	the	Boardroom”	โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการั
บรัิษััทไทย์	

•	Independent	Director	Forum	“Inside	CEO	Succession:	
Essential	Guide	for	Board”	โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบัน
กรัรัมการับรัิษััทไทย์	
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การศึกษัา/การอบรม
(ต่อ)

•	การัอบรัมมาต้รัฐานการับัญช่ีปรัะจำาปี	2563	 
โด้ย์	ไพรั�ซื้วอเต้อรั์เฮีาสิ์ค่้เปอรั์สิ	เอบีเอเอสิ	จำากัด้	

•	Director’s	Briefing	7	“Building	A	Consumer	Centric	
Boardroom	from	Insights	to	Delight”	โด้ย์	 
สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์		

•	การัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลเพื�อวิเค่รัาะห์การัด้ำาเนินงานของบรัิษััท	
(MD&A)	โด้ย์	สิมาค่มบรัิษััทจด้ทะเบีย์นไทย์	

•	Board	War	Room	EP.7	“Personalized	Marketing	vs.	 
Data	Privacy:	Engaging	You	Customers	while	 
Protecting	Their	Identities”	 
โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	

•	Director	Briefing	“The	Roles	of	Directors	during	
COVID-19:	Financial	Reporting,	Leadership	and	Beyond”		
โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	

•	Board	War	Room	Series	#	6	“People	Readiness	after	
COVID-19”	โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	

•	Board	War	Room	Series	5:	“Cybersecurity	Enters	the	
Boardroom”	โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	

•	Director	Briefing	COVID-19:	 
“Business	implications	and	the	new	normal”	 
โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	

•	Board	War	Room	Series	3:	“Key	Business	and	Legal	
Issues	to	Consider	in	Light	of	COVID-19” 
โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	

•	Board	War	Room	Series	2:	 
“Leading	Your	Business	Through	Pandemic	Time”	 
โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	

•	Board	War	Room	Series	1:	 
“Financial	Immunity	in	Pandemic	Time”		 
โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	

•	มาต้รัฐานบัญช่ี	TFRS	ปี	2563	โด้ย์	PwC

ปีระสบการณ์ท�างาน

•  กรัรัมการั	บรัิษััท	โรังแรัมท่าอากาศย์านสิ้วรัรัณภ้มิ	จำากัด้	

•  รัองกรัรัมการัผู้้�อำานวย์การัใหญ่	สิาย์งานแผู้นงานและการัเงิน	 
บรัิษััท	ท่าอากาศย์านไทย์	จำากัด้	(มหาช่น)	

•  ผู้้�สิอบบัญช่ีรัับอน้ญาต้	สิภาวิช่าช่ีพบัญช่ี

ต�าแหน่งปีัจจุบัน

ต�าแหน่งในบริษััทมหาชน
2558	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการัอิสิรัะ		 บรัิษััท	ชี่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2560	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการัอิสิรัะ		 บรัษิัทั	ปรัะกนัภยั์ไทย์ววิฒัน์	จำากดั้	(มหาช่น)

ต�าแหน่งในบริษััทจ�ากัดและอื�นๆ
2560	-	ม.ค่.2562		 กรัรัมการัอิสิรัะ,	\
  ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	บรัิษััท	เอสิ	เอ็น	เซื้อรั์วิสิ	โซื้ล้ช่ั�น	จำากัด้
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นายชัยยุทธ  
เตชะทัศนสุนทร
กรรมการอำิสี่ระ,  
กรรมการตรวจสี่อำบ,  
กรรมการสี่รรหาและพัิจารณาค่าตอำบแทน, 
ประธานกรรมการกำากับดู้แลกิจการ,  
กรรมการบริหารความเสีี่�ยง
อายุ 51 ปีี

จ�านวนหุน้ CHEWA 1,661,538	ห้�น	สิัด้สิ่วน	0.13%	(ณ	วันที�	30	ธัินวาค่ม	2563)

เริ�มด�ารงต�าแหน่งเมื�อวันที� 18	ก้มภาพันธิ์	2558

การศึกษัา/การอบรม •	ปรัิญญาโท	สิาขาการัจัด้การั	 
มหาวิทย์าลัย์จอห์นสิันแอนด์้เวลล์	รััฐโรัด้ไอแลนด้์	
สิหรััฐอเมรัิกา

•	ปรัิญญาต้รัี	สิาขานิติ้ศาสิต้รั์	มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์	
•	หลักสิ้ต้รั	Director	Accreditation	Program	(DAP)	 
รั้่นที�	119/2558	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์

•	การับรัรัย์าย์หัวข�อ	“Audit	Committee	of	the	future-driving	
through	the	era	of	disruption”	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบัน
กรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)

•	งานสิัมมนาปรัะจำาปีสิำาหรัับค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 
หัวข�อ	“ค่วามย์ั�งย์ืนของธิ้รักิจย์้ค่ด้ิจิทัล:	รั้�ให�ไว-ใช่�ให�เป็น”	
สิำานักงานอีวาย์

ปีระสบการณ์ท�างาน

•  ทนาย์ค่วามอาว้โสิ	บรัิษััท	สิำานักงานกฎหมาย์	ค่นึง	แอนด้์	พารั์ทเนอรั์สิ	จำากัด้

ต�าแหน่งปีัจจุบัน

ต�าแหน่งในบริษััทมหาชน
2558	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการัอิสิรัะ		 บรัิษััท	ชี่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2555	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั/กรัรัมการัอิสิรัะ		บรัิษััท	ทีทีแอล	อ้ต้สิาหกรัรัม	จำากัด้		

	 	 	 (มหาช่น)
ต�าแหน่งในบริษััทจ�ากัดและอื�นๆ
2557	-	ปัจจ้บัน	 กรัรัมการั		 บรัิษััท	ท้นไพบล้ย์์	จำากัด้	
2557	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	เกีย์รัต้ิแลนด้์	จำากัด้	
2556	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	เกีย์รัต้ิธิาน้	ค่ันทรีัค่ลับ	จำากัด้
2552	-	ปจัจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัษิัทั	เจเนอรัลั	อนิช่วัรันัส์ิ	โบรัค่เกอร์ั	จำากัด้	
2552	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	เด้อะ	ลิทิเกเทอรั์สิ	จำากัด้
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พลตำารวจเอก 
วิสนุ ปราสาททองโอสถ
กรรมการอำิสี่ระ, 
ประธานกรรมการสี่รรหา
และพัิจารณาค่าตอำบแทน
อายุ 59 ปีี

จ�านวนหุ้น CHEWA ไม่มี

เริ�มด�ารงต�าแหน่งเมื�อวันที� 12	กันย์าย์น	2561

การศึกษัา/การอบรม •	เศรัษัฐศาสิต้รับัณฑิต้	Vanderbilt	University	 
รััฐเทนเนสิซื้ี	สิหรััฐอเมรัิกา

•	บรัิหารัธิ้รักิจมหาบัณฑิต้	University	of	San	Francisco	 
รััฐแค่ลิฟอรั์เน้ย์	สิหรััฐอเมรัิกา	

•	รััฐศาสิต้รัมหาบัณฑิต้	มหาวิทย์าลัย์สิ้โขทัย์ธิรัรัมาธิริัาช่
•	หลักสิ้ต้รัการัป้องกันรัาช่อาณาจักรั	วิทย์าลัย์ป้องกันรัาช่
อาณาจักรั	รั้น่ที�	53

•	หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะดั้บสิ้ง	สิถืาบันวิทย์าการัต้ลาด้ท้น	(วต้ท.)	
รั้่นที�	2

•	Federal	Bureau	Investigation	(FBI)	National	Academy
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย
•	หลักสิ้ต้รั	Director	Accreditation	Program	(DAP)	 
รั้่น	11/2547	

•	หลักสิ้ต้รั	Audit	Committee	and	Continuing	Development	
Program	(ACP)	รั้่น	7/2548

•	หลักสิ้ต้รั	Finance	for	Non-Finance	Director	(FN)	 
รั้่น	19/2548

•	หลักสิ้ต้รั	Corporate	Governance	for	Capital	Market	
intermediaries	(CGI)	รั้่น	3/2558

•	หลักสิ้ต้รั	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	 
รั้่น	20/2558

ปีระสบการณ์ท�างาน

•  จเรัต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ

•  ผู้้�ช่่วย์ผู้้�บัญช่าการัต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ

•  ผู้้�บัญช่าการั	สิำานักงานกำาลังพล	

•  ผู้้�บัญช่าการั	สิำานักงานเทค่โนโลย์ีสิารัสินเทศและการัสิื�อสิารั

•  รัองจเรัต้ำารัวจ	(สิบ	7)	สิำานักงานจเรัต้ำารัวจ

•  รัองผู้้�บัญช่าการั	สิำานักงานกำาลังพล	

•  รัองผู้้�บัญช่าการั	สิำานักงานต้รัวจค่นเข�าเมือง

•  ผู้้�บังค่ับการั	กองการัต้่างปรัะเทศ

ต�าแหน่งปัีจจุบัน

ต�าแหน่งในบริษััทมหาชน
2561	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการัอิสิรัะ		 บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2552	-	ปัจจ้บัน		 ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 บรัษัิัทหลกัทรััพย์์ฟินนัเซีื้ย์ไซื้รัสัิ	จำากดั้	(มหาช่น)
2547	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการัอิสิรัะ		 บรัิษััทหลักทรััพย์์ฟินันเซื้ีย์ไซื้รััสิ		 	

	 	 	 จำากัด้(มหาช่น)
2543	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท		 การับินกรั้งเทพ	จำากัด้	(มหาช่น)
ต�าแหน่งในบริษััทจ�ากัดและอื�นๆ
2563	-	ปัจจ้บัน		 จเรั	 ต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
2557	-	ปัจจ้บัน	 กรัรัมการั		 บรัิษััท	เขาค่�อ	วินด้์	พาวเวอรั์	จำากัด้
2549	-	ปัจจ้บัน	 กรัรัมการั		 บรัษัิัท	ไทย์โค่โพลีอ้ต้สิาหกรัรัมพลาสิต้กิ	จำากดั้	
2537	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	พีรัะพรั็อพเพอร์ัต้ี�	จำากัด้	
2529	-	ปัจจ้บัน	 กรัรัมการั		 บรัิษััท	แม่อรั้ณ	จำากัด้	
2516	-	ปัจจ้บัน	 กรัรัมการั		 บรัิษััท	โมเด้อรั์นแมน้	จำากัด้
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นายพินิจ หาญพาณ์ิชย์
กรรมการอำิสี่ระ, 
กรรมการตรวจสี่อำบ
อายุ 65 ปีี

จ�านวนหุน้ CHEWA ไม่มี

เริ�มด�ารงต�าแหน่งเมื�อวันที� 12	กันย์าย์น	2561

การศึกษัา/การอบรม •	ปรัิญญาโท	รััฐศาสิต้รั์มหาบัณฑิต้สิาขาการัปกค่รัอง	
มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์

•	ปรัิญญาต้รัี	รััฐศาสิต้รั์บัณฑิต้	สิาขาบรัิหารัรััฐกิจ	มหาวิทย์าลัย์
ธิรัรัมศาสิต้รั์

•	หลักสิ้ต้รั	Director	Accreditation	Program	(DAP)	สิมาค่มสิ่ง
เสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์

ปีระสบการณ์ท�างาน

•  ผู้้�ว่ารัาช่การัจังหวัด้สิม้ทรัปรัาการั

•  อธิิบด้ีกรัมที�ด้ิน	กรัะทรัวงมหาด้ไทย์

•  ผู้้�ว่ารัาช่การัจังหวัด้ลำาพ้น

ต�าแหน่งปีัจจุบัน

ต�าแหน่งในบริษััทมหาชน
2561	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการัอิสิรัะ		 บรัิษััท	ชี่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2561	-	ปัจจ้บัน		 กรัรัมการั		 บรัิษััท	บางกอก	เช่น	ฮีอสิปิทอล	จำากัด้		

	 	 	 (มหาช่น)
ต�าแหน่งในบริษััทจ�ากัดและอื�นๆ
2559	-	ปัจจ้บัน		 ข�ารัาช่การับำานาญ		 กรัะทรัวงมหาด้ไทย์
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1. นายบุญ ชุน เกียรติิ
• กรรมการผู้จัดการ

4. นายยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ์ 
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

7. นางสาวอัญพัชญ์ พีระภักดีพงศ์ 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและ 

การตลาด CHEWA 2

10. นายวิสุทธิ์ พิริยะอัครเดช 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

2. นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

5. นายณัฏฐนันท์  รัตนาพรรณ 
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและ 

การตลาด CHEWA 1

8. นายเจิดพงศ์ มีผดุง  
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ฝ่ายชีวาแคร์และความสัมพันธ์ลูกค้า

11. นายอุดมพร จันทร์ศรีบุตร 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

3. นางสาวจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและ 

การตลาด CHEWA 3

6. นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคูณ 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำากับกิจการ

9. นายพีระพงศ์ จำาปีศรี
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทุนมนุษย์

12. นางสาวอรทัย อารยะญาณ 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ

641012 9 11815 2 37

 คณะผู้บริหาร
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นายภูเบศร์ สำาราญเริงจิต 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายชีวาแคร์และ 
ความสัมพันธ์ลูกค้า

นางสาวณิชชา ฑีภัทรเดชาเศวต 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการขาย

นายชาตรี ถิรวรกุล
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายสื่อสารการตลาด

นางสาวกษมล แสนใจธรรม
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการเงินและบัญชี

นายภัคพงษ์ จักเที่ยงธรรม
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการตลาด

นายยศวริศ ผลสมบัติ 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายนฤพนธ์ จันทร์สว่าง  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายกฎหมาย

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก 
เลขานุการบริษัท

นางสาวอภิรดี พิศแลงาม 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการขาย

นายปัญญาพล โสพันธุ์  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

นางสาวอิศยาห์ พันธุ์ขะวงษ์  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

นายสุพจน์ วรรธนะบูรณ ์
รองผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ ฝ่ายต้นทุนและพัฒนา

นางสาวปวีณา ฉายศร ี
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวกัศมา อารมย์  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการเงินและบัญชี

นายธัชกร สุวรรณคล้าย  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายนริศ ไวยพจน์    
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายก่อสร้าง

นายกิตติคุณ  
สีมานนทปริญญา  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการตลาด

นายทศพร จันทร์เดช  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ฝ่ายการขาย

นายวนัส วงษ์มาส 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการเงินและบัญชี

 ฝ่ายสนับสนุนผู้บริหาร 
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BCI

CGR

ISO 9001 : 2015

CAC SET AWARDS

TIA

ISO 14001 : 2015

รางวัล 1 ใน 10 บริษัทพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์ดีเด่น

โครงการสำารวจและติดตาม 
พัฒนาการด้านการกำากับดูแล 

กิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำาปี 2563 (CGR)

ใบรับรองคุณภาพตาม 
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

 แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

การประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2563

ใบรับรองคุณภาพตาม 
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล่้อม

รางวัล Outstanding Investor 
Relations Awards

 รางวัล
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กิจกรรมทำาบุญอาคารโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

เมื�อวันอาทิต้ย์์	 ที�	12	 มกรัาค่ม	2563	 ที�ผู้่านมา	 ชี่วาทัย์	 โซื้ไซื้ต้ี�	 
ร่ัวมสินบัสิน้นกจิกรัรัมทำาบ้ญอาค่ารัโค่รังการัฮีอลล์มาร์ัค่	งามวงศ์วาน	 
เมื�อเช่�าที�ผู้า่นมา	พด้้เลย์วา่นอกจากจะอิ�มอก	อิ�มใจ	และอิ�มบญ้แล�ว	
ย์ังอิ�มอร่ัอย์กับโจ๊ก	 และไอศค่รีัมที�พรั�อมเสิิร์ัฟล้กบ�านในโค่รังการั 
ทก้ท่านหลังได้�รัับพรักันแบบไม่อั�นเลย์จ�า

กิจกรรม Happy Valentine’s Day 

ช่ีวาทัย์	 โซื้ไซื้ต้ี�	 สิ่งมอบค่วามรัักให�กับล้กบ�านในโค่รังการัช่ีวาทัย์ 
วันวาเลนไทน์	 ด้�วย์การัมอบสิต้ิ�กเกอรั์ ให�กับล้กบ�านโด้ย์ย์ึด้ 
ค่อนเซื้ปต์้	 “ย์�อนค่วามทรังจำาถืึงวันวาน	 มอบค่วามรัักให�กันด้�วย์
สิต้ิ�กเกอรั์หวานๆ”	เพื�อนำาไปต้ิด้ให�กับค่นที�รััก	เมื�อ	14	ก้มภาพันธ์ิ	
ที�ผู้่านมา

จัดกิจกรรมมอบสิทธิพิเศษให้ลูกบ้านชีวาทัย เพชรเกษม 27  

ช่ีวาทัย์	 โซื้ไซื้ต้ี�รั่วมกับช่าเมอร์ัค่ลินิก	 ออกบ้ธิกิจกรัรัมมอบ 
สิิทธิิพิเศษัเฉพาะล้กบ�านช่ีวาทัย์	 เพช่รัเกษัม	27	 ซื้ึ�งทางช่าเมอรั์
ค่ลินิกได้�เต้รัีย์มกรัะเป๋าช่าเมอรั์รัักษั์โลกมาแจกให�กับล้กบ�านท้ก
ท่านที�เข�ามารั่วมสิน้กกับกิจกรัรัมภาย์ในบ้ธิ	และย์ังมอบ	Voucher	 
ที�จัด้โปรัโมช่ั�นพิเศษัมาให�เฉพาะค่รัอบค่รััวช่ีวาทัย์เท่านั�นด้�วย์นะจ๊ะ	
เรัีย์กว่าอย์้่ชี่วาทัย์มีแต้่ค่วามพิเศษัดี้ๆ	 เพื�อค่้ณต้ามสิโลแกนกันเลย์	
เมื�อ	22	ก้มภาพันธิ์	ที�ผู้่านมา

กิจกรรมคลีน แอนด์ เคลียร์ ป้องกันการแพร่ระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19

ช่ีวาทัย์	 โซื้ไซื้ต้ี�	 และช่ีวาแค่ร์ั	 รั่วมกันจัด้อ้ปกรัณ์ป้องกัน	 และ 
ฆ่่าเช่ื�อไวรััสิให�กับล้กบ�านในโค่รังการัช่ีวาทัย์	เพช่รัเกษัม	27	และ
ช่ีวาทัย์	เรัสิซื้ิเด้นซื้์	อโศก	โด้ย์เน�นย์ำ�าให�แม่บ�านทำาค่วามสิะอาด้ใน
จด้้สิมัผู้สัิรัว่มทก้ๆ	1-2	ช่ั�วโมง	เพื�อสิข้อนามยั์ที�ด้	ีและสิข้ภาพของ
ล้กบ�านในโค่รังการัเป็นสิำาค่ัญ	เป็นโค่รังการัที�ใสิ่ใจล้กบ�านขนาด้น้�	
ต้�องช่วนเพื�อนๆ	มาอย์้่ด้�วย์กันซื้ะแล�ว	เมื�อ	28	มกรัาค่ม	ที�ผู้่านมา

กิจกรรมเชิดสิงโตเสริมมงคล เริ่มต้นปีหนูทอง 2020

ค่ารัาวานค่วามสิ้ขจากช่ีวาทัย์	 โซื้ไซื้ต้ี�และช่ีวาแค่รั์	 ในกิจกรัรัม 
เช่ดิ้สิงิโต้เสิริัมมงค่ล	เรัิ�มต้�นปหีนท้อง	2020	เพื�ออวย์พรัลก้บ�านใน
ช่่วงเทศกาลต้รั้ษัจีนด้�วย์การัแสิด้งเช่ิด้สิิงโต้ช่้ด้ใหญ่	งานน้�ล้กบ�าน
ช่ีวาโฮีม	 วงแหวน-ลำาล้กกา	 และช่ีวาโฮีม	 สิ้ขสิวัสิด้ิ�-ปรัะช่าอ้ทิศ	
ได้�ทั�งค่วามปรัะทับใจ	 และค่วามมงค่ลกันไปถื�วนหน�า	 เมื�อวันที�	
19	ก้มภาพันธิ์	ที�ผู้่านมา

 กิจกรรมสำาคัญ ในรอบปี 2563 
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กิจกรรมทำาบุญอาคารโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก  

เช่�าวนัที�	22	กม้ภาพนัธิ	์ที�ผู่้านมา	ช่วีาทยั์	โซื้ไซื้ต้ี�	เข�ารัว่มสินบัสินน้
อาหารัวา่งในกิจกรัรัมทำาบญ้อาค่ารัโค่รังการัช่วีาทยั์	เรัสิซิื้เด้นซ์ื้	อโศก	 
ปรัะจำาป	ี2563	โด้ย์บรัรัย์ากาศเต้ม็ไปด้�วย์ค่วามอบอ้น่จากค่รัอบค่รัวั
ของล้กบ�าน	 พนักงานของชี่วาทัย์และนิต้ิบ้ค่ค่ลที�มารั่วมทำาบ้ญ 
กันในค่รัั�งน้�	 ซึื้�งต้่างได้�รัับพรัและนำ�ามนต้์กันถื�วนหน�า	 อิ�มบ้ญกัน
ขนาด้น้�รัับรัองว่าใค่รัที�อย์้่โค่รังการัน้�	มีแต้่เฮีงกับรัวย์แน่นอน

CHEWA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

ปรัะช้่มผู้้�ถืือห้�น:	 นาย์ช่าต้ิช่าย์	 พานิช่ช่ีวะ	 (ที�3จากขวา)	 ปรัะธิาน
กรัรัมการั	 นางสิมหะทัย์	 พานิช่ช่ีวะ	(ที�2จากขวา)	 กรัรัมการั	 พรั�อม
ด้�วย์	 นาย์บ้ญ	 ช้่น	 เกีย์รัติ้	 (ที�3จากซื้�าย์)	 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 และ
ค่ณะกรัรัมการั	 บรัิษััท	 ช่ีวาทัย์	 จำากัด้	 (มหาช่น)	 หรัือ	 CHEWA	 
รั่วมปรัะช่ม้สิามัญผู้้�ถืือห้�นปรัะจำาปี	2563	 โด้ย์บรัิษััทฯ	 ได้�มีมาต้รัการั	
Social	Distancing	ปอ้งกนัการัแพรัร่ัะบาด้ของโรัค่ต้ดิ้เช่ื�อไวรัสัิโค่โรันา	
2019	(COVID-19)	 อย่์างเข�มงวด้	 เพื�อค่วามปลอด้ภัย์ของผู้้�เข�ารั่วม
ปรัะช่ม้	ณ	อาค่ารัสิโมสิรั	โค่รังการัช่ีวาวัลย์์	ปิ�นเกล�า	-	สิาทรั	เมื�อวันที�	 
1	เมษัาย์น	2563	ที�ผู้่านมา

“CHEWA” มอบหน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield)  ให้แก ่
บุคคลากรทางการแพทย์ รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และรพ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

บรัิษััท	ชี่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	นำาโด้ย์	นาย์เจิด้พงศ์	มีผู้ด้้ง	และนาย์ภ้เบศร์ั	สิำารัาญเรัิงจิต้	 
เป็นต้ัวแทนมอบหน�ากากป้องกันเช่ื�อ	(Face	Shield)	จำานวน	1,500	ช่ิ�น	ให�แก่ทีมแพทย์์และ
พย์าบาล	 รัพ.อ้่ทอง	 จ.สิ้พรัรัณบ้รัี	 จำานวน	1,000	 ชิ่�น	 และรัพ.สิม้ทรัสิาค่รั	 จ.สิม้ทรัสิาค่รั	
จำานวน	500	ช่ิ�น	เพื�อเป็นสิ่วนหนึ�งในการัสินับสิน้น	กับการัต้่อสิ้�กับโรัค่โค่วิด้-19	ให�กับบ้ค่ค่ล
ากรัทางการัแพทย์์ที�เสิีย์สิละท้่มเททั�งแรังกาย์	 แรังใจ	 ในการัค่วบค่้มและป้องกัน	 พรั�อมทั�ง
ด้้แลรัักษัาผู้้�ป่วย์ต้ิด้เช่ื�อโค่วิด้-19	ณ	รัพ.อ้่ทอง	จ.สิ้พรัรัณบ้รัี	เมื�อวันที�	13	เมษัาย์น	และ	และ
รัพ.สิมท้รัสิาค่รั	จ.สิม้ทรัสิาค่รั	เมื�อวันที�	23	เมษัาย์น	ที�ผู้่านมา

กิจกรรมทำาบุญอาคาร, ประชุมสามัญประจำาปี และอบรมซ้อมหนีไฟ
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

ช่ีวาทัย์	 โซื้ไซื้ตี้�	 เข�ารั่วมสินับสิน้นกิจกรัรัมทำาบ้ญต้ักบาต้รั,	 ปรัะช่้ม
สิามัญปรัะจำาปี	 และอบรัมซื้�อมหน้ไฟโค่รังการัช่ีวาทัย์	 อินเต้อรั์เช่นจ์	 
บรัรัย์ากาศภาย์ในงานนั�นเต้ม็ไปด้�วย์ค่วามอิ�มบญ้ของลก้บ�าน	พนกังานช่ี
วาทัย์และนิติ้บค้่ค่ล	โด้ย์ต้า่งก็ได้�รับัพรัพรั�อมพรัมนำ�ามนต์้กนัถื�วนหน�า	อีก
ทั�งยั์งรัวบต้ึงในการัจัด้ปรัะช่้มสิามัญ	และซื้�อมหนไ้ฟไปพรั�อมๆ	กัน	เรัีย์ก
ว่าจบ	ค่รับในวันเด้ีย์วกันเลย์จ�า	เมื�อ	15	มีนาค่ม	ที�ผู้่านมา

ชีวาทัยร่วมพิธีลงเสาเข็มโครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค  
ลาดพร้าว-โชคชัย 4

CHEWA	 ได้�ฤกษั์มงค่ลจัด้พิธีิลงเสิาเข็มอย์่างเป็นทางการั	 เพื�อด้ำาเนิน
การัก่อสิรั�างโค่รังการัช่ีวาทัย์	ฮีอลล์มารั์ค่	ลาด้พรั�าว-โช่ค่ช่ัย์	4	นำาโด้ย์	
นาย์ช่าติ้ช่าย์	พานิช่ช่ีวะ	(ที�	5	จากซื้�าย์)	ปรัะธิานบรัิษััท	และนาย์บญ้	
ช่้น	เกีย์รัติ้	(ที�	4	จากซื้�าย์)	กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	พรั�อมด้�วย์ค่ณะผู้้�บรัิหารั	
และพนักงานบรัิษััทฯ	เข�ารั่วมปรัะกอบพิธีิการัอย์่างพรั�อมเพรัีย์งกัน	ณ	
บรัิเวณพิธิีโค่รังการัช่ีวาทัย์	ฮีอลล์มารั์ค่	ลาด้พรั�าว-โช่ค่ช่ัย์	4	เมื�อเด้ือน
มีนาค่ม	2563	ที�ผู้่านมา	
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CHEWA ร่วมกับ PTG บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 
สำาหรับลูกบ้านทุกโครงการของชีวาทัย  

บริัษััท	 ชี่วาทัย์	 จำากัด้	(มหาช่น)	 รั่วมกับบรัิษััท	 พีทีจี	 เอ็นเนอย์ี	
จำากัด้	(มหาช่น)	หรัือ	PTG	รั่วมกันปรัะช่าสิัมพันธิ์เพื�อสิ่งมอบสิิทธิิ
พิเศษัให�กับล้กบ�านท้กโค่รังการัของช่ีวาทัย์ฟรัี!!		โด้ย์จัด้บรัิการัฉ้ด้
พ่นฆ่่าเช่ื�อไวรััสิ	COVID-19	ในสิถืาน้บรัิการันำ�ามัน	PT	ท้กสิาขาใน
เขต้กรั้งเทพฯ	และปรัิมณฑล	เมื�อเรั็วๆ	น้�

“ชีวาทัย” ผนึก “เอสซีจี แพคเกจจิ้ง” รีไซเคิลกระดาษ  
นำาร่อง “ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13

นำาเศษักรัะด้าษัหรัือบรัรัจ้ภัณฑ์กรัะด้าษัใช่�แล�วในค่อนโด้มิเน้ย์มมา
รัไีซื้เค่ลิเปน็ของเลน่เด้ก็	นำารัอ่งโค่รังการั	“ช่วีาทยั์	ฮีอลลม์ารัค์่	จรัญั	13”	
เป็นแห่งแรัก	 พรั�อมจัด้สิรั�างห�องค่ัด้แย์กขย์ะให�ล้กบ�านเห็นถืึงค่้ณค่่า
การัค่ัด้แย์กขย์ะ	เพื�อพัฒนาค่้ณภาพช่ีวิต้ผู้้�อย์้่อาศัย์และลด้ปัญหาขย์ะ
ล�นเมือง	โด้ย์ค่วามร่ัวมมือในค่รัั�งน้�	แสิด้งให�เห็นถืงึค่วามม้ง่มั�นของทั�ง
สิององค่์กรั	ในการัจัด้การัปัญหาขย์ะม้ลฝ่อย์	โด้ย์เฉพาะกรัะด้าษัอย์่าง
เป็นรั้ปธิรัรัม	 ด้�วย์การันำาเทค่โนโลย์ีและกรัะบวนการัด้�านการัรัีไซื้เค่ิล
กรัะด้าษัให�กลับมาหม้นเวีย์นมาผู้ลิต้เป็นผู้ลิต้ภัณท์จากกรัะด้าษั	 และ
สิ่งค่ืนสิิ�งด้ี	ๆ	น้�กลับค่ืนสิ้่สิังค่มต้่อไป	เมื�อ	14	สิิงหาค่ม	ที�ผู้่านมา

ชีวาทัย โซไซตี้ ร่วมกับชีวาแคร์ สนับสนุน Snack Box และถุง
ผ้า+Gift Set รักษ์โลก

ในงานปรัะช่ม้ใหญ่สิามญัเจ�าของร่ัวมค่รัั�งแรักของโค่รังการัชี่วาทัย์	 
ฮีอลล์มารั์ค่	 จรััญ	13	 	 โด้ย์ภาย์ในงานมีล้กบ�านเข�ารั่วมปรัะช่้ม
เป็นจำานวนมาก	และให�ค่วามรั่วมมือในการัลงมต้ิเป็นอย์่างด้ี	เมื�อ	 
22	สิิงหาค่ม	2563	ที�ผู้่านมา

ชีวาทัย โซไซตี้ ร่วมกับ โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดกิจกรรม
พิเศษสำาหรับครอบครัวชีวาทัย

ให�บริัการัต้รัวจสิ้ขภาพฟรีั	 จากทีมแพทย์์และเจ�าหน�าที�จาก 
โรังพย์าบาลพญาไท	3	ที�โค่รังการัชี่วาทัย์	เพช่รัเกษัม	27	เมื�อวนัที�	 
2	สิิงหาค่ม	2563	ที�ผู้่านมา

“CHEWA” ร่วมพิธีเปิดหน้าดิน  
เพื่อเตรียมการก่อสร้างโครงการชีวาทัย ปิ่นเกล้า

บริัษััท	ชี่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	หรัือ	CHEWA	ได้�ฤกษ์ัมงค่ลอ้ด้มฤทธิิ�	มงค่ล
สิข้สิวสัิด้ิ�	จดั้พธิิเีปดิ้หน�าด้นิ	อนัเปน็พธิิมีงค่ลก่อนเต้รัยี์มการักอ่สิรั�าง	โค่รังการั
ช่วีาทัย์	ปิ�นเกล�า	นำาโด้ย์	นาย์บญ้	ช่น้	เกยี์รัต้	ิ(ที�	7	จากซื้�าย์)	กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	
พรั�อมด้�วย์ค่ณะผู้้�บรัิหารั	และพนักงานบรัิษััทฯ	เข�ารั่วมปรัะกอบพิธิีการัอย์่าง
พรั�อมเพรัยี์ง	เพื�อเด้นิหน�ากอ่สิรั�างโค่รังการัที�อย์้บ่นทำาเลศกัย์ภาพ	ต้อบโจทย์์
ค่รับทก้ไลฟส์ิไต้ลก์ารัใช่�ช่วิีต้แบบค่รับ	360	องศา	ที�สิะด้วกทก้การัใช่�ช่วีติ้และ
การัเด้ินทาง	ณ	บรัิเวณพิธีิโค่รังการัช่ีวาทัย์	ปิ�นเกล�า	เมื�อ	22	สิิงหาค่ม	2563	
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Opportunity Day Q2 2020 

ค่รัั�งน้�	ค่ณ้บ้ญ	และค่้ณกัศมาลงมาให�ค่วามมั�นใจกับนักลงท้น	และ
สืิ�อต่้างๆ	 ร่ัวมนำาเสินอข�อม้ลในงานบรัิษััทจด้ทะเบีย์นพบนักลงท้น	
(Opportunity	Day)	 เพื�อนำาเสินอผู้ลปรัะกอบการัค่รัึ�งปีแรักของปี	
2563	พรั�อมอัพเด้ต้แผู้นการัด้ำาเนินธิ้รักิจในอนาค่ต้	 โด้ย์ได้�ทำาการั	
VDO	Conference	 จากบรัิษััท	 ถื่าย์ทอด้สิด้ขึ�นเว็บไซื้ต้์ของต้ลาด้
หลักทรััพย์์ฯ		เพื�อปฏิิบัต้ิต้ามกฎรัะเบีย์บของรััฐบาลอย่์างเค่รั่งค่รััด้
หลีกเลี�ย์งการัช่้มน้มและลด้การัเเพร่ัรัะบาด้ของไวรััสิ	 COVID-19	
แล�วแบบน้�นักลงทน้ทั�งหลาย์จะไปไหนเสีิย์	ณ	บรัิษััท	ชี่วาทัย์	จำากัด้	
(มหาช่น)	อาค่ารัล้มพิน้ทาวเวอรั์	ช่ั�น	27	เมื�อ	3	กันย์าย์น	2563

กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) 

วันที�	17	กันย์าย์น	2563	บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	
ได้�จัด้กิจกรัรัมนักลงท้นสิัมพันธิ์	 ได้�เรัีย์นเช่ิญค่ณะผู้้�ถืือ
ห้�นเข�าเย์ี�ย์มช่มกจิการัและรับัฟงัข�อมล้ค่วามค่บืหน�าของ
โค่รังการัชี่วาทยั์	เกษัต้รั-นวมนิทรั	์โด้ย์ค่ณะผู้้�บรัหิารัของ
บรัิษััทให�การัต้�อนรัับอย์่างอบอ้่น

บริจาคขวดพลาสติกเพื่อนำาไปทำาผ้าไตรจีวร

ค่ณ้บญ้	ช่น้	เกยี์รัต้	ิกรัรัมการัผู้้�จดั้การั	(ที�	5	จากซื้�าย์)	นำาทมีงาน	 
CSR	บรัจิาค่ขวด้นำ�าพลาสิต้กิเพื�อเปน็วตั้ถืท้านรีัไซื้เค่ลิ	ถัืกทอ 
เป็นเสิ�นใย์ในการัตั้ด้เย็์บช่้ด้ผู้�าไต้รัจีวรัแก่พรัะภิกษั้	 ให�แก่ 
ศน้ย์์การัเรีัย์นร้ั�สิิ�งแวด้ล�อม	วัด้จากแด้ง	จังหวัด้สิม้ทรัปรัาการั	
เมื�อวันที�	15	กันย์าย์น	2563	อีกทั�งเป็นการัสิรั�างรัาย์ได้�ให�แก่
ช่ม้ช่นโด้ย์รัอบวดั้จากแด้ง	เปน็การัสิรั�างอาช่พี	สิรั�างค่วามย์ั�งย์นื 
ให�กับช่้มช่น	 การัจัด้กิจกรัรัมเป็นการันำารั่องไปสิ้่การับริัหารั
จัด้การัขย์ะของบรัษิัทั	และ	สิง่เสิรัมิการัมสีิว่นรัว่มกบัช่ม้ช่นใน 
การัรัักษัาสิิ�งแวด้ล�อมไปพรั�อมกัน

“ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ” ลงพื้นที่สนับสนุนลอกท่อ
ระบายน้ำา และดูแลชุมชนสังคมสงเคราะห์ 25 และใกล้เคียง

นำาทีมโด้ย์	 นาย์พิสิ้ทธิิ�	 พิรัิย์ะอัค่รัเด้ช่	 ผู้้�ช่่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั 
ฝ่่าย์ล้กค่�าสิัมพันธิ์	และนาย์ภ้เบศรั์	สิำารัาญเรัิงจิต้	รัองผู้้�ช่่วย์กรัรัมการั
ผู้้�จัด้การัฝ่่าย์บริัหารัค่วามสัิมพันธ์ิล้กค่�า	 ซื้ึ�งกิจกรัรัมค่รัั�งน้�ปรัะกอบ
ด้�วย์การัลอกท่อรัะบาย์นำ�า	บรัิเวณช่้มช่นสิังค่มสิงเค่รัาะห์	25	หม้่บ�าน
เปรัมฤทยั์	ในพื�นที�เขต้วังทองหลาง	เปน็รัะย์ะทางปรัะมาณ	0.5	กโิลเมต้รั	 
เพื�อเป็นการัช่ำารัะล�างสิิ�งปฏิิกล้ที�สิะสิมอย์้่ในท่อรัะบาย์นำ�าต้ลอด้	1	ปีที�
ผู่้านมา	สิ่งผู้ลให�การัรัะบาย์นำ�าในท่อไหลค่ล่องต้ัว	และสิามารัถืรัองรัับ
นำ�าฝ่นได้�ในปริัมาณมากขึ�นเมื�อเข�าสิ้ฤ่ด้ฝ้่น	เมื�อ	24	กันย์าย์น	ที�ผู้า่นมา
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GRAND OPENING AT CHEWATHAI KASET-NAWAMIN 

เปิด้ต้ึกเรัีย์บรั�อย์กับงาน	 GRAND	OPENING	AT	CHEWATHAI	
KASET-NAWAMIN	เมื�อวันที�	26-27	ก.ย์.ที�ผู้่านมา	เสิีย์งต้อบรัับด้ ี
เช่่นเค่ย์	 ล้กค่�าต้บเท�าเข�าต้ลอด้วัน	 พรั�อมกิจกรัรัมในงานกับ 
มินิค่อนเสิิรั์ต้จาก	โอ๊ต้	ปรัาโมทย์์	และ	ซื้านิ	AF	ช่วนโย์กกันเบาๆ	
ขย์นัปลอ่ย์ม้ขสิรั�างค่วามเพลดิ้เพลนิต้ลอด้การัแสิด้ง	กรัะแสิด้แีบบน้�	 
ย์อด้จองจะไปไหนเสิีย์

Opportunity Day Q3 2020 

“CHEWA” พบนักลงทุนปีระจ�าไตรมาส 3 ปีี 2563 

บรัิษััท	 ชี่วาทัย์	 จำากัด้	(มหาช่น)	 หรัือ	 CHEWA	นำาโด้ย์	 นางสิาวสิ้นันทรัา	 
มหาปรัะสิทิธิิ�ช่ยั์	รัองกรัรัรัมการัผู้้�จดั้การัสิาย์งานการัเงนิและบญัช่	ีพรั�อมทมีงาน	 
รั่วมนำาเสินอข�อมล้ในงานบรัิษััทจด้ทะเบีย์นพบนักลงท้น	(Opportunity	Day)	
เพื�อนำาเสินอผู้ลปรัะกอบการัปรัะจำาไต้รัมาสิ	3	ปรัะจำาปี	2563	พรั�อมอัพเด้ต้
แผู้นการัด้ำาเนินธิ้รักิจในอนาค่ต้	โด้ย์ได้�ทำาการั	VDO	Conference	จากบรัิษััท
เพื�อถืา่ย์ทอด้สิด้ขึ�นเวบ็ไซื้ต้ข์องต้ลาด้หลกัทรัพัย์ฯ์	เพื�อปฏิบิตั้ติ้ามกฎรัะเบยี์บ
ของรัฐับาลอย์า่งเค่รัง่ค่รัดั้	เพื�อหลกีเลี�ย์งการัช้่มนม้และลด้การัเเพรัร่ัะบาด้ของ
ไวรััสิ	COVID-19	ณ	บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	อาค่ารัล้มพิน้ทาวเวอรั์	
ช่ั�น	27	เมื�อ	30	พฤศจิกาย์น	2563

กิจกรรมให้ความรู้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ

เพื�อเปน็มาต้รัการัปอ้งกนัและแก�ไขผู้ลกรัะทบด้�านสิิ�งแวด้ล�อม
จากการัด้ำาเนินธ้ิรักิจ	 บรัิษััทได้�จัด้กิจกรัรัมให�ค่วามรั้�แก่
พนัธิมติ้รัทางธิร้ักจิ	ค่้ค่่�า	ผู้้�รับัเหมา	เรัื�อง	การับรัหิารัจดั้การัขย์ะ	 
โด้ย์	 พรัะอาจารัย์์ทิพากรั	 อรัิ โย์	 ณ	 ศ้นย์์การัเรัีย์นรั้� 
สิิ�งแวด้ล�อม	 วัด้จากแด้ง	 จังหวัด้สิม้ทรัปรัาการั	 เมื�อวันที�	 
14	 พฤศจิกาย์น	2563	 อีกทั�งเป็นการัสิรั�างค่วามต้รัะหนักรั้�	
ปล้กฝั่งจิต้สิำานึกด้�านการัปรัะหยั์ด้พลังงาน	 และ	 พัฒนาการั
ด้ำาเนินธิ้รักิจอย่์างย์ั�งยื์นรั่วมกัน	 ภาย์ใต้�โค่รังการั	 “CHEWA	
GOES	GREEN”

ชีวาแคร์ ดูแลด้วยใจ มอบของที่ระลึกขึ้นบ้านใหม่  

เมื�อช่ีวารัมย์์	 นค่รัอินทรั์	 มีล้กบ�านจัด้งานทำาบ้ญขึ�นบ�าน
ใหม่	มีหรัือทีม	Chewa	Care	&	Customer	Relation	จะ
ไม่รีับเข�าไปด้้แล	สิ่งต้ัวแทนน�องปอ	และน�องอารั์ต้ไปมอบ
ของที�รัะลึกให�ถืึงหน�าบ�านเลย์	เมื�อวันที�	9	ธัินวาค่ม	2563	
ที�ผู้่านมา
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“CHEWA” เปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจ Chewathai X Lazada 
พร้อมร่วมฉลองแคมเปญ Lazada 12.12 แกรนด์เซลส่งท้ายปี

นาย์บ้ญ	 ช่้น	 เกีย์รัติ้	 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 บริัษััท	 ชี่วาทัย์	 จำากัด้	
(มหาช่น)	และนางสิาวภารัดี้	สิินธิวณรังค่	์ปรัะธิานเจ�าหน�าที�บรัหิารั
ฝ่่าย์การัต้ลาด้	บรัิษััท	ลาซื้าด้�า	จำากัด้	(ปรัะเทศไทย์)	ร่ัวมเปิด้ต้ัว	‘ช่ี
วาทยั์	ออฟฟเิช่ยี์ล	สิโต้รั	์บน	Lazada’	แจกสิข้สิง่ท�าย์ป	ีในวนัที�	12.12	
น้�	สิามารัถืเลือกซืื้�อค่ป้องในรัาค่า	399	และ	599	บาท	เพื�อรับัส่ิวนลด้
จากชี่วาทัย์ที�รั่วมรัาย์การั	 ลด้เพิ�ม	50,000	 หรัือ	100,000	 บาท!	 
พิเศษัสิ้ด้	 เฉพาะแค่มเปญ	 Lazada	12.12	 แกรันด้์เซื้ลส่ิงท�าย์ปี	 
ต้ั�งแต้่เที�ย์งค่ืนของ	12	-	14	ธิันวาค่มน้�เท่านั�น

บมจ.ชีวาทัย เข้าเยี่ยมชมโรงงาน TOA เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ในการทำางาน

บมจ.ช่ีวาทัย์	 เข�าเย์ี�ย์มช่มโรังงาน	 TOA	 เพื�อแลกเปลี�ย์น
ปรัะสิบการัณ	์ในการัทำางาน,	วธีิิแก�ไขปญัหา	และเย์ี�ย์มช่มการั
ผู้ลิต้สิีและค่ลังสิินค่�าของ	TOA	มาเรัีย์นรั้�งานในค่รัั�งน้�	พี�ต้่อด้้
มีค่วามสิ้ขที�สิ้ด้แล�ววว...ว่าไหมค่ะ	เมื�อวันที�	2	ธัินวาค่ม	2563	 
ณ	ห�องปรัะช่ม้บริัษัทั	ทีโอเพ�นท์	(ปรัะเทศไทย์)	จำากดั้	(มหาช่น)
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ชื�อบริษััท	 	 :		 บริษััท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)
ชื�อย่อ	 	 :		 CHEWA
ปีระเภทของกิจการ		 	 :		 พัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์
เลขที�จดทะเบียนบรษิััท 	 	 :		 0107558000181
ทุนจดทะเบียนที�ออกและเรียกช�าระแล้ว	 	 :		 1,275,027,883	บาท	ม้ลค่่าที�ต้รัาไว�ห้�นละ	1	บาท
ส�านักงานใหญ่ 	 	 :		 1168/80	อาค่ารัล้มพินีทาวเวอร์ั	ช่ั�น	27	ย์้นิต้ดี้	ถืนนพรัะรัามสิี�
	 	 	 	 แขวงท้่งมหาเมฆ่	เขต้สิาทรั	กรัง้เทพ	10120
โทรศัพท์ 	 	 :		 (02)	679	8870	-	4
แฟกซ์ 	 	 :		 (02)	679	8875
โฮมเพจ 	 	 :		 www.chewathai.com
Chewatahi Call Center  :	 1260
เลขานุการบริษััท	 	 :		 นางสาวชนิสรา ยิ�งนอก 
	 	 	 	 โทรัศัพท์	(02)	679	8870	-	4	ต้่อ	163
	 	 	 	 อีเมลล์	companysecretary@chewathai.com
นักลงทุนสัมพันธ์	 	 :	 นางสาวจิตราภรณ์ ยะแก้ว
	 	 	 	 โทรัศัพท์(02)	679	8870	-	4	ต้่อ	113	
	 	 	 	 Call	Center	1260	กด้	3
	 	 	 	 อีเมลล์	ir@chewathai.com	

 ข้อมูลทั่วไป
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บุุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย	์ 	 :		 บริษััท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ปีระเทศไทย) จ�ากัด
ที�ตั�ง	 	 :		 อาค่ารัต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	93	ถืนนรััช่ด้าภิเษัก	
	 	 	 	 แขวงดิ้นแด้ง	เขต้ด้ินแด้ง	กรัง้เทพฯ	10400	
โทรศัพท์ 	 	 :		 (02)	009	9000
โทรสาร 	 	 :		 (02)	009	9991

ผู้สอบบัญช ี  :		 นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 	 	 :	 3516
ชื�อบริษััท 	 	 :		 บรัิษััท	สิำานักงาน	อีวาย์	จำากดั้
ที�อยู่ 	 	 :		 ช่ั�น	33	อาค่ารัเลค่รััช่ด้า	193/136-137	ถืนนรััช่ด้าภิเษัก	แขวงค่ลองเต้ย์	 
	 	 	 	 เขต้ค่ลองเต้ย์	กรัง้เทพฯ	10110
โทรศัพท์ 	 	 :		 (02)	264	9090
โทรสาร 	 	 :		 (02)	264	0789-90

ที�ปีรึกษัาด้านกฎหมาย  :  บริษััท กุดั�น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ�ากัด
ที�อยู ่	 	 :		 973	 เพรัสิซื้ิเด้นซื้์ทาวเวอรั์	 ช่ั�น	14	 ย์้นิต้	14C	 ถืนนเพลินจิต้	 แขวงล้มพินี	 
	 	 	 	 เขต้ปท้มวัน	กรั้งเทพมหานค่รั	10330	
โทรศัพท์ 	 	 :		 (02)	656	0818
โทรสาร 	 	 :		 (02)	656	0819

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษััท  :  บริษััท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด
ที�อยู	่ 	 :		 178	 อาค่ารัธิรัรัมนิติ้	 ช่ั�น	5	 ซื้.เพิ�มทรััพย์์	 (ปรัะช่าชื่�น20)	 ถืนนปรัะช่าชื่�น 
			 	 	 แขวงบางซื้ื�อ	เขต้บางซืื้�อ	กรัง้เทพมหานค่รั	10800
โทรศัพท์ 	 	 :		 (02)	596	0500
โทรสาร 	 	 :		 (02)	596	0539

ผู้้�ลงท้นสิามารัถืศึกษัาข�อม้ลของบริัษััทที�ออกหลักทรััพย์์เพิ�มเต้ิมได้�จากแบบแสิด้งรัาย์การัข�อม้ลปรัะจำาปี	(แบบ	56-1)	 ของบรัิษััทที�
แสิด้งไว�ใน	www.sec.or.th	หรัือ	www.chewathai.com
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	 บริัษััท	 ช่ีวาทัย์	 จำากัด้	(มหาช่น)	 และบรัิษััทย์่อย์มีลักษัณะการัปรัะกอบธิ้รักิจใน	2	 กล้่มธิ้รักิจหลัก	 ได้�แก่	 ธิ้รักิจพัฒนา
อสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อที�อย์้่อาศัย์	และธิ้รักิจโรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่า		

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
		 บรัษิัทัจะม่้งเน�นการัพฒันาอสิงัหารัมิทรัพัย์เ์พื�อจดั้จำาหนา่ย์	โด้ย์ให�ค่วามสิำาค่ญัในการัค่ดั้เลอืกทำาเลที�ต้ั�งของโค่รังการั	ในเขต้
กรัง้เทพมหานค่รัและเขต้ปรัิมณฑล	หรัือเขต้ช่ม้ช่นที�มีศักย์ภาพและมีการัค่มนาค่มสิะด้วก	โด้ย์จะเน�นทำาเลที�อย์้่ในแนวถืนนสิาย์
หลัก	สิะด้วกต้่อการัเด้ินทาง	ใกล�ทางด้่วน	หรัือต้ามแนวสิถืาน้ขนสิ่งมวลช่นรัะบบรัางทั�งในปัจจ้บันและในอนาค่ต้	และย์ังม้ง่เน�น
ทำาเลที�มีสิภาพแวด้ล�อมของช่้มช่นที�ด้ี	มีสิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วกรัอบด้�านอย์่างค่รับค่รััน	เพื�อสิรั�างทางเลือกใหม่ให�แก่ผู้้�ที�ต้�องการั
ใช่�ช่ีวิต้อย์้่ในสิภาพแวด้ล�อมที�ด้ี	มีค่วามปลอด้ภัย์	และสิะด้วกต้่อการัเด้ินทางไปย์ังสิถืานที�ต้่างๆ		

	 ปัจจ้บันมีบรัิษัทัย่์อย์และบริัษััทรั่วมทน้	อย์้ภ่าย์ใต้�การับรัิหารังานของบริัษััท	ชี่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	ที�ปรัะกอบธิ้รักิจพัฒนา
อสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อที�อย์้่อาศัย์	 คื่อ	บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้	(“ช่ีวาทัย์	 อินเต้อรั์เช่นจ์”)	บรัิษััท	ช่ีวา	ฮีารั์ท	จำากัด้	
(“ช่ีวา	ฮีาร์ัท)	บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	ฮีัพ	ซื้น้	จำากัด้	(“ชี่วาทัย์	ฮีัพ	ซื้น้”)	และสิำาหรัับบรัิษััท	ชี่วาทัย์	โฮีม	ออฟฟิศ	จำากัด้	ปรัะกอบธิ้รักิจ
พัฒนาอสิังหาริัมทรััพย์์ปรัะเภท	โฮีมออฟฟิศ	ทั�งน้�บรัิษััทได้�รั่วมท้นกับ	บรัิษััท	กมลา	ซีื้เน้ย์รั์	ลิฟวิ�ง	จำากัด้	อีกด้�วย์

 1.1 พัฒนาโครงการคอนโดมีเนียม
	 บริัษััทเริั�มต้�นด้ำาเนนิธิร้ักจิพฒันาอสิงัหารัมิทรัพัย์์มาจากการัพฒันาโค่รังการัค่อนโด้มเีนย้์มเพื�อจำาหนา่ย์	ซึื้�งพฒันาทั�งลกัษัณะ
อาค่ารัสิง้	(High	Rise)	และอาค่ารัเต้ี�ย์	(Low	Rise)	โด้ย์มแีนวค่ดิ้ในการัออกแบบโค่รังการัที�แต้กต้า่งกนัไป		โด้ย์พจิารัณาจากหลาย์
ปัจจัย์ที�สิำาค่ัญโด้ย์เฉพาะลักษัณะและค่วามต้�องการัของกล้่มล้กค่�าเป้าหมาย์ของโค่รังการันั�นๆ	อีกทั�งย์ังค่ำานึงถืึงการัใช่�ปรัะโย์ช่น์
จากพื�นที�ใช่�สิอย์ของห�องช่้ด้ได้�อย์่างสิ้งสิ้ด้	 รัวมถืึงการัเลือกใช่�เค่รัื�องต้กแต่้งหรัือเฟอรั์นิเจอรั์	 เค่รัื�องสิ้ขภัณฑ์	 และวัสิด้้ต้่างๆ	 
ที�มีค่้ณภาพเหน่อมาต้รัฐาน	 ทั�งน้�บรัิษััทมีผู้ลิต้ภัณฑ์ที�มีค่้ณภาพและหลากหลาย์ที�ค่รัอบค่ล้มท้กรัะด้ับรัาค่า	 เพื�อต้อบสินอง 
ค่วามต้�องการัของผู้้�บรัิโภค่ต้ามลักษัณะเฉพาะต้ัวของรั้ปแบบกล้่มผู้ลิต้ภัณฑ์

 โครงการคอนโดมีเนียมของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้

โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมีเนียม ระดับ Luxury

โครงการชีวาทัย 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมีเนียม High rise

โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค
รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมีเนียม Low rise

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ และผลิตภัณฑ์
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ชื�อโครงการ ชีวาทัย ราชปีรารภ

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทยั์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ถืนนรัาช่ปรัารัภ	แขวงมักกะสิัน	 
เขต้รัาช่เทวี	กรั้งเทพมหานค่รั

พัื้นที�โครงการ 2-0-90	ไร่ั

พัื้นที�ขาย 17,093	ต้รั.ม.

ชนิดูขอำงโครงการ อาค่ารัพักอาศยั์	ขนาด้	26	ช่ั�น	 
จำานวน	1	อาค่ารั	(	High	Rise	)

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 1,350	ล�านบาท

จำานวนห�อำงพััก 325	ย์้นิต้

ความคืบหน�าขอำงการกอ่ำสี่ร�าง 100%

ความคืบหน�าการขาย 100%

ชื�อโครงการ เดอะ สุรวงศ์

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทยั์	ฮัีพ	ซื้้น	จำากัด้	

ที�ตั้งโครงการ ถืนนสิ้รัวงศ์	แขวงสิี�พรัะย์า	เขต้บางรััก	 
กรั้งเทพมหานค่รั

พัื้นที�โครงการ 0-2-40	ไร่ั

พัื้นที�ขาย 2,774	ต้รั.ม.

ชนิดูขอำงโครงการ อาค่ารัพักอาศยั์	ขนาด้	8	ช่ั�น	 
จำานวน	1	อาค่ารั	(	Low	Rise	)

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 350	ล�านบาท

จำานวนห�อำงพััก 52	ย์้นิต้

ความคืบหน�าขอำงการกอ่ำสี่ร�าง 100%

ความคืบหน�าการขาย 100%

ชื�อโครงการ ชีวาทัย รามค�าแหง

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทยั์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ถืนนรัามค่ำาแหง	แขวงหัวหมาก	 
เขต้บางกะป	ิจงัหวดั้กรัง้เทพมหานค่รั

พัื้นที�โครงการ 3-3-32	ไร่ั

พัื้นที�ขาย 17,054	ต้รั.ม.

ชนิดูขอำงโครงการ อาค่ารัพักอาศยั์	ขนาด้	33	ช่ั�น	 
จำานวน	1	อาค่ารั	(High	Rise	)

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 1,100	ล�านบาท

จำานวนห�อำงพััก 535	ย์้นิต้

ความคืบหน�าขอำงการกอ่ำสี่ร�าง 100%

ความคืบหน�าการขาย 100%

รายละเอียดโครงการคอนโดมีเนียม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ชื�อโครงการ ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทยั์	อินเต้อรั์เช่นจ	์จำากัด้	

ที�ตั้งโครงการ ถืนนปรัะช่ารัาษัฎรั์สิาย์	2	แขวงบางซื้ื�อ	 
เขต้บางซื้ื�อ	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พัื้นที�โครงการ 1-3-12.5	ไรั่

พัื้นที�ขาย 10,353	ต้รั.ม.

ชนิดูขอำงโครงการ อาค่ารัพักอาศยั์	ขนาด้	26	ช่ั�น	 
จำานวน	1	อาค่ารั	(High	Rise	)

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 1,050	ล�านบาท

จำานวนห�อำงพััก 279	ย์้นติ้

ความคืบหน�าขอำงการกอ่ำสี่ร�าง 100%

ความคืบหน�าการขาย 100%

ชื�อโครงการ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทยั์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ถืนนปากเกรั็ด้-แจ�งวัฒนะ	17	ต้ำาบลปากเกร็ัด้	 
อำาเภอปากเกรั็ด้	จังหวัด้นนทบ้รัี

พัื้นที�โครงการ 3-1-75	ไรั่

พัื้นที�ขาย 13,193	ต้รั.ม.

ชนิดูขอำงโครงการ อาค่ารัพักอาศยั์	ขนาด้	8	ช่ั�น	 
จำานวน	2	อาค่ารั	(	Low	Rise	)

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 780	ล�านบาท

จำานวนห�อำงพััก 427	ย์้นิต้

ความคืบหน�าขอำงการกอ่ำสี่ร�าง 100%

ความคืบหน�าการขาย 100%

ชื�อำโครงการ ชีวาทัย ฮอำลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทยั์	อินเต้อรั์เช่นจ	์จำากัด้	

ที�ตั้งโครงการ ซื้อย์ด้วงมณี	ต้ำาบลบางเขน	อำาเภอเมือง	 
จังหวดั้นนทบ้รัี

พัื้นที�โครงการ 7-0-70.5	ไรั่

พัื้นที�ขาย 23,265	ต้รั.ม.

ชนิดูขอำงโครงการ อาค่ารัพักอาศยั์	ขนาด้	8	ช่ั�น	
จำานวน	4	อาค่ารั	(	Low	Rise	)

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 1,200	ล�านบาท

จำานวนห�อำงพััก 792	ย์้นิต้

ความคืบหน�าขอำงการกอ่ำสี่ร�าง 100%

ความคืบหน�าการขาย 100%
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ชื�อำโครงการ ชีวาทัย เรสี่ซิิเดูนซิ์ บางโพั

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ถืนนปรัะช่ารัาษัฎร์ัสิาย์	2	แขวงบางซื้ื�อ	 
เขต้บางซื้ื�อ	จังหวัด้กรัง้เทพมหานค่รั

พัื้นที�โครงการ 1-1-94.3	ไรั่

พัื้นที�ขาย 2,364	ต้รั.ม.

ชนิดูขอำงโครงการ อาค่ารัพักอาศัย์	ขนาด้	24	ช่ั�น	 
จำานวน	1	อาค่ารั	(	High	Rise	)

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 1,050	ล�านบาท

จำานวนห�อำงพััก 172	ย์้นิต้

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง 100%

ความคืบหน�าการขาย 100%

ชื�อโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษัม 27

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ถืนนเพช่รัเกษัม	แขวงบางหว�า	 
เขต้ภาษัีเจรัิญ	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พัื้นที�โครงการ 4-0-36	ไร่ั

พัื้นที�ขาย 17,989	ต้รั.ม.

ชนิดูขอำงโครงการ อาค่ารัพักอาศัย์	ขนาด้	26	ช่ั�น	 
จำานวน	1	อาค่ารั	(	High	Rise	)

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 1,564	ล�านบาท

จำานวนห�อำงพััก ห�องพักอาศยั์	638	ย์น้ติ้	 
และรั�านค่�าจำานวน	14	รั�านค่�า

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง 100%

ความคืบหน�าการขาย 98%

ชื�อโครงการ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ถืนนอโศก-ด้ินแด้ง	แขวงมักกะสิัน	 
เขต้รัาช่เทวี	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พัื้นที�โครงการ 1-2-66	ไร่ั

พัื้นที�ขาย 9,477.65	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ อาค่ารัพักอาศัย์	ขนาด้	30	ช่ั�น	 
จำานวน	1	อาค่ารั	(	High	Rise	)

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 1,694	ล�านบาท

จำานวนห�อำงพััก ห�องพักอาศัย์	315	ย์้นิต้

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง 100%

ความคืบหน�าการขาย 94%
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ชื�อโครงการ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ถืนนจรััญสินิทวงศ์	13	แขวงวัด้ท่าพรัะ	 
เขต้บางกอกใหญ่	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พัื้นที�โครงการ 1	-	1	-	76	ไรั่

พัื้นที�ขาย 5,201.31	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ อาค่ารัพักอาศัย์	ขนาด้	8	ช่ั�น	 
จำานวน	1	อาค่ารั	(	Low	Rise	)

มล้ค่าโครงการโดูยประมาณ 430	ล�านบาท

จำานวนย้นิต ห�องพักอาศัย์	184	ย์้นิต้

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง 100%

ความคืบหน�าการขาย 43%

ชื�อโครงการ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ถืนนสิ้ข้มวิท	55	แขวงค่ลองต้ันเหนอ่	 
เขต้วัฒนา	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พัื้นที�โครงการ 1	-	0	-	89	ไรั่

พัื้นที�ขาย 5,439.48	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ อาค่ารัพักอาศัย์	ขนาด้	8	ช่ั�น	 
จำานวน	1	อาค่ารั	(	Low	Rise	)

มล้ค่าโครงการโดูยประมาณ 1,000	ล�านบาท

จำานวนย้นิต ห�องพักอาศัย์	130	ย์้นิต้

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง 93%

ความคืบหน�าการขาย 57%

ชื�อโครงการ ชีวาทัย เกษัตร-นวมินทร์

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ถืนนปรัะเสิรัิฐมน้กิจ	แขวงเสินานิค่ม	 
เขต้จต้้จักรั	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พัื้นที�โครงการ 5	-	0	-	44	ไรั่

พัื้นที�ขาย 19,223.07	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ อาค่ารัพักอาศัย์	ขนาด้	25	ช่ั�น	 
จำานวน	1	อาค่ารั	(	High	Rise	)

มล้ค่าโครงการโดูยประมาณ 1,700	ล�านบาท

จำานวนย้นิต ห�องพักอาศัย์	จำานวน	649	ย์้นิต้	 
และรั�านค่�าจำานวน	5	รั�านค่�า

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง 100%

ความคืบหน�าการขาย 36%



รายงานประจำาปี 256350

ชื�อโครงการ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย 4

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ถืนนสิังค่มสิงเค่รัาะห์	แขวงสิะพานสิอง	 
เขต้วังทองหลาง	จังหวัด้กรัง้เทพมหานค่รั

พัื้นที�โครงการ 8	-	3	-	58	ไร่ั

พัื้นที�ขาย 27,323	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ มี	2	เฟสิ	(	Low	Rise	)
เฟสิ	1	อาค่ารัพักอาศัย์	 
ขนาด้	8	ช่ั�น	จำานวน	2	อาค่ารั	
เฟสิ	2	อาค่ารัพักอาศัย์	ขนาด้	8	ช่ั�น	จำานวน	 
2	อาค่ารั	และขนาด้	4	ช่ั�น	จำานวน	1	อาค่ารั	

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 2,011	ล�านบาท

จำานวนย้นิต เฟสิ	1	ห�องพักอาศัย์	จำานวน	434	ย์้นิต้ 
และรั�านค่�า	จำานวน	1	รั�านค่�า
เฟสิ	2	ห�องพักอาศัย์	จำานวน	380	ย์้นิต้ 
และรั�านค่�า	จำานวน	1	รั�านค่�า

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง เฟสิ	1	78%

ความคืบหน�าการขาย เฟสิ	1	59%

ชื�อโครงการ ชีวาทัย ปีิ�นเกล้า

ผู้้�พััฒนาโครงการ บริัษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ถืนนอรั้ณอมรัินทร์ั	แขวงบางย์ี�ขัน 
เขต้บางพลัด้	จังหวัด้กรัง้เทพมหานค่รั

พัื้นที�โครงการ 40-0-72	ไร่ั

พัื้นที�ขาย 17,859	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ อาค่ารัพักอาศัย์	ขนาด้	13	ช่ั�น 
จำานวน	1	อาค่ารั	(	High	Rise	)

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 1,587	ล�านบาท

จำานวนย้นิต ห�องพักอาศัย์	จำานวน	588	ย์้นิต้	 
และรั�านค่�าจำานวน	5	รั�านค่�า

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง 1%

ความคืบหน�าการขาย 34%

ชื�อโครงการ Otium Phuket

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	กมลา	ซื้ีเน้ย์รั์	ลิฟวิ�ง	จำากัด้

ที�ตั้งโครงการ ต้ำาบลกมลา	อำาเภอกรัะท้�	จังหวัด้ภเ้ก็ต้

พัื้นที�โครงการ 50-2-75	ไรั่

พัื้นที�ขาย 26,256	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ Senior	Living	Village	

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 4,408	ล�านบาท

จำานวนย้นิต อย์้่ในรัะหว่างการัพัฒนา
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1.2 พัฒนาโครงการลักษณะแนวราบหรือบ้านพักอาศัย
	 บริัษััท	 ได้�พัฒนาโค่รังการัแนวรัาบเพื�อจำาหน่าย์หลากหลาย์รั้ปแบบ	 อาทิ	 บ�านเดี้�ย์ว	(Single	House)	 บ�านแฝ่ด้	(Semi	
Detached	House)	 และทาวน์โฮีม	(Townhome)	 บนทำาเลศักย์ภาพที�รัาย์ล�อมด้�วย์สิาธิารัณ้ปโภค่ค่รับค่รััน	 เพื�อต้อบโจทย์์ท้ก
ค่วามต้�องการัของกล้่มล้กค่�า	บรัิษััทมีนโย์บาย์ขาย์บ�านพรั�อมที�ด้ินจัด้สิรัรั	โด้ย์บ�านต้�องสิรั�างเสิร็ัจก่อนการัเปิด้ขาย์	เพื�อให�ล้กค่�า
ได้�เห็นบ�านจรัิงพรั�อมอย์้่	หรัืออาจอย์้่รัะหว่างการัก่อสิรั�าง	เพื�อให�ล้กค่�ามีค่วามมั�นใจว่าบ�านจะสิรั�างเสิรั็จต้ามรัะย์ะเวลาที�กำาหนด้	
ทั�งน้�บรัิษััทได้�เรัิ�มบ้กต้ลาด้แนวรัาบเมื�อปี	2559	 ซื้ึ�งเปิด้โค่รังการับ�านเด้ี�ย์วและบ�านแฝ่ด้โค่รังการัแรัก	 ค่ือ	 โค่รังการัช่ีวารัมย์์	 
รัังสิติ้-ด้อนเมอืง	ปจัจบั้นปิด้การัขาย์แล�ว	ทั�งน้�บรัษิัทัม้ง่มั�นพัฒนาโค่รังการัแนวรัาบอย์า่งต้อ่เน่�อง	โด้ย์ได้�ขย์าย์การัพฒันาโค่รังการั
ไปย์งัปรัะเภท	โฮีมออฟฟศิ	เพื�อจำาหนา่ย์	พฒันาโด้ย์บรัษัิัท	ช่วีาทัย์	โฮีม	ออฟฟศิ	จำากดั้	ซื้ึ�งเปน็บรัษิัทัย์อ่ย์	กเ็ปน็อกีหนึ�งโค่รังการั
ที�เพิ�มในไลน์กล้่มผู้ลิต้ภัณฑ์แนวรัาบให�ค่รับค่ล้มท้กเซ็ื้กเมนต้์	เพื�อต้อบสินองล้กค่�ากล้่มเป้าหมาย์แบบค่รับวงจรั

โครงการแนวราบของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี ้

โครงการ ชีวาวัลย์

รั้ปแบบผู้ลิต้ภัณฑ์		:		 บ�านเด้ี�ย์ว	แบบ	Luxury 
รัะด้ับรัาค่า	 :		 20	-	40	ล�านบาท

โครงการ ชีวารมย์

รั้ปแบบผู้ลิต้ภัณฑ์	 :		 บ�านเด้ี�ย์ว	แบบ	HIGH-END 
รัะด้ับรัาค่า	 :		 8	-	18	ล�านบาท

โครงการ ฮาร์ท

รั้ปแบบผู้ลิต้ภัณฑ์	 :		 ทาวน์โฮีม	แบบ	HIGH-END 
รัะด้ับรัาค่า	 :		 12-30	ล�านบาท

โครงการ ชีวาโฮม

รั้ปแบบผู้ลิต้ภัณฑ์	 :		 ทาวน์โฮีม 
รัะด้ับรัาค่า	 :		 2	-	5	ล�านบาท

โครงการชีวา บิซ โฮม

รั้ปแบบผู้ลิต้ภัณฑ์	 :		 โฮีมออฟฟิศ 
รัะด้ับรัาค่า	 :	 5	-	7	ล�านบาท
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ชื�อโครงการ ชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ถืนนรัังสิิต้-นค่รันาย์ก	ต้ำาบลปรัะช่าธิิปัต้ย์์	
อำาเภอธิัญบ้รัี	จังหวัด้ปท้มธิาน้

พัื้นที�โครงการ 15-1-76	ไรั่

พัื้นที�ขาย 3,648.15	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ บ�านเด้ี�ย์ว	และ	บ�านแฝ่ด้

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 475	ล�านบาท

จำานวนย้นิต บ�านเด้ี�ย์ว	จำานวน	15	หลัง	
บ�านแฝ่ด้	จำานวน	66	หลัง

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง 100%

ความคืบหน�าการขาย 100%

ชื�อำโครงการ ฮาร์ท สีุ่ขุมวิท 62/1

ผู้้�พััฒนาโครงการ บริัษััท	ช่ีวา	ฮีารั์ท	จำากัด้	

ที�ตั้งโครงการ ถืนนสิ้ข้มวิท	ซื้อย์สิ้ข้มวิท	62/1	แขวงบางจาก	
เขต้พรัะโขนง	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พัื้นที�โครงการ 0	-	2	-	9.38	ไรั่

พัื้นที�ขาย 1,750	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ ทาวน์โฮีม

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 160	ล�านบาท

จำานวนย้นิต 9	หลัง

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง 100%

ความคืบหน�าการขาย 11%

ชื�อโครงการ ฮาร์ท สุขุมวิท 36

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวา	ฮีาร์ัท	จำากัด้	

ที�ตั้งโครงการ ถืนนสิ้ข้มวิท	ซื้อย์สิ้ข้มวิท	36	แขวงค่ลองต้ัน	
เขต้ค่ลองเต้ย์	จังหวัด้กรัง้เทพมหานค่รั

พัื้นที�โครงการ 0	-	3	-	70	ไร่ั

พัื้นที�ขาย 2,777	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ ทาวน์โฮีม

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 270	ล�านบาท

จำานวนย้นิต 8	หลัง

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง 85%

ความคืบหน�าการขาย 0%

โครงการแนวราบสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
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ชื�อโครงการ ชีวาวัลย์ ปีิ�นเกล้า-สาทร

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ถืนนพ้ทธิมณฑลสิาย์	1	แขวงบางรัะมาด้	 
เขต้ต้ลิ�งช่ัน	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พัื้นที�โครงการ 26	-	3	-	20	ไรั่

พัื้นที�ขาย 26,000	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ บ�านเด้ี�ย์ว

มล้ค่าโครงการโดูยประมาณ 1,200	ล�านบาท

จำานวนย้นิต 52	หลัง

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง 72%

ความคืบหน�าการขาย 27%

ชื�อโครงการ ชีวาโฮม วงแหวน-ล�าลูกกา

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ถืนนไสิวปรัะช่ารัาษัฎรั์	ค่ลอง	4	 
ต้ำาบลลาด้สิวาย์	อำาเภอลำาลก้กา	จงัหวดั้ปทม้ธิาน้

พัื้นที�โครงการ 32	-	0	-	67	ไรั่

พัื้นที�ขาย 34,717	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ ทาวน์โฮีม

มล้ค่าโครงการโดูยประมาณ 700	ล�านบาท

จำานวนย้นิต ทาวน์โฮีม	จำานวน	271	หลัง
อาค่ารัพาณิช่ย์์	จำานวน	3	หลัง

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง 60%

ความคืบหน�าการขาย 30%

ชื�อโครงการ ชีวาโฮม ปีระชาอุทิศ - สุขสวัสดิ�

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ถืนนปรัะช่าอ้ทิศ	90	ต้ำาบลบ�านสิวน	 
อำาเภอพรัะสิม้ทรัเจด้ีย์์	จังหวัด้สิม้ทรัปรัาการั

พัื้นที�โครงการ 31	-	2	-	87	ไรั่

พัื้นที�ขาย 38,852	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ ทาวน์โฮีม

มล้ค่าโครงการโดูยประมาณ 890	ล�านบาท

จำานวนย้นิต ทาวน์โฮีม	จำานวน	359	หลัง

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง อย์้่รัะหว่างก่อสิรั�างเฟสิ	2	79%

ความคืบหน�าการขาย 28%

โครงการแนวราบสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
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ชื�อโครงการ ชีวารมย์ นครอินทร์

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ถืนนนค่รัอินทรั์	ต้ำาบลบางขน้น	อำาเภอ
บางกรัวย์	จังหวัด้นนทบ้รัี

พัื้นที�โครงการ 40	-	3	-	43	ไร่ั

พัื้นที�ขาย 37,714	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ บ�านเด้ี�ย์ว	

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 1,593	ล�านบาท

จำานวนย้นิต 139	หลัง

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง อย์้่รัะหว่างก่อสิรั�างเฟสิ	3	96%

ความคืบหน�าการขาย 17%

ชื�อโครงการ ชีวา บิซ โฮม เอกชัย - บางบอน

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	โฮีม	ออฟฟิศ	จำากัด้

ที�ตั้งโครงการ ถืนนเอกช่ัย์	แขวงค่ลองบางบอน	เขต้บางบอน	
จังหวัด้กรัง้เทพมหานค่รั

พัื้นที�โครงการ 16-1-99	ไรั่

พัื้นที�ขาย 15,927	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ โฮีมออฟฟิศ	

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 765	ล�านบาท

จำานวนย้นิต 168	หลัง

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง 70%

ความคืบหน�าการขาย 43%

ชื�อโครงการ ชีวาโฮม กรุงเทพ-ปีทุม

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ต้ำาบลบางเด้ื�อ	อำาเภอเมืองปท้มธิาน้	 
จังหวัด้ปท้มธิาน้	

พัื้นที�โครงการ 32-1-19	ไรั่

พัื้นที�ขาย 30,123	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ ทาวน์โฮีม	

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 903	ล�านบาท

จำานวนย้นิต ทาวน์โฮีม	จำานวน	333	หลัง

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง เฟสิ	1	96%

ความคืบหน�าการขาย 48%	ของเฟสิ	1	
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ชื�อโครงการ ชีวาโฮม รังสิต-ปีทุม

ผู้้�พััฒนาโครงการ บริัษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั้งโครงการ ต้ำาบลบ�านกลาง	อำาเภอเมืองปท้มธิาน้	 
จังหวัด้ปท้มธิาน้	

พัื้นที�โครงการ 40-3-59	ไร่ั

พัื้นที�ขาย 36,775	ต้รั.ม

ชนิดูขอำงโครงการ ทาวน์โฮีม	บ�านแฝ่ด้	และอาค่ารัพาณิช่ย์์

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 1,093	ล�านบาท

จำานวนย้นิต ทาวน์โฮีม	จำานวน	329	หลัง
บ�านแฝ่ด้	จำานวน	40	หลัง
อาค่ารัพาณิช่ย์์	จำานวน	16	หลัง

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง เฟสิ	1	95%

ความคืบหน�าการขาย 56%	ของเฟสิ	1

การตลาดและการแข่งขัน
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 บริัษััทต้รัะหนักถึืงค่วามต้�องการัของกล้่มล้กค่�าเป้าหมาย์เป็นสิำาค่ัญ	ซื้ึ�งไม่เพีย์งแต้่กำาหนด้กล้ม่ล้กค่�าเป้าหมาย์เพีย์งกล้่มใด้
กล้่มหนึ�งเท่านั�น	เน่�องจากแต้่ละโค่รังการัมีเอกลักษัณ์ที�แต้กต้่างกันออกไปต้ามทำาเลที�ต้ั�ง	และฟังก์ช่ั�นการัใช่�งาน	ซื้ึ�งนำาไปสิ้่การั
กำาหนด้รัาค่าให�สิอด้ค่ล�องกับกล้่มเป้าหมาย์ของโค่รังการันั�นๆ	ทั�งน้�	บรัิษััทได้�ศึกษัาค่วามต้�องการัของผู้้�บรัิโภค่ที�เปลี�ย์นแปลงไป 
ต้ามย์้ค่สิมัย์และต้ิด้ต้ามค่วามนิย์มอย์่างใกล�ช่ิด้	 เพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัของกล้่มล้กค่�าได้�อย์่างลงต้ัวที�สิ้ด้	 ซื้ึ�งอย์้่ภาย์ใต้� 
ค่วามสิะด้วกสิบาย์และค่้ณภาพที�ค่้�มค่่า

 กลยุทธ์การตลาด
 กลยุทธ์ด้านทำาเลที่ตั้ง
	 การัสิรัรัหาที�ด้ินหรัือทำาเลที�ต้ั�ง	เพื�อพัฒนาโค่รังการัแต้่ละโค่รังการันั�น	บรัิษััทให�ค่วามสิำาค่ัญเป็นอันด้ับต้�นๆ		โด้ย์มีการัออก
สิำารัวจโค่รังการัย์า่นนั�น	เพื�อศกึษัาสิภาวะต้ลาด้และค่วามต้�องการัของผู้้�บรัโิภค่อย์า่งละเอยี์ด้	เน�นทำาเลที�มศีกัย์ภาพใกล�แหลง่ช่ม้ช่น้	 
มีเสิ�นทางค่มนาค่มที�สิะด้วก	 ใกล�ทางด้่วน	 และต้ามแนวสิถืาน้ขนสิ่งมวลช่นรัะบบรัางในเขต้กรั้งเทพมหานค่รัและเขต้ปรัิมณฑล
ทั�งปัจจ้บันและเสิ�นทางในอนาค่ต้	 นอกจากน้�บรัิษััทมีการัพิจารัณาค่รัอบค่ล้มไปถืึงสิภาพแวด้ล�อมในช่้มช่นและรัะบบรัักษัา 
ค่วามปลอด้ภัย์สิ้งสิ้ด้	เพื�อให�ล้กค่�าหรัือผู้้�อย์้่อาศัย์ที�ได้�ต้ัด้สิินใจซื้ื�อหรัือลงท้นในโค่รังการัของบรัิษััทมีสิภาพแวด้ล�อมและค่้ณภาพ
ช่ีวิต้ที�ด้ีย์ิ�งขึ�น

 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
	 บริัษััทมีแนวค่วามค่ิด้ในการัออกแบบโค่รังการัที�แต้กต้่างกันไป	 โด้ย์พิจารัณาจากปัจจัย์หลาย์ปรัะการัให�สิอด้ค่ล�องกับท้กๆ
ขบวนการั	 เรัิ�มต้ั�งแต้่ทำาเลที�ต้ั�ง	 ข�อม้ลอ�างอิงจากการัขาย์และการัต้ลาด้	 โด้ย์เฉพาะลักษัณะโค่รังการั	 จำานวนย์้นิต้	 เพื�อกำาหนด้
ให�สิอด้ค่ล�องกับค่วามต้�องการัของกล้่มล้กค่�าเป้าหมาย์ของโค่รังการันั�นๆ	 ทั�งน้�บริัษััท	 ยั์งนำาเทค่โนโลยี์ที�มีฟังก์ชั่�นการัใช่�งานที�
หลากหลาย์เข�ามามีสิ่วนช่่วย์อำานวย์ค่วามสิะด้วกและรัักษัาค่วามปลอด้ภัย์ให�รััด้ก้มมากย์ิ�งขึ�น	 รัวมถืึงการัเลือกใช่�เค่รัื�องต้กแต้่ง
หรัอืเฟอรัน์เิจอรั	์ที�มีค่ณ้ภาพเหนอ่มาต้รัฐาน	นอกจากน้�บรัษิัทัย์งัได้�มกีารัออกแบบผู้งัโค่รังการัโด้ย์ค่ำานงึถืงึการัใช่�ปรัะโย์ช่นส์ิง้สิด้้
จากการัใช่�พื�นที�สิ่วนกลาง	ให�ผู้้�พักอาศัย์สิามารัถืใช่�งานและพักผู้่อนได้�จรัิงเพื�อสิรั�างบรัรัย์ากาศที�ด้ีรัอบโค่รังการั	
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 การส่งมอบสินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กำาหนด
	 บริัษััทม้ง่มั�นพฒันาโค่รังการัให�แล�วเสิรัจ็ต้รังต้ามรัะย์ะเวลาที�กำาหนด้	เพื�อสิง่มอบสินิค่�า	ด้�วย์ค่ณ้ภาพที�อย่้์เหนอ่ค่วามพงึพอใจ
ของลก้ค่�า	ทั�งน้�	บริัษััทมคี่วามปรัะสิงค่ท์ี�จะสิรั�างค่วามเช่ื�อมั�นและค่วามนา่เช่ื�อถือืให�กบัแบรันด้ข์องบรัษิัทั	จงึเลง็เหน็วา่ค่วามค่บืหน�า 
ของโค่รังการัท้กโค่รังการัที�กำาลงัก่อสิรั�างเป็นสิิ�งสิำาค่ญั	จงึได้�มกีารัเปิด้เผู้ย์ข�อมล้และรัาย์งานค่วามคื่บหน�าของโค่รังการัเป็นรัะย์ะๆ	 
ผู่้านทาง	www.chewathai.com	เพื�อให�ล้กค่�าได้�ต้ิด้ต้ามและใช่�เป็นข�อม้ลช่่วย์ในการัต้ัด้สิินใจซื้ื�อหรัือค่าด้การัณ์การัสิ่งมอบสิินค่�า
ได้�ต้รังต้ามรัะย์ะเวลาที�กำาหนด้ไว�	

 การให้บริการและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บรัิษััทมีการับรัิหารัจัด้การัสิินค่�าและการับรัิการัล้กค่�าอย์่างมีมาต้รัฐานและมีจรัิย์ธิรัรัมภาย์ใต้�การัด้ำาเนินงาน	ด้ังน้�

-	 ม้ง่มั�นที�จะพฒันาสินิค่�าเพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัของลก้ค่�า	และส่ิงมอบสินิค่�าด้�วย์ค่ณ้ภาพภาย์ใต้�เงื�อนไขที�เป็นธิรัรัม

-	 การัให�บรักิารัข�อม้ลเกี�ย์วกบัสินิค่�าและบรักิารัต้า่งๆ	ได้�ถืก้ต้�องและค่รับถื�วน	เพื�อให�ลก้ค่�ามขี�อมล้เพยี์งพอต้อ่การัต้ดั้สิินใจ	 
เช่น่	ข�อม้ลรัาย์ละเอยี์ด้โค่รังการั	ข�อมล้ด้�านสินิเช่ื�อ	ข�อมล้การับรักิารัต้รัวจเช็่ค่ค่ณ้ภาพห�อง	เปน็ต้�น	ซื้ึ�งการัให�ข�อมล้ต้า่งๆ	 
ต้�องไม่กล่าวหรัือสิื�อสิารัช่่องทางอื�นๆ	เกินค่วามเป็นจรัิง	อันเป็นเหต้้ให�ล้กค่�าเกิด้ค่วามเข�าใจผู้ิด้เกี�ย์วกับเงื�อนไขต้่างๆ	
ของสิินค่�าและบรัิการั	ซื้ึ�งอย์้่ภาย์ใต้�การัให�บรัิการัแบบ	Service	mind	เพื�อลด้ข�อรั�องเรัีย์นจากล้กค่�าให�ได้�มากที�สิ้ด้

-	 บรัิษััทมีช่่องทางให�ล้กค่�าแจ�งถึืงข�อเสินอแนะ	ปัญหา	และข�อรั�องเรัีย์น	เกี�ย์วกับสิินค่�าหรัือการัให�บรัิการัที�ไม่เหมาะสิม	
เพื�อที�บรัิษััทจะได้�ปรัับปรั้งหรัือแก�ไขปัญหาให�กับลก้ค่�าได้�อย์่างรัวด้เรั็ว	และยั์งนำาข�อเสินอแนะไปพัฒนาสิินค่�าและการั
ให�บรัิการัต้่อไปในอนาค่ต้

-	 บรัิษััทมีการัจัด้ต้ั�ง	ฝ่่าย์ช่ีวาแค่รั์	เพื�อให�บรัิการัล้กค่�าหลังการัขาย์	โด้ย์มีช่่องทางในการัแจ�งซื้่อม	ปรัึกษัางานซื้่อม	และ
ต้ิด้ต้ามงานซื้่อม	ให�กับล้กบ�านช่ีวาทัย์	เพื�ออำานวย์ค่วามสิะด้วกสิบาย์และค่วามรัวด้เรั็วในการัต้ิด้ต้ามงาน

-	 บรัิษััทจัด้ต้ั�งโค่รังการั	 ชี่วาทัย์	 โซื้ไซื้ต้ี�	 วีซื้่า	 ออลลสิมารั์ท	 เพย์	์ มอบสิิทธิิพิเศษัให�สิำาหรัับลก้ค่�าช่ีวาทัย์เท่านั�น	 อาทิ	
สิ่วนลด้พิเศษัจากรั�านอาหารั	 สิถืาบันเสิริัมค่วามงาม	 รั�านค่�าชั่�นนำา	 การัจอง/เช่่ารัถื	 พรั�อมทั�งมีสิิทธิิเข�าร่ัวมเปิด้ตั้ว
โค่รังการัใหม่ก่อนใค่รั	และกิจกรัรัมต้่างๆ	จากช่ีวาทัย์	โซื้ไซื้ต้ี�		เป็นต้�น		

	 การัด้ำาเนินการับรัิหารัจัด้การัสิินค่�าและการัให�บรัิการัต้่างๆ	ข�างต้�น	 เพื�อสิรั�างค่วามสิัมพันธิ์ที�ด้ีให�ล้กค่�าเกิด้ค่วามปรัะทับใจ
ทั�งก่อนและหลังการัขาย์	และเป็นสิ่วนหนึ�งในการัรัักษัาฐานล้กค่�าเด้ิมและสิรั�างกล้่มล้กค่�าใหม่จากการับอกต้่อ	(word	of	mouth)	
ของล้กค่�าเค่ย์ได้�รัับปรัะสิบการัณ์ที�ด้ีกับการับรัิการัของบรัิษััท	

2. ธุรกิจโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories)
	 บริัษััทมีการัพัฒนาโรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่าที�มีค้่ณภาพต้ามมาต้รัฐานรัะด้ับสิากล	 เพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัของ 
ผู้้�ปรัะกอบการัโด้ย์เฉพาะผู้้�ปรัะกอบการัธิ้รักิจอ้ต้สิาหกรัรัมขนาด้เล็กและขนาด้กลาง	ที�ปัจจ้บันมีแนวโน�มเพิ�มขึ�นเรัื�อย์ๆ	ทั�งบรัิษััท
ในปรัะเทศไทย์เองและบริัษัทัหรืัอนกัลงทน้ช่าวต่้างช่าติ้ที�เข�ามาต้ั�งฐานการัผู้ลิต้หรัอืการัลงทน้ในปรัะเทศไทย์ที�ไม่ต้�องการัถือืค่รัอง
กรัรัมสิทิธิิ�โรังงาน	และสิำาหรับัผู้้�ปรัะกอบการัที�ต้�องการัใช่�โรังงานเพื�อปรัะกอบกิจการัแต่้ยั์งไม่มีค่วามต้�องการัหรืัอไม่มคี่วามพรั�อม
ที�จะลงทน้ในรัะย์ะย์าว	รัวมถืงึผู้้�ปรัะกอบการัที�ต้�องการัลด้ต้�นทน้ในการัด้ำาเนนิงาน	ลด้รัะย์ะเวลาการัลงทน้	และลด้ค่วามเสิี�ย์งหรัอื
ปัจจัย์อื�นๆ	ที�อาจเกิด้ขึ�นจากการัลงท้นสิรั�างโรังงานได้�
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รายละเอียดโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า 
ผู้พัฒนาโครงการ บริษััท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ที�ต้ั�งโค่รังการั นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะซื้ิต้ี�	ถืนนทางหลวงหมาย์เลข	331	 
ต้ำาบลมาบย์างพรั	อำาเภอปลวกแด้ง	จังหวัด้รัะย์อง

พื�นที�โค่รังการั 26-0-72	ไร่ั

พื�นที�เช่่า 17,120	ต้รั.ม.

จำานวนย์้นิต้ที�ให�เช่่า 10	ย์้นิต้

ม้ลค่่าโค่รังการัโด้ย์ปรัะมาณ 300	ล�านบาท

ค่่าเช่่าเฉลี�ย์ต่้อต้ารัางเมต้รั 200	บาท

ช่นิด้ของโค่รังการั โรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่า	
ขนาด้	1,512	ต้รั.ม.	จำานวน	5	ย์้นิต้
ขนาด้	1,812	ต้รั.ม.	จำานวน	1	ย์้นิต้
ขนาด้	1,937	ต้รั.ม.	จำานวน	4	ย์้นิต้

ค่วามค่ืบหน�าการัให�เช่่า 100%

แผนการพัฒนาโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า เฟส 2
ผู้พัฒนาโครงการ บริษััท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ที�ตั้งโครงการ นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะซื้ิต้ี�	ถืนนทางหลวงหมาย์เลข	331	 
ต้ำาบลมาบย์างพรั	อำาเภอปลวกแด้ง	จังหวัด้รัะย์อง

พัื้นที�โครงการ 13-1-28	ไร่ั

พัื้นที�เช่า 8,905	ต้รั.ม.

จำานวนย้นิตที�ให�เช่า 4	ย์้นิต้

ม้ลค่าโครงการโดูยประมาณ 165	ล�านบาท

ค่าเช่าเฉลี�ยต่อำตารางเมตร 220	บาท

ชนิดูขอำงโครงการ โรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่า	เฟสิ	2
ขนาด้	2,190	ต้รั.ม.	จำานวน	1	ย์้นิต้
ขนาด้	2,543	ต้รั.ม.	จำานวน	1	ย์้นิต้
ขนาด้	2,472	ต้รั.ม.	จำานวน	1	ย์้นิต้
ขนาด้	1,700	ต้รั.ม.	จำานวน	1	ย์้นิต้

ความคืบหน�าขอำงการก่อำสี่ร�าง อย์้่รัะหว่างพัฒนา

ความคืบหน�าการบริการให�เช่า เปิด้บรัิการัให�เช่่า	ปี	2563	และ	เมื�อเด้ือนสิิงหาค่ม	2563	
บริัษััทได้�เข�าทำาสัิญญาต้กลงกรัะทำาการักับทรััสิต้์เพื�อการั
ลงท้นในอสัิงหารัิมทรััพย์์สิิทธิิการัเช่่า	เอไอเอ็ม	อินด้ัสิเท
รัีย์ล	โกรัท	(“AIMIRT”)	เพื�อขาย์ที�ด้ินพรั�อมอาค่ารัโรังงาน
ในรัาค่า	460	ล�านบาท	
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การตลาดและการแข่งขัน
 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 กล้ม่ลก้ค่�าเป้าหมาย์สิำาหรับัธิร้ักิจโรังงานสิำาเร็ัจรัป้ให�เช่า่	คื่อ	ผู้้�ปรัะกอบการัอต้้สิาหกรัรัมเบาที�ผู้ลติ้สินิค่�าเพื�อสินับสินน้ธิร้ักิจ
อ้ต้สิาหกรัรัมหนัก	ที�ต้ั�งโรังงานอย์้่ในบรัิเวณใกล�เคี่ย์ง	ทั�งผู้้�ปรัะกอบการัอ้ต้สิาหกรัรัมที�มีขนาด้เล็กและขนาด้กลาง	ที�ยั์งไม่พรั�อม
หรืัอย์ังไม่มีค่วามต้�องการัที�จะลงท้นในรัะย์ะย์าว	 เพื�อก่อสิรั�างโรังงาน	 เน่�องจากต้�องใช่�รัะย์ะเวลาในการัก่อสิรั�างและใช่�เงินลงท้น
ค่่อนข�างสิง้	บริัษัทัจงึเลง็เห็นช่อ่งทางในการัสินับสินน้ธิร้ักจิของผู้้�ปรัะกอบการั	ทำาให�ผู้้�ปรัะกอบการัมีทางเลอืกในการัด้ำาเนนิธิร้ักจิ	
โด้ย์การัเช่่าโรังงานสิำาเรั็จรั้ปเพื�อลด้ภารัะค่่าใช่�จ่าย์ด้�านการัลงท้นและต้�นท้นในการัด้ำาเนินการั	 เพื�อจะได้�นำาเงินท้นด้ังกล่าวไปใช่�
ต่้อย์อด้ทางธิ้รักิจในด้�านอื�นๆ	

	 นอกจากน้�	กล้ม่ลก้ค่�าเปา้หมาย์ที�สิำาค่ญัอีกกล้ม่หนึ�งของบรัษิัทั	คื่อ	กล้ม่ผู้้�ปรัะกอบการัต้า่งช่าต้ทิี�เข�ามาลงทน้หรัอืร่ัวมลงทน้
ในปรัะเทศไทย์ทั�งช่ั�วค่รัาวและถืาวรั	 ซื้ึ�งจะเลือกการัเช่่าโรังงานสิำาเรั็จรั้ปแทนการัลงท้นก่อสิรั�างโรังงานแบบถืาวรั	 เน่�องจากลด้
ค่วามเสิี�ย์งจากการัจดั้หาผู้้�รับัเหมา	และข�อจำากัด้ด้�านกฎหมาย์การัถือืค่รัองที�ด้นิของช่าวต่้างช่าต้	ิรัวมถืงึค่วามไม่แนน่อนทางการั
เมอืงของปรัะเทศที�อาจสิง่ผู้ลต้อ่การัเปลี�ย์นแปลงนโย์บาย์การัค่�าและการัลงทน้ของต่้างช่าติ้	หรัอืแม�แต้ม่าต้รัการัการัส่ิงเสิรัมิใด้ๆ	
ของภาค่รััฐ	 ซื้ึ�งธิ้รักิจโรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่าของบริัษััท	 สิามารัถืสิรั�างค่วามยื์ด้หย์้่นในการัด้ำาเนินธิ้รักิจของผู้้�ปรัะกอบการัจาก 
ข�อจำากัด้ต้่างๆ	 เหล่านั�นได้�อย์่างช่ัด้เจน	 ซื้ึ�งจะช่่วย์เพิ�มโอกาสิการัด้ำาเนินธิ้รักิจในปรัะเทศไทย์ของช่าวต้่างช่าต้ิให�ปรัะสิบ 
ค่วามสิำาเรั็จมากย์ิ�งขึ�น

  กลยุทธ์การตลาด 
 ทำาเลที่ตั้งของโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า
	 ทำาเลที�ตั้�งของโรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่า	 นับเป็นปัจจัย์สิำาค่ัญที�ผู้้�ปรัะกอบการัจะพิจารัณาเป็นลำาด้ับแรักในการัเช่่าโรังงานของ
บริัษัทั	ด้งันั�น	บริัษัทัจงึเลอืกทำาเลที�ต้ั�งในการัสิรั�างโรังงานให�เช่า่โด้ย์เน�นการัพฒันาโค่รังการัภาย์ในนคิ่มอต้้สิาหกรัรัมเปน็หลกั	เพื�อให� 
ผู้้�ปรัะกอบการัมีรัะบบการัค่มนาค่มขนสิ่งสิินค่�าและวัต้ถื้ด้ิบไปย์ังสิถืานที�สิำาค่ัญต้่างๆ	 ได้�อย่์างรัวด้เรั็วและค่รัอบค่ล้มท้กเสิ�นทาง	 
อาทิ	 ท่าเรัอืขนสิ่งสิินค่�า	 ท่าอากาศย์าน	 การัขนสิ่งสิินค่�าทางรัถืไฟ	 เป็นต้�น	 เพื�อเป็นศ้นย์์กลางกรัะจาย์สิินค่�า	 ทั�งน้�การัเลือกที�
ต้ั�งของโรังงานบริัษััทยั์งค่ำานึงถืึงปรัะโย์ช่น์ของผู้้�เช่่าเป็นสิำาค่ัญ	 เพื�อให�ผู้้�ปรัะกอบการัที�เช่่ามีโอกาสิได้�รัับสิิทธิิปรัะโย์ช่น์จากเขต้ 
สิ่งเสิริัมการัลงท้นของค่ณะกรัรัมการัส่ิงเสิริัมการัลงท้น	(BOI)	 และการัส่ิงเสิริัมการัลงท้นการัขับเค่ลื�อนเศรัษักิจจากการัพัฒนา 
เขต้พื�นที�รัะเบีย์งเศรัษัฐกิจพิเศษัภาค่ต้ะวันออก	(EEC)	อีกด้�วย์

 นโยบายการกำาหนดราคา
	 สิำาหรับัโรังงานสิำาเรัจ็รัป้ให�เช่า่	บรัษิัทัมนีโย์บาย์การักำาหนด้รัาค่าที�เป็นมาต้รัฐาน	พจิารัณาจากปัจจยั์หลาย์ปรัะการั	ซื้ึ�งหลกัๆ
ปรัะกอบด้�วย์	2	ส่ิวน	ได้�แก่

1.	 ค่่าเช่่าโรังงาน	กำาหนด้รัาค่าจากขนาด้พื�นที�เช่่า	จำานวนย์้นิต้	รัะย์ะเวลา	และบรัิการัเพิ�มเต้ิมอื�นๆ	

2.	 ค่่าบรัิการัสิาธิารัณ้ปโภค่ต้่างๆ	เช่่น	การับำาบัด้นำ�าเสิีย์	การักำาจัด้ขย์ะและสิิ�งปฏิิก้ล	เป็นต้�น	ซื้ึ�งค่่าบรัิการัสิาธิารัณ้ปโภค่
น้�จะช่ำารัะให�กับบรัิษััทผู้้�พัฒนานิค่มอ้ต้สิาหกรัรัม									

 บริการให้คำาปรึกษาสำาหรับผู้เช่า 
	 บริัษััทมีทีมงานมืออาช่ีพที�พรั�อมให�บรัิการัเป็นที�ปรัึกษัาและแนะนำาผู้้�เช่่าอย์่างใกล�ช่ิด้	 ด้�านการัปรัะสิานงานหน่วย์งาน
ที�เกี�ย์วข�องกับทางรัาช่การั	 เช่่น	 การันิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปรัะเทศไทย์	 สิำานักงานค่ณะกรัรัมการัส่ิงเสิรัิมการัลงท้น	 เป็นต้�น	 
นอกจากน้�ย์งัมบีริัการัให�ค่ำาแนะนำาเกี�ย์วกับการัออกแบบ	ต้อ่เต้มิ	ด้ดั้แปลงพื�นที�ใช่�สิอย์ทั�งภาย์นอกและภาย์ในโรังงาน	และปรัะสิานงาน 
ด้�านสิาธิารัณ้ปโภค่ต้่างๆ	เช่่น	การัปรัะปา	การัไฟฟ้า	การับำาบัด้และกำาจัด้นำ�าเสิีย์	โทรัศัพท์	และอินเทอรั์เน็ต้	เป็นต้�น	เพื�ออำานวย์
ค่วามสิะด้วกให�ผู้้�เช่่าด้ำาเนินธิ้รักิจได้�อย์่างเต้็มปรัะสิิทธิิภาพ
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 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บรัษัิัท	ช่วีาทัย์	จำากดั้	(มหาช่น)	(“บรัษัิัท”)	ก่อต้ั�งขึ�นเมื�อวนัที�	13	มีนาค่ม	2551	เป็นกจิการัร่ัวมลงทน้รัะหว่าง	บรัษิัทั	ช่าติ้ช่วีะ	จำากัด้	 
และ	 TEE	Development	Pte	Ltd	 บรัิษััทมีเป้าหมาย์การัปรัะกอบธิ้รักิจเพื�อด้ำาเนินธิ้รักิจพัฒนาอสิังหาริัมทรััพย์์ภาย์ใต้�แนวค่ิด้
ที�จะเป็นผู้้�พัฒนาที�อย์้่อาศัย์ที�มีค่้ณภาพเพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัของล้กค่�าท้กรัะด้ับ	 อีกทั�งบรัิษััทม้่งมั�นที�จะเป็นผู้้�พัฒนา
อสัิงหารัิมทรััพย์์ช่ั�นนำาในใจของผู้้�บรัิโภค่	 ด้�วย์การัไม่หย์้ด้ย์ั�งที�จะสิรั�างสิรัรัค่์และสิ่งมอบผู้ลิต้ภัณฑ์ต้ลอด้จนการัให�บรัิการั	 ให�อย์้่
เหน่อค่วามพึงพอใจขอล้กค่�า	ภาย์ใต้�การัปฏิิบัต้ิต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี	

	 ณ	วันที�	31	ธัินวาค่ม	2563	บรัิษััทมีบรัิษััทย์่อย์	จำานวน	2	บรัิษััท	ค่ือ	บรัิษััท	ชี่วาทัย์	อินเต้อร์ัเช่นจ์	จำากัด้	ปรัะกอบธิ้รักิจ
พัฒนาอสิังหาริัมทรััพย์์เพื�อที�อย่้์อาศัย์,	 บรัิษััท	 ชี่วาทัย์	 โฮีม	 ออฟฟิศ	 จำากัด้	 ปรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ปรัะเภท 
โฮีมออฟฟิศ	 และบริัษััทร่ัวมจำานวน	3	 บรัิษััท	 คื่อ	1)	 บรัิษััท	 ชี่วาทัย์	 ฮัีพ	 ซ้ื้น	 จำากัด้	 ปรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสัิงหาริัมทรััพย์ ์
เพื�อที�อย์้อ่าศัย์	2)	บรัษิัทั	ชี่วา	ฮีาร์ัท	จำากัด้	ปรัะกอบธิร้ักิจพฒันาอสัิงหาริัมทรััพย์ป์รัะเภททาวน์โฮีม	และ	3)	บรัษิัทั	กมลา	ซีื้เนย้์ร์ั	ลฟิวิ�ง	จำากดั้	 
ปรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์โค่รังการัอินด้ิเพนเด้นท์	ซีื้เน้ย์รั์	ลิฟวิ�ง	(Independent	Senior	Living)	รัะด้ับพรัีเมี�ย์ม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว
	 บรัิษััทได้�มีการักำาหนด้วัต้ถื้ปรัะสิงค์่และเป้าหมาย์รัะย์ะย์าวของบรัิษััทไว�	 โด้ย์สิะท�อนออกมาทางวิสิัย์ทัศน์และภารักิจ	 
ที�เรัาม้่งมั�นและยึ์ด้ถืือเป็นแนวทางปฏิิบัต้ิเรัื�อย์มา	 ทั�งน้�	 บรัิษััทได้�มีการัพิจารัณาทบทวนวิสัิย์ทัศน์	 ภารักิจ	 รัวมทั�งกลย์้ทธิ์ต้่างๆ	 
เป็นปรัะจำาทก้ปี	รัวมทั�งมีการัต้ิด้ต้ามด้้แลให�มีการันำาไปปฏิบัิต้ิ	เพื�อสิรั�างเป้าหมาย์รั่วมกันขององค่์กรัอย่์างเป็นรั้ปธิรัรัม	

นโยบุายและกลยุทธ์ทางธุรกิจในการดำาเนินงานของกลุ่มบุริษัท
	 	ในปี	2563	บรัิษััทมีเป้าหมาย์ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	ดั้งน้�

 เป้าหมายด้านการดำาเนินธุรกิจ
 1. ชีวาทัยพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย ที�หลากหลาย์รั้ปแบบโด้ย์มีทั�งบ�านเด้ี�ย์ว	บ�านแฝ่ด้	ทาวน์โฮีม	อาค่ารั
พาณชิ่ย์์	และ	ค่อนโด้มิเนย้์ม	ที�ค่รัอบค่ลม้ทก้รัะด้บัรัาค่า	เพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัของลก้ค่�าแต่้ละกล้ม่ที�แต้กต้า่งกนั	แต้ย่์งัค่ง
ค่ณ้ภาพต้ามมาต้รัฐานของชี่วาทยั์	โด้ย์เน�นพฒันาโค่รังการับรัเิวณแนวสิถืานข้นสิง่มวลช่นรัะบบรัางในเขต้กร้ังเทพมหานค่รั	และ
ปรัมิณฑลทั�งในปัจจบ้นัและในอนาค่ต้	รัวมถืงึการัขย์าย์พื�นที�ไปต้า่งจงัหวดั้ต้ามหัวเมอืงใหญ่	โด้ย์เน�นทำาเลที�มศีกัย์ภาพใกล�แหลง่
ช่้มช่น	 มีเสิ�นทางค่มนาค่มที�สิะด้วก	 เพื�อรัองรัับค่วามต้�องการัที�อย์้อ่าศัย์ของผู้้�บรัิโภค่	 และสิามารัถืต้อบสินองต้่อค่วามต้�องการั 
ของกล้่มล้กค่�าเป้าหมาย์ของบริัษััทได้�เป็นอย่์างดี้	 ซึื้�งทางบริัษััทให�ค่วามสิำาค่ัญกับการัหาที�ด้ินที�มีศักย์ภาพเพื�อเปิด้ต้ัวโค่รังการั	 
โด้ย์มีการัศึกษัาสิภาวะต้ลาด้และค่วามต้�องการัของผู้้�บริัโภค่อย์่างละเอีย์ด้	 จำานวนย์้นิต้และลักษัณะโค่รังการัจะถื้กกำาหนด้ 
ให�สิอด้ค่ล�องกับค่วามต้�องการัของผู้้�บรัิโภค่	 โด้ย์อ�างอิงข�อม้ลจากการัขาย์และการัต้ลาด้	และการัออกสิำารัวจโค่รังการัในย์่านนั�น	
ซื้ึ�งบรัิษััทได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญกับการัสิรัรัหาที�ด้ินเพื�อพัฒนาโค่รังการัเป็นอย์่างมาก	 เพื�อให�การับรัิหารังานขาย์	 งานก่อสิรั�าง	 และ
การัเงินเป็นไปอย์่างมีปรัะสิิทธิิภาพ

 2. ชีวาทัยพัฒนาโรงงานส�าเร็จรูปีให้เช่า สิำาหรัับผู้้�ปรัะกอบการัขนาด้เล็กและขนาด้กลางที�มีค่วามต้�องการัพื�นที�สิำาหรัับ 
การัปรัะกอบธิ้รักิจ	 และย์ังไม่มีค่วามต้�องการัลงท้นในการัก่อสิรั�างโรังงาน	 หรัือมีข�อจำากัด้ด้�านเงินลงท้น	 รัวมถืึงผู้้�ปรัะกอบการั 
ที�ต้�องการัค่วามย์ืด้หย์้่นในการัใช่�โรังงานเพื�อปรัะกอบธิ้รักิจหรัือจัด้เก็บสิินค่�าเป็นการัช่ั�วค่รัาว	 ในบรัิเวณนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัม 
ที�มีค่ณ้ภาพ	
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  3. ชีวาทัยด�าเนินการเปี็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	 สิำาหรัับทรััสิต้์เพื�อการัลงท้นในอสิังหารัิมทรััพย์์และสิิทธิิการัเช่่า
อสิังหารัิมทรััพย์	์ เอไอเอ็ม	อินด้ัสิเทรัีย์ล	โกรัท	ปรัะเภทโรังงานสิำาเรั็จรัป้ให�เช่่า	ให�กับผู้้�จัด้การักองทรััสิต์้	บรัิษััท	เอไอเอ็ม	รัีท	
แทนเนจเม�นท์	จำากัด้	ต้ั�งแต้่วันที�	20	สิิงหาค่ม	2563	เป็นต้�นไป	ต้่อเน่�องเป็นรัะย์ะเวลา	10	ปี	เน่�องจากทางชี่วาทัย์มีการัขาย์
โค่รังการัช่ีวาทัย์	อมต้ะซื้ิต้ี�	 ให�กับ	บรัิษััทหลักทรััพย์์จัด้การักองท้น	ไทย์พาณิช่ย์	์จำากัด้	ในฐานะทรััสิต้ีของทรัสัิต้์เพื�อการัลงท้น
ในอสิังหารัิมทรััพย์์และสิิทธิิการัเช่่าอสิังหารัิมทรััพย์์	 เอไอเอ็ม	 อินด้ัสิเทรัีย์ล	 โกรัท	 และรัับหน�าที�ในการับรัิหารัจัด้การัแทน	 
เพื�อเปน็การัให�บรักิารัสิำาหรับัผู้้�ปรัะกอบการัขนาด้เลก็และขนาด้กลางที�มคี่วามต้�องการัพื�นที�สิำาหรับัการัปรัะกอบธิร้ักจิ	และย์งัไมมี่
ค่วามต้�องการัลงท้นในการัก่อสิรั�างโรังงาน	หรัือมีข�อจำากัด้ด้�านเงินลงทน้	รัวมถืึงผู้้�ปรัะกอบการัที�ต้�องการัค่วามย์ืด้หย์้่นในการัใช่�
โรังงานเพื�อปรัะกอบธิ้รักิจหรัือจัด้เก็บสิินค่�าเป็นการัช่ั�วค่รัาว	 ในบรัิเวณนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมที�มีค่้ณภาพ	 และย์ังทำาให�ช่ีวาทัย์มีรัาย์
ได้�ค่่าบริัหารัจัด้การัอย่์างต่้อเน่�อง	 เพื�อช่ด้เช่ย์รัาย์ได้�ในส่ิวนที�อย่้์รัะหว่างการัพัฒนาของโค่รังการัอสัิงหาริัมทรััพย์์เพื�อที�อย่้์อาศัย์	 
โด้ย์จะพิจารัณาค่วามเป็นไปได้�	ค่วามต้�องการั	และการัเติ้บโต้ของผู้้�ปรัะกอบการัอต้้สิาหกรัรัมทั�งขนาด้เล็กและขนาด้กลางเป็นสิำาคั่ญ

	 ซื้ึ�งทางชี่วาทยั์ยั์งค่งเหลอืที�ด้นิเปลา่ที�รัอการัพัฒนาการักอ่สิรั�างโรังงานสิำาเรัจ็รัป้ให�เช่า่เพิ�มเติ้มอีกจำานวน	4	โรังงาน	ในพื�นที�	
13	ไรั่	1	งาน	28	ต้รัว.	ซื้ึ�งย์ังไม่มีแผู้นการัพัฒนาในช่่วงรัะย์ะสิั�นน้�	เน่�องจากสิภาวะทางเศรัษัฐกิจที�ช่ะลอต้ัว	

 4. ชีวาทัยยังเปีิดโอกาสทางธุรกิจปีระเภทอสังหาริมทรัพย์ที�หลากหลาย ม้่งเน�นและหาโอกาสิในการัพัฒนาโค่รังการั
อสิังหารัิมทรััพย์์ปรัะเภทอื�นอีกด้�วย์	 ทั�งน้�	 ส่ิวนที�เป็นการัร่ัวมลงท้นกับพันธิมิต้รัทางธิ้รักิจที�มีค่วามช่ำานาญและปรัะสิบการัณ์ 
ที�หลากหลาย์	 เพื�อต้่อย์อด้ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบริัษััทที�มิใช่่มีเพีย์งค่อนโด้มิเน้ย์ม	 หรัือโค่รังการับ�านจัด้สิรัรัและที�ด้ินเท่านั�น	 
ช่ีวาทัย์ย์ังมีเป้าหมาย์การัเต้ิบโต้อย์่างต้่อเน่�อง	เพื�อสิรั�างรัาย์ได้�และค่วามมั�งค่ั�งให�กับผู้้�ถืือห้�นของบรัิษััทอย์่างมั�นค่งและย์ั�งยื์น

  5. ชีวาทัยรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อจากผู้ปีระกอบการอื�น	 เพื�อเป็นการัเพิ�มโอกาสิในการัพัฒนาโค่รังการั 
บนที�ดิ้นที�บรัิษััทมีค่วามต้�องการั	 โด้ย์จะมีการัปรัะเมินโอกาสิและค่วามเสิี�ย์งในการัรัับพัฒนาโค่รังการัต้่อ	 และเล็งเห็นศักย์ภาพ
ของทำาเลในการัเต้ิบโต้	รัวมถึืงผู้ลต้อบแทนจากการัพัฒนาโค่รังการัด้ังกล่าวต้่อ	เพื�อเพิ�มโอกาสิในการัทำากำาไรั	และลด้รัะย์ะเวลา
ในการัพัฒนาโค่รังการั	ทั�งย์ังเป็นการัสิรั�างการัรัับรั้�รัาย์ได้�อย์่างต้่อเน่�องและรัวด้เรั็วอีกด้�วย์

 เป้าหมายด้านการบริหารงาน
	 บรัิษััทมีนโย์บาย์ที�จะด้ำาเนินงานด้�วย์ค่วามโปรั่งใสิและมีธิรัรัมาภิบาล	 โด้ย์มีการัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลต้ามหลักเกณฑ์ที�เหมาะสิม	 
เพื�อสิรั�างค่วามเป็นธิรัรัมและเสิรัมิสิรั�างค่วามเท่าเทยี์มกนัรัะหว่างผู้้�ถือืห้�นท้กรัาย์	รัวมทั�งบรัษัิัทมีการัจดั้วางรัะบบการัต้รัวจสิอบโด้ย์
ผู้้�ต้รัวจสิอบอสิิรัะภาย์ในและภาย์นอก	เพื�อให�มั�นใจได้�วา่การับรัหิารังานและการัด้ำาเนนิธิร้ักจิของบรัษิัทัมคี่วามถืก้ต้�องและโปรัง่ใสิ

 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
	 เพื�อให�สิอด้ค่ล�องกับวิสิัย์ทัศน์ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	 บรัิษััทได้�กำาหนด้และเผู้ย์แพรั่จรัรัย์าบรัรัณในการัปรัะกอบธิ้รักิจให�กับ 
ผู้้�เกี�ย์วข�อง	 กรัรัมการั	 ผู้้�บรัิหารั	 และพนักงานท้กค่นรัับทรัาบ	 เพื�อให�ยึ์ด้ถืือและปฏิิบัต้ิโด้ย์เค่รั่งค่รััด้	 ค่รัอบค่ล้มนโย์บาย์	 
มาต้รัการัด้ำาเนินการัและวิธิีปฏิบิัต้ิในแต้่ละปรัะเด้็นด้ังน้�	

• แนวปฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ถืือห้�น	ล้กค่�า	พนักงาน	เจ�าหน้�	ค่้่ค่�า	ค่้่แข่งขันทางการัค่�า	ช่้มช่น	สัิงค่ม	และสิิ�งแวด้ล�อม	
• การัไม่ละเมิด้ทรััพย์์สิินทางปัญญา	
• การัด้แ้ลข�อมล้และรัะบบสิารัสินเทศ	การัจัด้ฝ่ึกอบรัมแก่กรัรัมการั	และ	พนักงานด้�านการัต้่อต้�านการัท้จริัต้ค่อรั์รััปช่ัน	

การัต่้อต้�านการัให�สิินบนแก่เจ�าหน�าที�รััฐ	การัสิรั�างจิต้สิำานึกของผู้้�บรัิหารัและพนักงานให�ละเว�นการัท้จรัิต้	
• การัแจ�งเบาะแสิ	
• การัไม่เกี�ย์วข�องกับการัละเมิด้สิิทธิิมน้ษัย์ช่น	
• การัป้องกันค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์	
• การัไม่เลือกปฏิิบัต้ิ	
• การัรัักษัาค่วามลับ	
• การัต่้อต้�านการัแข่งขันที�ไม่เป็นธิรัรัม	
• การัใช่�ข�อม้ลภาย์ในเพื�อแสิวงหาผู้ลปรัะโย์ช่น์	
• การัค่ำานึงถืึงสิิ�งแวด้ล�อม	สิ้ขอนามัย์	และค่วามปลอด้ภัย์	
• การัรัักษัาค่วามปลอด้ภัย์ของข�อม้ลและรัะบบสิารัสินเทศ	
• การัสิื�อสิารัข�อม้ลของบรัิษััทผู้่านช่่องทางสิื�อต้่างๆ
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ประวัติความเป็นมา
	 บริัษััท	 ชี่วาทัย์	 จำากัด้	(มหาช่น)	(“บรัิษััท”)	 จด้ทะเบีย์นจัด้ต้ั�งเป็นบรัิษััทจำากัด้ต้ามกฎหมาย์เมื�อวันที�	13	 มีนาค่ม	2551	
โด้ย์มีท้นจด้ทะเบีย์น	10	ล�านบาท	เป็นการัรั่วมลงท้นรัะหว่าง	บรัิษััท	ช่าติ้ช่ีวะ	จำากัด้	และ	TEE	Development	Pte	Ltd	โด้ย์มี
วัต้ถื้ปรัะสิงค่์เพื�อด้ำาเนินธิ้รักิจอสิังหารัิมทรััพย์์ภาย์ใต้�แนวค่ิด้ที�จะพัฒนาที�อย่้์อาศัย์ที�มีค่้ณภาพและเพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการั
ของล้กค่�าท้กรัะด้ับ		

พัฒนาการที่สำาคัญ

เดือน/ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

ปี 2551

มีนาคม • 	 บริัษััท	 ช่าต้ิช่ีวะ	 จำากัด้	 และ	 TEE	Development	Pte	Ltd	 รั่วมกันก่อตั้�งบรัิษััท	 ช่ีวาทัย์	 จำากัด้	 ด้�วย์ 
ท้นจด้ทะเบีย์น	10	ล�านบาท	ในสิัด้สิ่วนการัถืือห้�นรั�อย์ละ	51	และรั�อย์ละ	49	ต้ามลำาด้ับ	

พฤษัภาคม • 	 บรัิษััทด้ำาเนินการัเพิ�มท้นจด้ทะเบีย์นจาก	10	ล�านบาท	เป็นทน้จด้ทะเบีย์น	100	ล�านบาท	เพื�อเป็นเงินท้น
ในการัพัฒนาอสิังหาริัมทรััพย์์

กรกฎาคม • 	 บรัิษััทเปิด้ต้ัวโค่รังการัอสัิงหารัิมทรััพย์์ปรัะเภทค่อนโด้มิเน้ย์มบนพื�นที�กรัรัมสิิทธิิ�	ซื้ึ�งเป็นโค่รังการัอาค่ารัสิ้ง
โค่รังการัแรักของบรัษิัทั	โด้ย์ใช่�ช่ื�อว่า	“โค่รังการัช่วีาทัย์	รัาช่ปรัารัภ”	ซื้ึ�งเปน็โค่รังการัค่อนโด้มเินย้์มสิง้	26	ช่ั�น	 
จำานวน	325	ห�อง	บนถืนนรัาช่ปรัารัภ	

พฤศจิกายน • 	 บรัิษััทด้ำาเนินการัเพิ�มท้นจด้ทะเบีย์นจาก	100	ล�านบาท	เป็นท้นจด้ทะเบีย์น	200	ล�านบาท	เพื�อเป็นเงินท้น
ในการัพัฒนาอสิังหาริัมทรััพย์์

• 	 บรัษิัทัด้ำาเนินการัจัด้ต้ั�งบรัษิัทั	ชี่วาทัย์	ฮัีพ	ซ้ื้น	จำากดั้	โด้ย์เปน็การัรัว่มท้นกับบรัษัิัท	ย์ไ้นเต็้ด้มอเต้อร์ัเวกิสิ	์(สิย์าม)	 
จำากัด้	(มหาช่น)	 ซื้ึ�งเป็นบรัิษััทที�ไม่มีค่วามเกี�ย์วข�องกันกับบรัิษััทในสิัด้สิ่วนการัถืือห้�นเท่ากันที�รั�อย์ละ	50	
โด้ย์มีวัต้ถื้ปรัะสิงค่์เรัิ�มแรักในการัพัฒนาโค่รังการัที�อย์้่อาศัย์ปรัะเภทค่อนโด้มิเน้ย์มในนาม	“เด้อะ	สิ้รัวงศ์”

• 	 บริัษัทัเปิด้ตั้วโค่รังการัเด้อะ	สิร้ัวงศ	์ซื้ึ�งเปน็โค่รังการัอาค่ารัช่ด้้ค่อนโด้มเินย้์มเพื�อที�อย์้อ่าศยั์	โด้ย์เป็นโค่รังการั
ปรัะเภทอาค่ารัเต้ี�ย์	(Low	Rise)	สิ้ง	8	ช่ั�น	

ปี 2553

พฤศจิกายน • 	 บริัษัทัเปิด้ตั้วโค่รังการัช่วีาทยั์	รัามค่ำาแหง	เพิ�มอกีหนึ�งโค่รังการั	ใกล�กบัทางย์กรัะด้บัรัามค่ำาแหง-พรัะรัามเก�า	 
ซื้ึ�งเป็นโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มสิ้ง	33	ช่ั�น	

ปี 2554

มิถุนายน • 	 ซืื้�อเงินลงท้นใน	บรัิษััท	โกลบอล	เอ็นไวรัอนเมนทอล	เทค่โนโลย์ี	จำากัด้	(“GETCO”)	โด้ย์บรัิษััทเข�าถืือห้�น
ในสิัด้สิ่วนรั�อย์ละ	100	ปรัะกอบธิ้รักิจบรัิหารัจัด้การัรัะบบบำาบัด้นำ�าเสิีย์	

ปี 2555

สิงหาคม • 	 บรัิษััทเรัิ�มพัฒนาโค่รังการัโรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่า	(Ready	Built	Factories)	โด้ย์เปิด้ต้ัวโค่รังการัแรักในนิค่ม
อ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะ	ซิื้ต้ี�	โค่รังการั	1	เฟสิ	1	จำานวน	5	ย์้นิต้

ปี 2556

มกราคม • 	 บรัิษััทได้�ขาย์เงินลงท้นใน	บริัษััท	โกลบอล	เอ็นไวรัอนเมนทอล	เทค่โนโลย์ี	จำากัด้	(“GETCO”)	ที�ซื้ื�อมาเมื�อ 
วันที�เด้ือนมิถื้นาย์น	2554	 ซื้ึ�งเป็นบรัิษััทย่์อย์ในสิัด้สิ่วนรั�อย์ละ	100.00	 ให�แก่บรัิษััท	 ช่าติ้ช่ีวะ	 จำากัด้	 
และ	 TEE	Resources	Pte.	Ltd.	 ซื้ึ�งเป็นบรัิษััทที�เกี�ย์วข�องกันกับบริัษััทในรัาค่า	240.00	 ล�านบาท	 ทั�งน้�	 
การัขาย์เงินลงท้นด้ังกล่าวเป็นการัปรัับโค่รังสิรั�างของบรัิษััท	 เพื�อม้่งเน�นการัพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์	 
สิ่งผู้ลให�	GETCO	เปลี�ย์นสิถืานะจากบรัิษััทย์่อย์เป็นบริัษััทที�เกี�ย์วข�องกัน

 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญ 



รายงานประจำาปี 256362

เดือน/ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

มิถุนายน • 	 บริัษััทเข�าร่ัวมเป็นสิมาชิ่กสิมาค่มอาค่ารัช่้ด้ไทย์	 เพื�อรัับทรัาบข่าวสิารัและ	 ข�อม้ลที�สิำาค่ัญของธิ้รักิจ
อสิังหาริัมทรััพย์์	ผู้่านการัอบรัม	สิัมมนา	จด้หมาย์อิเล็กทรัอนิค่สิ์ต้่างๆ

ตุลาคม • 	 บรัิษััทเข�าซื้ื�อกิจการัจากบรัิษััท	 โรัจน์ธิัช่	 ด้ีเวลลอปเมนท์	 จำากัด้	 พรั�อมเข�าด้ำาเนินการัพัฒนาโค่รังการั	 
“ค่รัอสิ	 พอย์ท์”	 ซึื้�งเป็นค่อนโด้มิเน้ย์มที�อย์้่รัะหว่างการัพัฒนาในทันที	 ปรัับเปลี�ย์นช่ื�อเป็นแบรันด์้ใหม่ 
ช่ื�อ	โค่รังการัชี่วาทยั์	อนิเต้อรัเ์ช่นจ	์และเปลี�ย์นช่ื�อบรัษิัทั	โรัจน์ธิชั่	ด้เีวลลอปเมนท์	จำากดั้	เปน็บริัษัทั	ช่วีาทยั์	 
อนิเต้อร์ัเช่นจ	์จำากดั้	ถือืห้�นโด้ย์บริัษััทในสิดั้สิว่นรั�อย์ละ	100	โด้ย์โค่รังการัช่วีาทยั์	อนิเต้อรัเ์ช่นจ	์เปน็โค่รังการั
ค่อนโด้มิเน้ย์มสิ้ง	26	ช่ั�น	

ธันวาคม • 	 บริัษััทด้ำาเนินการัเพิ�มท้นจด้ทะเบีย์นจาก	200	ล�านบาท	เป็นทน้จด้ทะเบีย์น	240	ล�านบาท	

ปี 2557

มิถุนายน • 	 บริัษััทได้�เปิด้ต้ัวโรังงานสิำาเร็ัจรัป้ให�เช่่า	โค่รังการั	1	เฟสิ	2	เพิ�มเติ้มอีกจำานวน	5	ย์้นิต้	ในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัม
อมต้ะ	ซื้ิต้ี�	

ตุลาคม • 	 บรัิษััทเปิด้ต้ัวโค่รังการัฮีอลล์มารั์ค่	 แจ�งวัฒนะ	 ซึื้�งเป็นโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มปรัะเภทอาค่ารัเต้ี�ย์	 
(Low	Rise)	สิ้ง	8	ช่ั�น	

• 	 บรัษิัทั	ช่วีาทยั์	อนิเต้อรัเ์ช่นจ	์จำากดั้	ซื้ึ�งเปน็บรัษิัทัย์อ่ย์	เข�าซื้ื�อโค่รังการัด้ซีื้โิอ	(Dzio)	จากบรัษัิัท	อรัด้า	จำากดั้	 
พรั�อมเข�าด้ำาเนินการัพัฒนาที�ด้ินที�อย์้่รัะหว่างการัพัฒนาต้่อ	 และเปลี�ย์นช่ื�อเป็นโค่รังการัฮีอลล์มารั์ค่	
งามวงศ์วาน	ซื้ึ�งเป็นโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มปรัะเภทอาค่ารัเต้ี�ย์	(Low	Rise)	สิ้ง	8	ช่ั�น	จำานวน	4	อาค่ารั	

• 	 บรัิษััทได้�ด้ำาเนินการัซื้ื�อที�ด้ินเพิ�มเต้ิมในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะ	 ซิื้ต้ี�	 จังหวัด้รัะย์อง	 จำานวน	13	 ไรั่	 
เพื�อพัฒนาโค่รังการัโรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่า	โค่รังการั	2	อีกจำานวน	4	ย์้นิต้เพิ�มเต้ิม

ปี 2558

มกราคม • 	 บริัษััทได้�รัับ	ISO	9001-2008	(Provision	of	Sale	&	Real	Estate	Services)	สิำาหรัับด้�านรัะบบการัค่วบค่้ม
ค่้ณภาพ

กุมภาพันธ์ • 	 บรัิษััทเข�ารั่วมเป็นสิมาช่ิกหอการัค่�าไทย์-อังกฤษั	 โด้ย์มีวัต้ถื้ปรัะสิงค่์การัเข�ารั่วมเพื�อเพิ�มช่่องทางการั
ปรัะช่าสิัมพันธิ์ธิ้รักิจโรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่ากับสิมาช่ิกรัาย์อื�นๆ	 ของหอการัค่�าไทย์-อังกฤษั	 และเป็นการั
สิรั�างเค่รืัอข่าย์และพันธิมิต้รัทางธิ้รักิจให�กว�างขวางมากย์ิ�งขึ�น

เมษัายน • 	 บรัิษััทเข�ารั่วมเป็นสิมาช่ิกหอการัค่�าไทย์-เย์อรัมัน	 โด้ย์มีวัต้ถ้ืปรัะสิงค่์การัเข�ารั่วมเพื�อเพิ�มช่่องทางการั
ปรัะช่าสิัมพันธิ์ธิ้รักิจโรังงานสิำาเรั็จร้ัปให�เช่่ากับสิมาช่ิกรัาย์อื�นๆ	 ของหอการัค่�าไทย์-เย์อรัมัน	 และเป็นการั
สิรั�างเค่รืัอข่าย์และพันธิมิต้รัทางธิ้รักิจให�กว�างขวางมากย์ิ�งขึ�น

• 	 บรัษิัทัจด้ทะเบยี์นแปรัสิภาพเปน็บรัษิัทัมหาช่นจำากดั้	และเปลี�ย์นช่ื�อบรัษิัทัเปน็	บริัษััท	ช่วีาทยั์	จำากดั้	(มหาช่น)	 
เมื�อวันที�		24	เมษัาย์น	2558	โด้ย์เปลี�ย์นแปลงม้ลค่่าห้�นที�ต้รัาไว�	จากห้�นละ	100	บาท	เป็นห้�นละ	1	บาท

• 	 เพิ�มท้นจด้ทะเบีย์นของบริัษััทจากจำานวน	240	ล�านบาท	เป็นจำานวน	580	ล�านบาท	โด้ย์การัออกห้�นสิามัญ
เพิ�มท้นใหม่จำานวน	340	ล�านห้�น	มล้ค่่าที�ต้รัาไว�ห้�นละ	1	บาท	 โด้ย์แบ่งเป็นการัจัด้สิรัรัให�กับผู้้�ถืือห้�นเด้ิม
จำานวน	2	รัาย์	ได้�แก่	บรัิษััท	ช่าติ้ช่ีวะ	จำากัด้	และ	TEE	Development	Pte	Ltd	จำานวน	108	ล�านห้�น	 
ในรัาค่าเสินอขาย์ห้�นละ	1	บาท	สิ่งผู้ลให�บริัษััทมีท้นจด้ทะเบีย์นช่ำารัะแล�วจำานวน	348	ล�านบาท	และจัด้สิรัรั
ห้�นสิามัญเพิ�มท้นด้ังกล่าวจำานวน	232	ล�านห้�น	มล้ค่่าที�ต้รัาไว�ห้�นละ	1	บาท	 เพื�อเสินอขาย์แก่ปรัะช่าช่น
เป็นค่รัั�งแรัก

สิงหาคม • 	 บริัษัทัได้�รัับบตั้รัสิง่เสิรัมิการัลงท้นจากค่ณะกรัรัมการัสิง่เสิรัมิการัลงท้น(BOI)	เพื�อสินบัสินน้โค่รังการัโรังงาน
สิำาเรั็จรั้ปให�เช่่าโค่รังการั	1	เฟสิ	2	ซื้ึ�งต้ั�งอย์้่ในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะ	ซิื้ต้ี�	บนถืนนทางหลวงหมาย์เลข	331	
ต้ำาบลมาบย์างพรั	อำาเภอปลวกแด้ง	จังหวัด้รัะย์อง

กันยายน • 	 บรัิษััทเปิด้ต้ัวโค่รังการัชี่วาทัย์	 เรัสิซิื้เด้นซ์ื้	 บางโพ	 ซึื้�งเป็นโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มอาค่ารัสิ้ง	(High	Rise)	 
สิ้ง	24	ช่ั�น	
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ตุลาคม • 	 ลด้ทน้จด้ทะเบยี์นของบรัษิัทัจำานวน	232	ล�านบาท	จากทน้จด้ทะเบยี์นเด้มิ	580	ล�านบาท	โด้ย์การัต้ดั้ห้�นสิามญั 
ที�ได้�จด้ทะเบีย์นไว�แล�วแต้่ย์ังไม่ได้�ออกจำาหน่าย์รัวมจำานวน	232	 ล�านห้�น	 ม้ลค่่าที�ต้รัาไว�ห้�นละ	1	 บาท	 
ค่งเหลือเป็นท้นจด้ทะเบีย์นจำานวน	348	ล�านบาท

• 	 เพิ�มท้นจด้ทะเบีย์นของบริัษััทจากจำานวน	348	ล�านบาท	เป็นจำานวน	905	ล�านบาท	โด้ย์การัออกห้�นสิามัญ
เพิ�มท้นใหม่จำานวน	557	ล�านห้�น	มล้ค่่าที�ต้รัาไว�ห้�นละ	1	บาท	 โด้ย์แบ่งเป็นการัจัด้สิรัรัให�กับผู้้�ถืือห้�นเด้ิม
จำานวน	2	รัาย์	ได้�แก่	บริัษััท	ช่าต้ิช่ีวะ	จำากัด้	และ	TEE	Development	Pte	Ltd	จำานวน	240	ล�านห้�น	 
ในรัาค่าเสินอขาย์ห้�นละ	1	บาท	และจัด้สิรัรัห้�นสิามัญเพิ�มทน้ด้ังกล่าวจำานวน	317	ล�านห้�น	ม้ลค่่าที�ต้รัาไว�
ห้�นละ	1	บาท	เพื�อเสินอขาย์แก่ปรัะช่าช่นเป็นค่รัั�งแรัก

ปี 2559

กุมภาพันธ์ • 	 บรัิษััทลด้ท้นจด้ทะเบีย์น	จำานวน	417	ล�านบาท	จากท้นจด้ทะเบีย์นเด้ิม	905	ล�านบาท	โด้ย์การัต้ัด้ห้�นสิามัญ 
ที�ได้�จด้ทะเบีย์นไว�แล�วแต้่ย์ังไม่ได้�ออกจำาหน่าย์รัวมจำานวน	417	 ล�านห้�น	 ม้ลค่่าที�ต้รัาไว�ห้�นละ	1	 บาท	 
ค่งเหลือเป็นท้นจด้ทะเบีย์นจำานวน	488	ล�านบาท

• 	 เพิ�มท้นจด้ทะเบีย์นของบริัษััทจากจำานวน	488	ล�านบาท	เป็นจำานวน	750	ล�านบาท	โด้ย์การัออกห้�นสิามัญ 
เพิ�มท้นใหม่จำานวน	262	 ล�านห้�น	 ม้ลค่่าที�ต้รัาไว�ห้�นละ	1	 บาท	 โด้ย์จัด้สิรัรัห้�นสิามัญเพิ�มท้นด้ังกล่าว 
จำานวน	262	ล�านห้�น	ม้ลค่่าที�ต้รัาไว�ห้�นละ	1	บาท	เพื�อเสินอขาย์แก่ปรัะช่าช่นเป็นค่รัั�งแรัก

มีนาคม • 	 บรัิษััทเสินอขาย์ห้�นสิามัญ	 IPO	 แก่ปรัะช่าช่น	 จำานวน	262	 ล�านห้�น	 โด้ย์เสินอขาย์ต่้อปรัะช่าช่น 
ในรัาค่า	1.60	บาท/ห้�น

เมษัายน • 	 บรัิษััทจด้ทะเบีย์นเข�าเป็นบรัิษััทหลักทรััพย์์จด้ทะเบีย์นในต้ลาด้หลักทรััพย์	์เอ็ม	เอ	ไอ	(MAI)	

มิถุนายน • 	 บรัิษััทเข�าซื้ื�อโค่รังการั	 AQ	ARIA	 จากบริัษััท	 เอค่ิว	 เอสิเต้ท	 จำากัด้(มหาช่น)	 และเข�าด้ำาเนินการัพัฒนา
โค่รังการัต้่อ	และเปลี�ย์นช่ื�อเป็นโค่รังการัช่ีวาทัย์	เรัสิซื้ิเด้นซ์ื้	อโศก	ซื้ึ�งเป็นโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มปรัะเภท
อาค่ารัสิ้ง	(High	Rise)	สิง้	29	ช่ั�น	จำานวน	1	อาค่ารั	

สิงหาคม • 	 บรัษัิัทเปิด้ตั้วโค่รังการัช่วีาทยั์	เพช่รัเกษัม	27	ซึื้�งเป็นโค่รังการัค่อนโด้มเิน้ย์มอาค่ารัสิง้	(High	Rise)	สิง้	26	ช่ั�น

กันยายน • 	 บรัษัิัทได้�รัับ	 ISO	9001-2015	(Sales	of	Condominiums,	Houses,	Factories	On	Rent	&	Real	Estate	
Services)	สิำาหรัับด้�านรัะบบการัค่วบค่ม้ค่ณ้ภาพ

พฤศจิกายน • 	 บรัษัิัทเปิด้ตั้วโค่รังการับ�านเด้ี�ย์วและบ�านแฝ่ด้	ภาย์ใต้�ช่ื�อโค่รังการัช่วีารัมย์์	รังัสิติ้-ด้อนเมอืง	จำานวน	81	ย์น้ติ้	

ปี 2560

พฤษัภาคม • 	 จัด้ตั้�งบรัิษััท	 ช่ีวา	 ฮีาร์ัท	 จำากัด้	 โด้ย์เป็นการัร่ัวมท้นกับค่้ณขจิต้	 ล�วนพิช่ญ์พงศ์	 ซึื้�งเป็นบ้ค่ค่ลที�ไม่ม ี
ค่วามเกี�ย์วข�องกนักบับรัษิัทัในสิดั้ส่ิวนการัถือืห้�นรั�อย์ละ	70	 โด้ย์มวัีต้ถืป้รัะสิงค์่เรัิ�มแรักในการัพฒันาโค่รังการั
ที�อย่้์อาศัย์ปรัะเภททาวน์โฮีม

กรกฎาคม • 	 บรัษิัทัร่ัวมลงทน้ในบรัษิัทั	กมลา	ซื้เีน้ย์ร์ั	ลฟิวิ�ง	จำากดั้	โด้ย์เป็นการัร่ัวมท้นกบั	4	บรัษัิัท	ค่อื	บริัษัทั	นาย์ณ์	เอสิเต้ท	 
จำากดั้	บริัษัทั	แอล.พี.เอน็.ดี้เวลลอปเม�นท์	จำากดั้	(มหาช่น)	และบรัษัิัท	ช่.การัช่่างเรีัย์ลเอสิเต้ท	จำากัด้	ซึื้�งเป็น
บริัษัทัที�ไม่มคี่วามเกี�ย์วข�องกันกบับรัษิัทัในสิดั้ส่ิวนการัถือืห้�นรั�อย์ละ	25	โด้ย์มวัีต้ถืป้รัะสิงค์่เรัิ�มแรักในการัพฒันา
โค่รังการัที�อย่้์สิำาหรัับผู้้�สิง้อาย์	้รัะด้บัพรีัเมี�ย์ม

ปี 2561

มกราคม • 	 TEE	Development	Pte	Ltd	 ขาย์ห้�นให�บรัิษััท	 ช่าต้ิช่ีวะ	 จำากัด้	 เป็นจำานวนรั�อย์ละ	11.73	 ของจำานวน 
ทน้จด้ทะเบยี์นช่ำารัะแล�ว

เมษัายน • 	 บรัษัิัทเพิ�มทน้จด้ทะเบีย์นโด้ย์การัออกห้�นสิามญัเพิ�มจำานวน	1,557,692,30	ห้�น	มล้ค่่าที�ต้รัาไว�ห้�นละ	1	บาท	
จากทน้จด้ทะเบยี์นเด้มิจำานวน	750,000,000	ห้�น	ค่งเหลือเป็นท้นจด้ทะเบีย์นจำานวน	2,307,692,307	ห้�น	เพื�อ
รัองรับัการัจ่าย์ห้�นปันผู้ล	การัเสินอขาย์ห้�นสิามญัเพิ�มทน้และการัออกและจดั้สิรัรัใบสิำาค่ญัแสิด้งสิทิธิทิี�จะซื้ื�อห้�น
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พฤษัภาคม • 	 บริัษััทเสินอขาย์ห้�นสิามัญเพิ�มท้นให�แก่ผู้้�ถืือห้�นเด้ิม(Right	Offering)	 ในอัต้รัาส่ิวน	1:1	 รัาค่าเสินอขาย์ 
ห้�นละ	1.15	บาท	บรัษัิัทสิามารัถืเสินอขาย์ห้�นได้�ทั�งสิิ�น	467	ล�านห้�น	ค่ดิ้เป็นมล้ค่่า	537	ล�านบาท	

• 	 บรัิษัทัได้�ออกใบสิำาค่ัญแสิด้งสิิทธิิที�จะซื้ื�อห้�นสิามัญค่รัั�งที�	1	 	(CHEWA-W1)	 ให�แก่ผู้้�ถืือห้�นที�ซืื้�อห้�นสิามญั
เพิ�มทน้	 โด้ย์จะได้�รับัจัด้สิรัรัใบสิำาค่ญัแสิด้งสิทิธิิในอัต้รัา	1:1	 อาย์ข้องใบสิำาค่ญัแสิด้งสิทิธิ	ิ 	1	 ปี	6	 เด้อืน	 
รัาค่าใช่�สิทิธิิ	1.75	บาท

• 	 จด้ทะเบีย์นเพิ�มทน้ห้�นสิามัญที�ออกและช่ำารัะแล�ว	 จำานวน	525,027,183	 ล�านห้�น	 มาจากการัจ่าย์ห้�นปันผู้ล	
จำานวน	57,691,379	 ล�านห้�น	 และการัออกห้�นสิามัญเพิ�มท้น	 จำานวน	467,335,804	 ล�านห้�น	 ค่งเหลือเป็น 
ทน้จด้ทะเบยี์นออกและช่ำารัะแล�ว	จำานวน	1,275,027,183	ห้�น

กรกฎาคม • 	 TEE	Development	Pte	Ltd	ขาย์ห้�นทั�งหมด้ให�บรัษิัทั	ช่าติ้ช่วีะ	จำากดั้	ส่ิงผู้ลให�บริัษััท	ช่าต้ชิ่วีะ	จำากดั้	ถืือห้�น
รัวมรั�อย์ละ	67.64	โด้ย์โค่รังสิรั�างการับรัหิารัย์งัค่งเด้มิ

ตุลาคม • 	 บรัษัิัทเปิด้ต้วัโค่รังการัช่วีาทยั์	เรัสิซื้เิด้นท์	ทองหล่อ	ซึื้�งเป็นโค่รังการัค่อนโด้มเิน้ย์มอาค่ารัเต้ี�ย์	(Low	Rise)	สิง้	
8	ชั่�น	จำานวน	130	ย้์นติ้

ธันวาคม • 	 บรัษัิัทเปิด้ต้วัโค่รังการัฮีอล์ลมาร์ัค่	จรัญัฯ	13	ซึื้�งเป็นโค่รังการัค่อนโด้มเิน้ย์มอาค่ารัเต้ี�ย์	(Low	Rise)	สิง้	8	ช่ั�น	
จำานวน	184	ย้์นติ้

• 	 บรัษัิัทเปิด้ต้วัโค่รังการัทาว์นโฮีม	ภาย์ใต้�ช่ื�อโค่รังการัช่วีาโฮีม	วงแหวน-ลำาลก้กา	จำานวน	274	ย์น้ติ้

ปี 2562

เมษัายน • 	 บรัษัิัทเปิด้ต้วัโค่รังการัช่วีาโฮีม	สิข้สิวสัิด้ิ�-ปรัะช่าอ้ทิศ	ทาวน์โฮีม	2	ช่ั�น	จำานวนปรัะมาณ	359	ย์น้ติ้

พฤษัภาคม • 	 บรัษัิัทเปิด้ต้วัโค่รังการัช่วีาทยั์	ฮีอลล์มาร์ัค่	ลาด้พรั�าว	-	โช่ค่ช่ยั์	4	ค่อนโด้มิเน้ย์มแบบอาค่ารัเต้ี�ย์	(Low	Rise)	
8	ชั่�น	จำานวนห�อง	814	ย์นิ้ต้

• 	 บรัษัิัท	 ชี่วาทัย์	 อินเต้อร์ัเช่นจ์	 จำากัด้	(“ช่วีาทัย์	 อินเต้อร์ัเช่นจ์”)	 บรัษิัทัย่์อย์ของบริัษััทเข�าทำาสิญัญาซืื้�อขาย์ 
ห้�นสิามัญของ	 บรัิษััท	 ไทย์ค่อร์ัป	 แค่ปปิต้อล	 จำากัด้	(“ไทย์ค่อร์ัป”)ซึื้�งเป็นบริัษััทที�ปรัะกอบธิ้รักิจเกี�ย์วกับ 
การัพฒันาอสิงัหารัมิทรััพย์์	 จำานวน	1.35	 ล�านห้�น	 หรัอืค่ดิ้เป็นรั�อย์ละ	100	 ของห้�นที�ออกจำาหน่าย์ทั�งหมด้	 
ส่ิงผู้ลให�ไทย์ค่อร์ัปเป็นบรัิษััทย่์อย์ของช่ีวาทัย์	 อินเต้อร์ัเช่นจ์	 และมีสิภาพเป็นบรัิษััทย่์อย์ของบรัิษััทเช่่นกัน 
เมื�อวนัที�	5	มิถืน้าย์น	2562	ไทย์ค่อร์ัปได้�จด้ทะเบีย์นเปลี�ย์นช่ื�อเป็น	บริัษััท	ช่วีาทยั์	โฮีม	ออฟฟิศ	จำากดั้										

สิงหาคม • 	 บรัิษััทเปิด้ต้ัวโค่รังการัช่ีวาทัย์	 เกษัต้รั-นวมินทร์ั	 ค่อนโด้มิเน้ย์มแบบอาค่ารัสิ้ง	 (High	Rise)	25	 ช่ั�น	 
จำานวนห�อง	649	ย้์นิต้

 พฤศจิกายน • 	 บรัษัิัทเปิด้ต้วัโค่รังการัช่วีารัมย์์	นค่รัอินทร์ั	บ�านเด้ี�ย์ว	2	ช่ั�น	จำานวนปรัะมาณ	139	ย์น้ติ้

• 	 บริัษััทเปิด้ตั้วโค่รังการัช่ีวาทัย์	 ปิ�นเกล�า	 ค่อนโด้มิเน้ย์มแบบอาค่ารัเต้ี�ย์	(Low	Rise)	13	 ช่ั�น	 จำานวนห�อง	 
593	ย์นิ้ต้

• 	 การัใช่�สิทิธิิค่รัั�งสิด้้ท�าย์ของใบสิำาค่ญัแสิด้งสิทิธิทีิ�จะซื้ื�อห้�นสิามญัของ	บมจ.	ช่วีาทัย์	ค่รัั�งที�	1	(CHEWA-W1)

• 	 (บรัษิัทัได้�ออกและเสินอขาย์ใบสิำาค่ญัแสิด้งสิทิธิทิี�จะซืื้�อห้�นสิามัญของบริัษัทั	 ค่รัั�งที�	1	(CHEWA-W1)	 ให�แก่ 
ผู้้�ถือืห้�นเด้มิ	เมื�อวนัที�	28	พฤษัภาค่ม	2561	โด้ย์มกีำาหนด้อาย์ข้องใบสิำาคั่ญแสิด้งสิทิธิ	ิ1	ปี	6	เดื้อน	วนัใช่�สิทิธิ	ิ
วนัที�	28	ธัินวาค่ม	2561,	วนัที�	28	มถิืน้าย์น	2562	เเละการัใช่�สิทิธิคิ่รัั�งสิด้้ท�าย์ในวนัที�	27	พฤศจกิาย์น	2562	
อตั้รัาการัใช่�สิทิธิิ	1:1	ในรัาค่า	1.75	บาท)

• 	 ผู้ลการัใช่�สิทิธิิค่รัั�งสิด้้ท�าย์	มจีำานวนใบสิำาค่ญัแสิด้งสิทิธิทีิ�ใช่�สิทิธิ	ิ700	หน่วย์	จำานวนห้�นที�เกดิ้จากการัใช่�สิทิธิ	ิ 
700	ห้�น	ซึื้�งบริัษัทัได้�จด้ทะเบีย์นเปลี�ย์นแปลงท้นช่ำารัะแล�วเมื�อวนัที�	4	ธินัวาค่ม	2562	จากเดิ้ม	1,275,027,183	บาท 
เป็น	1,275,027,883	บาท	และ	ต้ลาด้หลกัทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์สิั�งรับัห้�นเพิ�มท้นเป็นหลกัทรััพย์์จด้ทะเบยี์น
ต้ั�งแต่้วนัที�	16	ธินัวาค่ม	2562
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เดือน/ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

ปี 2563

มกราคม • 	 บรัษัิัทออกห้�นก้�ปรัะเภทไม่มหีลกัปรัะกนัและไม่ด้�อย์สิทิธิ	ิจำานวน	379,200	ห้�น	อาย์	้2	ปี	อตั้รัาด้อกเบี�ย์ค่งที�	
6.75%	ค่รับกำาหนด้วนัที�	15	มกรัาค่ม	2565

กรกฎาคม • 	 ออกห้�นก้�	จำานวน	2	ช้่ด้	

• 	 ช่ด้้ที�	1	ห้�นก้�ปรัะเภทไม่มหีลกัปรัะกนัแลไม่ด้�อย์สิทิธิ	ิจำานวน	250,000,000	ห้�น	อาย์	้1	ปี	อตั้รัาด้อกเบี�ย์
ค่งที�	7.50%	ต่้อปี	ค่รับกำาหนด้วนัที�	16	กรักฎาค่ม	2564.

• 	 ช่ด้้ที�	2	ห้�นก้�ปรัะเภทมหีลกัปรัะกนัและไม่ด้�อย์สิทิธิ	ิจำานวน	667,500,000	ห้�น	อาย์	้2	ปี	อัต้รัาด้อกเบี�ย์ค่งที�	
7%	ค่รับกำาหนด้วนัที�	16	กรักฎาค่ม	2565

• 	 บรัษัิัทเปิด้ตั้วโค่รังการั	ช่วีาโฮีม	รังัสิติ้-ปท้ม	ทาวน์โฮีม	2	ช่ั�น	บ�านแฝ่ด้	และอาค่ารัพาณิช่ย์์	จำานวน	385	ย์นิ้ต้

สิงหาคม • 	 บรัษัิัท	ได้�รัับใบรัับรัองค่ณ้ภาพต้ามมาต้รัฐาน	ISO	9001:	2015	สิำาหรับัการัขาย์ค่อนโด้มเิน้ย์มบ�านและบรักิารั
อสัิงหาริัมทรััพย์์การัเช่่าโรังงานและสิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วกในการัผู้ลติ้

• 	 บริัษััทได้�เข�าทำาสิัญญาต้กลงกรัะทำาการักับทรััสิต์้เพื�อการัลงท้นในอสิังหารัิมทรััพย์์สิิทธิิการัเช่่า	 เอไอเอ็ม	 
อนิด้สัิเทรัยี์ล	โกรัท	(“AIMIRT”)	เพื�อขาย์ที�ดิ้นพรั�อมอาค่ารัโรังงานในรัาค่า	460	ล�านบาท

กันยายน • 	 บรัษัิัทได้�รัับใบรัับรัองค่ณ้ภาพต้ามมาต้รัฐาน	ISO	4001:2015	สิำาหรับัการัขาย์ค่อนโด้มิเน้ย์ม
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 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

บุริษัท ชีวาทัย  
อินเตอร์เชนจ์ จำากัด

บุริษัท ชีวาทัย  
ฮัพ ซูน จำากัด

บุริษัท ชีวาทัย โฮม 
ออฟฟิศ จำากัด

100% 50%

100%

บุริษัท ชีวา  
ฮาร์ท จำากัด

70% 25%

บุริษัท กมลา  
ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด

รายละเอียดของบุริษัทย่อยและบุริษัทร่วมของบุริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) (“บุริษัท”) ดังนี้
บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำากัด
	 บริัษััท	ชี่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้	(“ช่ีวาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์”)	จด้ทะเบีย์นจัด้ต้ั�งขึ�นเมื�อวันที�	25	กรักฎาค่ม	2554	ปัจจ้บัน
มีท้นจด้ทะเบีย์นจำานวน	100	ล�านบาท	สิำานักงานต้ั�งอย์้่เลขที�	1168/80	อาค่ารัล้มพิน้	ทาวเวอรั์	ช่ั�น	27	ย์้นิต้ด้ี	ถืนนพรัะรัามที�	4	 
แขวงท้่งมหาเมฆ่	เขต้สิาทรั	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั	ช่ีวาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	ด้ำาเนินธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ปรัะเภทอาค่ารั
ช่้ด้ค่อนโด้มิเน้ย์ม	

	 ทั�งน้�	บริัษััทถืือห้�นใน	ช่ีวาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำานวน	999,998	ห้�น	มล้ค่่าที�ต้รัาไว�ห้�นละ	100	บาท	หรัือค่ิด้เป็นรั�อย์ละ	100	
ของจำานวนท้นจด้ทะเบีย์นของช่ีวาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำากัด
	 บริัษััท	 ช่ีวาทัย์	 ฮีัพ	 ซื้้น	 จำากัด้	(“ช่ีวาทัย์	 ฮีัพ	 ซื้้น”)	 จด้ทะเบีย์นจัด้ต้ั�งขึ�นเมื�อวันที�	12	พฤศจิกาย์น	2551	ปัจจ้บันมีท้น 
จด้ทะเบีย์นจำานวน	14	 ล�านบาท	 สิำานักงานต้ั�งอย์้่เลขที�	1168/80	 อาค่ารัล้มพิน้	 ทาวเวอรั์	 ช่ั�น	27	 ย์้นิต้ด้ี	 ถืนนพรัะรัามที�	4	 
แขวงท้ง่มหาเมฆ่	เขต้สิาทรั	จังหวัด้กรัง้เทพมหานค่รั	ชี่วาทัย์	ฮัีพ	ซื้น้	ด้ำาเนนิธิร้ักิจพัฒนาอสัิงหาริัมทรัพัย์ป์รัะเภทค่อนโด้มิเนย้์ม
อาค่ารัเต้ี�ย์	(Low	Rise)	

	 ทั�งน้�	 บริัษััทถืือห้�นใน	 ช่ีวาทัย์	 ฮีัพ	 ซื้้น	 จำานวน	70,000	 ห้�น	 ม้ลค่่าที�ต้รัาไว�ห้�นละ	100	 บาท	 หรัือค่ิด้เป็นรั�อย์ละ	50	 
ของจำานวนท้นจด้ทะเบีย์นของช่ีวาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น

บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำากัด
	 บริัษััท	 ช่ีวา	 ฮีารั์ท	 จำากัด้	(“ช่ีวา	 ฮีารั์ท”)	 จด้ทะเบีย์นจัด้ต้ั�งขึ�นเมื�อวันที�	26	 พฤษัภาค่ม	2560	 ปัจจ้บันมีทน้จด้ทะเบีย์น
จำานวน	50	 ล�านบาท	 ต้ั�งอย์้่เลขที�	1168/80	 อาค่ารัล้มพิน้ทาวเวอร์ั	 ช่ั�นที�	27	 ถืนนพรัะรัาม	4	 แขวงท่้งมหาเมฆ่	 เขต้สิาทรั	 
จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั	ช่ีวา	ฮีารั์ท	ด้ำาเนินธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ปรัะเภททาวน์โฮีม	ปัจจ้บัน	บรัิษััท	ช่ีวา	ฮีารั์ท	จำากัด้	 
มีโค่รังการัที�อย์้่รัะหว่างพัฒนาอย์้่	2	โค่รังการั	ค่ือ	โค่รังการั	ฮีารั์ท	สิ้ขม้วิท	62/1	และ	โค่รังการั	ฮีารั์ท	ทองหล่อ	

	 ทั�งน้�	บรัิษััทถืือห้�นใน	ช่ีวา	ฮีารั์ท	จำานวน	349,800	ห้�น	ม้ลค่่าที�ต้รัาไว�ห้�นละ	100	บาท	หรัือค่ิด้เป็นรั�อย์ละ	70	ของจำานวน
ท้นจด้ทะเบีย์นของช่ีวา	ฮีารั์ท	
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บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด
	 บริัษััท	กมลา	ซื้ีเน้ย์รั์	ลิฟวิ�ง	จำากัด้	(“กมลา	ซื้ีเน้ย์รั์	ลิฟวิ�ง”)	จด้ทะเบีย์นจัด้ต้ั�งขึ�นเมื�อวันที�	12	กรักฎาค่ม	2560	ปัจจ้บันมี
ท้นจด้ทะเบีย์นจำานวน	100	ล�านบาท	ต้ั�งอย์้่เลขที�	21/14	และ	21/16	อาค่ารัไทย์วา	ทาวเวอรั์	ถืนนสิาทรัใต้�	แขวงท้่งมหาเมฆ่	
เขต้สิาทรั	กรัง้เทพมหานค่รั	บรัิษััท	กมลา	ซื้ีเน้ย์รั์	ลิฟวิ�ง	จำากัด้	ด้ำาเนินการัพัฒนาอสัิงหารัิมทรััพย์์	เป็นโค่รังการัอินด้ิเพนเด้นท์	
ซื้ีเน้ย์รั์	ลิฟวิ�ง	(Independent	Senior	Living	Village)	รัะด้ับพรัีเมี�ย์มที�จังหวัด้ภ้เก็ต้

	 ทั�งน้�	บรัิษััทถืือห้�นใน	กมลา	ซื้ีเน้ย์รั์	ลิฟวิ�ง	จำานวน	2,500,000	ห้�น	มล้ค่่าที�ต้รัาไว�ห้�นละ	10	บาท	หรัือค่ิด้เป็นรั�อย์ละ	25	
ของจำานวนท้นจด้ทะเบีย์นของกมลา	ซื้ีเน้ย์รั์	ลิฟวิ�ง

บริษัท ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จำากัด
	 บริัษััท	ช่ีวาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้	ซื้ึ�งเป็นบรัิษััทย์่อย์	ได้�เข�าซื้ื�อกิจการัจากบรัิษััท	ไทย์ค่อรั์ป	แค่ปปิต้อล	จำากัด้	เมื�อวันที�	 
16	พฤษัภาค่ม	2562	เน่�องจากด้ำาเนินธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ปรัะเภท	โฮีมออฟฟิศ	และได้�จด้ทะเบีย์นเปลี�ย์นช่ื�อจากเด้ิม
เป็น	บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	 โฮีม	ออฟฟิศ	จำากัด้	 เมื�อวันที�	5	มิถื้นาย์น	2562	 ปัจจ้บันมีท้นจด้ทะเบีย์นจำานวน	135	ล�านบาท	ต้ั�งอย์้่ 
เลขที�	1168/80	 อาค่ารัล้มพิน้ทาวเวอร์ั	 ช่ั�น	27	 ย์้นิต้ด้ี	 ถืนนพรัะรัาม4	 แขวงท้่งมหาเมฆ่	 เขต้สิาทรั	 กรั้งเทพมหานค่รั	 
บริัษััท	ช่ีวาทัย์	โฮีม	ออฟฟิศ	จำากัด้	

	 ทั�งน้�	บริัษััท	ช่ีวาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้	ถืือห้�นใน	ชี่วาทัย์	โฮีม	ออฟฟิศ	จำากัด้	จำานวน	1,350,000	ห้�น	ม้ลค่่าที�ต้รัาไว�
ห้�นละ	100	บาท	หรัือค่ิด้เป็นรั�อย์ละ	100	ของจำานวนท้นจด้ทะเบีย์นของ	ช่ีวาทัย์	โฮีม	ออฟฟิศ	โด้ย์อย์้่ภาย์ใต้�การับริัหารังาน
ของบรัิษััท
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 การถือหุ้นของกรรมการ
 และผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของสำานักงาน ก.ล.ต

	 การัถืือห้�นของกรัรัมการับรัิษััทและผู้้�บรัิหารั	4	 รัาย์แรัก	ซื้ึ�งนับรัวมถืึงการัถืือห้�นของค่้่สิมรัสิ	ณ	 วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563	 
ค่ิด้เป็นสิัด้สิ่วนรั�อย์ละ	0.55	ของจำานวนห้�นที�จำาหน่าย์ได้�แล�วทั�งหมด้	โด้ย์ในรัอบปี	2563	มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง

การถือหุ้น

 เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่างรอบ

ปีบัญชี 

ณ 31 ธันวาคม 2562  ณ 31 ธันวาคม 2563

 จำานวนหุ้น 
 %  

การถือหุ้น จำานวนหุ้น
 %  

การถือหุ้น 

1.	 นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่ีวะ ปรัะธิานกรัรัมการั	  2,076,923     0.16 2,076,923       0.16 -

2.	 นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่ีวะ กรัรัมการั 1,298,076        0.10 1,298,076       0.10 -

3.	 นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ	 กรัรัมการั	/	 
กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	/	 
กรัรัมการับรัิหารั	/	 
กรัรัมการักำากับด้แ้ลกิจการั	/	
กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง

         -            -            -             -         -   

4.	 นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรัี กรัรัมการัอิสิรัะ	/	 
ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	/	 
ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั
ค่วามเสิี�ย์ง	/	 
กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณา
ค่่าต้อบแทน	/	 
กรัรัมการักำากับด้แ้ลกิจการั

     50,046  0.004 50,046  0.004 -
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ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง

การถือหุ้น

 เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่างรอบ

ปีบัญชี 

ณ 31 ธันวาคม 2562  ณ 31 ธันวาคม 2563

 จำานวนหุ้น 
 %  

การถือหุ้น จำานวนหุ้น
 %  

การถือหุ้น 

5.	 นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั กรัรัมการัอิสิรัะ	/	 
กรัรัมการัต้รัวจสิอบ	/	
ปรัะธิานกรัรัมการักำากับด้้แล
กิจการั	/	 
กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	/	
กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณา
ค่่าต้อบแทน

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

6.	 นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์ กรัรัมการัอิสิรัะ	/	 
กรัรัมการัต้รัวจสิอบ

      -         -         -         -         -   

7.	 พล.ต้.อ.วิสิน้	ปรัาสิาททองโอสิถื กรัรัมการัอิสิรัะ	/	 
ปรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและ
พิจารัณาค่่าต้อบแทน

      -         -         -         -         -   

8.	 นางสิาวสินั้นทรัา	มหาปรัะสิทิธิิ�ช่ยั์ รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั 
สิาย์งานการัเงินและบัญช่ี

418,213    0.03 624,986 0.049 206,773

9.	 นางสิาวจิรัาพัช่รั์	ฉัต้รัเพ็ช่รั์ รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั 
สิาย์งานขาย์และการัต้ลาด้	
CHEWA	3

556,652    0.04 814,236 0.064 257,584

10.	นาย์ณัฏิฐนันท์	รััต้นาพรัรัณ รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั 
สิาย์งานขาย์และการัต้ลาด้	
CHEWA	1

        -        -   207,650   0.016 207,650   

11.	นาย์ย์้ทธินา	บ้ญสิิทธิิวรัาภรัณ์	(1)		 รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั 
สิาย์งานปฏิบิัต้ิการั

        -       -   203,232 0.016 203,232

12.	นางสิาวช่นิสิรัา	ย์ิ�งนอก เลขานก้ารับรัิษััท         -         -   75,106 0.006 75,106
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 ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น

จำานวนทุนจดทะเบุียนและทุนชำาระแล้ว
	 บริัษััท	ชี่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	(“บรัิษััท”)	เป็นบรัิษััทจด้ทะเบีย์นในต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	มีท้นจด้ทะเบีย์นรัวม 
ทั�งสิิ�น	2,307,692,307	บาท	ช่ำารัะเต็้มจำานวนคิ่ด้เป็นทน้ช่ำารัะแล�ว	1,275,027,883		บาท	โด้ย์เป็นห้�นสิามัญทั�งหมด้	2,307,692,307	ห้�น	 
ม้ลค่่าที�ต้รัาไว�ห้�นละ	1	บาท	(หนึ�งบาทถื�วน)

ผู้ถือหุ้น
	 บรัษิัทัได้�รัวบรัวมรัาย์ช่ื�อผู้้�ถือืห้�น	ณ	วันกำาหนด้รัาย์ช่ื�อผู้้�ถือืห้�น	(Record	Date)	โด้ย์วิธิกีารัปิด้สิมด้้ทะเบีย์นในวนัที�	31	ธัินวาค่ม	2563	 
บรัิษััทมีผู้้�ถืือห้�น	10	อันด้ับแรัก	ด้ังน้�

ลำาดับ ชื่อ-นามสกุล  จำานวนหุ้น สัดส่วน

1 บรัิษััท	ช่าต้ิช่ีวะ	จำากัด้ 862,419,161 67.64%

2 นางจรั้ญลักษัณ์	พานิช่ช่ีวะ 72,835,338 5.71%

3 นาย์พิสิันต้ิ�	ศิรัิศ้ขสิก้ลช่ัย์ 14,925,392 1.17%

4 นาย์ณัช่ช่ัช่พงศ์	พีรัะเด้ช่าพันธ์ิ 13,500,007 1.06%

5 นางสิาวนรัิศา	พินิจก้ศลจิต้ 13,500,000 1.06%

6 นาย์ณรังค่์ศักด้ิ�	ไมต้รัีพจน์ 10,350,000 0.81%

7 นางสิาววนิด้า	วงษัาลาภ 9,925,646 0.78%

8 นาย์ณรังค่์	หวังเจรัิญวงศ์ 9,244,861 0.73%

9 นาย์สิ้ขกมล	ทรััพย์์ด้ีมงค่ล 6,421,076 0.50%

10 นาย์ปรัะพนธ์ิ	บ้รัณปรัะพฤกษั์ 6,380,000 0.50%

 รวม 1,019,501,481 79.96%

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 255,526,402 20.04%

 รวมทั�งหมด 1,275,027,883 100.00%

ข้อจำากัดการถือหุ้นของบุุคคลต่างด้าว
	 บริัษััทมีข�อจำากัด้	ในการัถืือห้�นของบ้ค่ค่ลต่้างด้�าว	(Foreign	Limit)	รั�อย์ละ	49	ของจำานวนห้�นทั�งหมด้ของบรัิษััท	ซื้ึ�งเป็นไป
ต้ามข�อบังค่ับบรัิษััทข�อ	11	โด้ย์	ณ	วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563	ซื้ึ�งเป็นวันปิด้สิม้ด้ทะเบีย์นผู้้�ถืือห้�น	มีบ้ค่ค่ลต้่างด้�าวถืือห้�นของบรัิษััท
จำานวน	1	รัาย์	ถืือเป็นรั�อย์ละ	0.00	ของจำานวนห้�นทั�งหมด้ของบรัิษััท

การถือหุ้นไขว้
	 บริัษััทไม่มีการัถืือห้�นไขว�ในกล้่มของบรัิษััท	หรัือมีโค่รังสิรั�างการัถืือห้�นเป็นแบบปีรัามิด้ในกล้ม่ของบรัิษััท	หรืัอมีการัถืือห้�น
ไขว�กับผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	 หรัือผู้้�ถืือห้�นรัาย์อื�นๆ	 จึงไม่ทำาให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์ให�แก่ฝ่่าย์หนึ�งฝ่่าย์ใด้	 และไม่เกิด้
กรัะบวนการัที�เป็นการัค่รัอบงำากิจการั

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
	 ณ	วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563	ซื้ึ�งเป็นวันปิด้สิม้ด้ทะเบีย์นผู้้�ถืือห้�น	บรัิษััทมีจำานวนผู้้�ถืือห้�นทั�งสิิ�น	2,115	รัาย์	โด้ย์มีจำานวนผู้้�ถืือ
ห้�นรัาย์ย่์อย์	(Free	Float)	จำานวน	2,105	รัาย์	ค่ิด้เป็นรั�อย์ละ	20.04	ของจำานวนผู้้�ถืือห้�นทั�งหมด้
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การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)
	 ในช่่วงปีที�ผู้่านมา	บรัิษััทไม่มีนโย์บาย์เกี�ย์วกับการัซื้ื�อห้�นค่ืน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่
	 ในช่่วงปีที�ผู้่านมา	ไม่มีการัเปลี�ย์นแปลงโค่รังสิรั�างการัถืือห้�นรัาย์ใหญ่

การออกหลักทรัพย์อื่น
 หุ้นกู้
	 อน้มัต้ิโด้ย์ที�ปรัะช่้มสิามัญปรัะจำาปีผู้้�ถืือห้�นเมื�อวันที�	2	เมษัาย์น	2562	วงเงินหม้นเวีย์นไม่เกิน	4,500	ล�านบาท	อาย์้ต้ามที�
จะกำาหนด้ในแต้่ละค่รัาว	ห้�นก้�ท้กปรัะเภทและรั้ปแบบ	มีหลักปรัะกัน	และ/หรัือไม่มีหลักปรัะกัน															

	 วิธิีเสินอขาย์	 เสินอขาย์ให�แก่ปรัะช่าช่นทั�วไป	 และ/หรัือ	 ผู้้�ลงท้นโด้ย์เฉพาะเจาะจง	 และ/หรัือ	 ผู้้�ลงท้นปรัะเภทสิถืาบันใน
ปรัะเทศ	และ/หรัือในต้่างปรัะเทศ

	 ณ	วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563	บรัิษััทมีจำานวนห้�นก้�ที�ย์ังไม่ได้�ออกต้ามการัอน้มัต้ิด้ังกล่าวข�างต้�นจำานวนรัวม	2,707	ล�านบาท	
ย์อด้ค่งเหลือของห้�นก้�	ณ	วันที�	31	ธัินวาค่ม	2563	มีด้ังน้�

ครั้งที่ อัตราดอกเบี้ยต่อปี อายุ คืนเงินต้น ครบกำาหนด
จำานวน 

(หุ้น)
จำานวนเงิน 
(พันบาท)

1/2562 ค่งที�	5.90% 2	ปี เมื�อค่รับ
กำาหนด้

21	มีนาค่ม	2564 486,000 486,000

2/2563 ค่งที�	7.50% 1	ปี เมื�อค่รับ
กำาหนด้

16	กรักฎาค่ม	2564 250,000 250,000

1/2563 ค่งที�	6.75% 2	ปี เมื�อค่รับ
กำาหนด้

15	มกรัาค่ม	2565 379,200 379,200

2/2563 ค่งที�	7.00% 2	ปี เมื�อค่รับ
กำาหนด้

16	กรักฎาค่ม	2565 677,500 677,500

รวม 1,792,700
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 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบุายการจ่ายเงินปันผลของบุริษัท
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทอาจพิจารัณาจ่าย์เงินปันผู้ลปรัะจำาปีของบรัิษััทได้�	โด้ย์จะต้�องได้�รัับค่วามเห็นช่อบจากที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	 
เว�นแต้่เป็นการัจ่าย์เงินปันผู้ลรัะหว่างกาลซื้ึ�งค่ณะกรัรัมการัมีอำานาจอน้มัต้ิให�จ่าย์เงินปันผู้ลได้�เป็นค่รัั�งค่รัาวเมื�อเห็นว่า	 
บรัิษััทมีผู้ลกำาไรัสิมค่วรัพอจะทำาเช่่นนั�น	แล�วให�รัาย์งานให�ที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	ทรัาบในการัปรัะช่ม้ค่รัาวต้่อไป

	 บริัษััทมีนโย์บาย์จ่าย์เงินปันผู้ลจากงบการัเงินเฉพาะกิจการัในอัต้รัาไม่ต้ำ�ากว่ารั�อย์ละ	40	 ของกำาไรัสิ้ทธิิหลังหักภาษีั	 และ
หลังหักเงินสิำารัองต้ามกฎหมาย์	 รัวมถืึงเงินสิำารัองอื�นๆ	(ถื�ามี)	 ทั�งน้�	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเป็นผู้้�มีอำานาจในการัพิจารัณาการั
จ่าย์เงินปันผู้ล	 โด้ย์ค่ำานึงถืึงปัจจัย์ต้่างๆ	 เพื�อก่อให�เกิด้ปรัะโย์ช่น์ส้ิงส้ิด้แก่ผู้้�ถืือห้�น	 เช่่น	 เงินสิำารัองเพื�อจ่าย์ช่ำารัะหน้�เงินก้�ย์ืม	 
แผู้นการัลงท้นในการัขย์าย์กิจการั	 หรัือเพื�อสินับสิน้นกรัะแสิเงินสิด้ของบรัิษััทในกรัณ้ที�มีผู้ลกรัะทบจากการัเปลี�ย์นแปลงของ 
สิภาวะต้ลาด้	เป็นต้�น

นโยบุายการจ่ายเงินปันผลของบุริษัทย่อย
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทย์่อย์อาจพิจารัณาจ่าย์เงินปันผู้ลปรัะจำาปีของบรัิษััทย่์อย์ได้�	 โด้ย์จะต้�องได้�รัับค่วามเห็นช่อบจากที� 
ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นของบรัิษััทย์่อย์	 เว�นแต้่เป็นการัจ่าย์เงินปันผู้ลรัะหว่างกาลซึื้�งค่ณะกรัรัมการับรัิษััทย์่อย์มีอำานาจอน้มัต้ิให�จ่าย์
เงินปันผู้ลได้�เป็นค่รัั�งค่รัาวเมื�อเห็นว่า	 บรัิษััทย์่อย์มีผู้ลกำาไรัสิมค่วรัพอจะทำาเช่่นนั�น	 แล�วให�รัาย์งานให�ที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นของ 
บรัิษััทย์่อย์ทรัาบในการัปรัะช่้มค่รัาวต่้อไป

	 บริัษััทย่์อย์มีนโย์บาย์จ่าย์เงินปันผู้ลจากงบการัเงินเฉพาะกิจการัในอัต้รัาไม่ต้ำ�ากว่ารั�อย์ละ	40	 ของกำาไรัสิ้ทธิิหลังหักภาษีั	
และหลังหักเงินสิำารัองต้ามกฎหมาย์	รัวมถืึงเงินสิำารัองอื�นๆ	(ถื�ามี)	ทั�งน้�	ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทย์่อย์เป็นผู้้�มีอำานาจในการัพิจารัณา 
การัจ่าย์เงินปันผู้ล	 โด้ย์ค่ำานึงถึืงปัจจัย์ต้่างๆ	 เพื�อก่อให�เกิด้ปรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้แก่ผู้้�ถืือห้�น	 เช่่น	 เงินสิำารัองเพื�อจ่าย์ช่ำารัะหน้�เงินก้�ย์ืม	 
แผู้นการัลงท้นในการัขย์าย์กิจการั	 หรัือเพื�อสินับสิน้นกรัะแสิเงินสิด้ของบริัษััทในกรัณ้ที�มีผู้ลกรัะทบจากการัเปลี�ย์นแปลง 
ของสิภาวะต้ลาด้	เป็นต้�น

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

2558 2559 2560 2561 2562

อัต้รัากำาไรัสิ้ทธิิต้่อห้�น		(บาท) 0.25 0.09 0.21 0.24 -

อัต้รัาเงินปันผู้ลต้่อห้�น	(บาท) - 0.03 0.08547 0.085 -

อัต้รัาการัจ่าย์เงินปันผู้ลต้่อกำาไรัสิ้ทธิิ	(%) - 33.33 41.22 40.93 -

นโยบุายด้านภาษี
	 บริัษััทมีค่วามม้่งมั�นในการัปฏิิบัต้ิหน�าที�ต้ามกฎหมาย์เกี�ย์วกับการัจัด้การัภาษัีอากรั	 เพื�อให�รััฐบาลใช่�เป็นเค่รัื�องมือ 
ในการัพัฒนาปรัะเทศและด้้แลค่นในสิังค่มให�เกิด้ค่วามย์ั�งย์ืน	 โด้ย์บรัิษััทบริัหารัจัด้การัด้�านภาษัีอากรัภาย์ใต้�หลักค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์	
โปรั่งใสิ	ไม่หลีกเลี�ย์งภาษัี	และปฏิบิัต้ิต้ามกฎหมาย์ที�เกี�ย์วข�องอย์่างเค่รั่งค่รััด้
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แนวปฏิบัุติในการทำาหน้าที่ในการเสียภาษีอากร
• ย์ื�นแบบและเสิีย์ภาษัีอากรัที�เกี�ย์วข�องให�ถื้กต้�องและค่รับถื�วนอย์่างเค่รั่งค่รััด้	จด้ทะเบีย์นภาษัีและจัด้ทำาเอกสิารัหลักฐานใด้ๆ	

ต้ามที�กฎหมาย์ที�เกี�ย์วข�องกำาหนด้	รัวมถืึงให�ค่วามรั่วมมือกับเจ�าพนักงานเมื�อได้�รัับการัรั�องขอ

• ฝ่า่ย์บญัช่กีารัเงนิมหีน�าที�ในการัด้ำาเนนิการัด้�านภาษัอีากรัต้า่งๆ	รัวมถืงึติ้ด้ต้ามกฎหมาย์ภาษัอีากรัออกใหม	่ศกึษัาหลกัเกณฑ์
เพื�อให�บรัิษััทสิามารัถืปฏิบิัต้ิต้ามได้�อย์่างถื้กต้�อง

• ใช่�สิิทธิิปรัะโย์ช่น์ทางภาษัีอย์่างถื้กต้�อง	เพื�อให�เกิด้ปรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ภาย์ใต้�ข�อกำาหนด้ของกฎหมาย์	รัวมถืึงใช่�โค่รังสิรั�างภาษัี
ในแนวทางที�ถื้กต้�องซื้ึ�งไม่ก่อให�เกิด้การัหลีกเลี�ย์งภาษัี

• เปิด้เผู้ย์ข�อมล้ด้�านภาษัีอากรัด้�วย์ค่วามโปรั่งใสิ	เพื�อให�สิอด้ค่ล�องต้ามหลักเกณฑ์ที�เกี�ย์วข�องอย์่างเค่รั่งค่รััด้



รายงานประจำาปี 256374

 ปัจจัยความเสี่ยง

	 ปจัจยั์ค่วามเสิี�ย์งในการัปรัะกอบธิร้ักจิของบรัษัิัทฯที�อาจมผีู้ลกรัะทบต้อ่การัด้ำาเนนิงานและผู้ลปรัะกอบการัของบรัษิัทัอย์า่งมี
นัย์สิำาค่ัญ	และแนวทางในการัป้องกันค่วามเสิี�ย์งสิามารัถืสิรั้ปได้�	ด้ังน้�

ความเสี่ยงจากกลยุทธ์ด้านราคาของคู่แข่ง
	 ป2ี563	เปน็ปีที�มกีารัแข่งขนัด้�านรัาค่าขาย์ค่อ่นข�างสิง้	เน่�องจากสิถืานการัณ์โค่วิด้และภาวะเศรัษัฐกิจ	ที�กรัะทบทั�วโลก	ทำาให�
กรัะทบถืึงธิ้รักิจด้�านอสิังหารัิมทรััพย์์สิรั�างผู้ลกรัะทบให�ย์อด้ขาย์และโอย์กรัรัมสิิทธิิ�ลด้ลง	 ทั�งค่อนโด้และบ�าน	 มีการัแข่งขันด้�าน
รัาค่าค่่อนข�างสิ้ง	อีกทั�งค่วามสิามารัถืในการัซื้ื�อที�อย์้่อาศัย์ของผู้้�บรัิโภค่	มีแนวโน�มลด้ลงต้ามภาวะเศรัษัฐกิจ	สิ่งผู้ลให�ผู้้�ปรัะกอบ
การัต้�องปรัับลด้รัาค่าลงและเน�นพัฒนาที�อย์้่อาศัย์ในรัาค่าที�ถื้กลงเพื�อให�ผู้้�ซืื้�อสิามารัถืเข�าถึืงได้�มากขึ�น	 การัที�ผู้้�ปรัะกอบการัส่ิวน
ใหญ่หันมาเน�นเจาะต้ลาด้แนวรัาบมากขึ�นสิ่งผู้ลให�ภาวะการัแข่งขันในต้ลาด้แนวรัาบมีแนวโน�มรั้นแรังมากขึ�นโด้ย์เฉพาะในต้ลาด้
รัะดั้บรัาค่าปานกลาง	อย์่างเช่่น	ทาวน์เฮีาส์ิ	อีกทั�งผู้้�ปรัะกอบการัย์ัง	มีการัแข่งขันด้�านโปรัโมช่ั�นอย์่างต่้อเน่�องเพื�อรัะบาย์สิินค่�า	
ทำาให�ต้ลาด้	อสิังหา	ปี	2563	มีการัลด้รัาค่าสิินค่�า	และเจาะกล้ม่ด้ีมานด้์	ซื้ึ�งบรัิษััทได้�มีการัวิเค่รัาะห์และการัจัด้การัด้�านรัาค่าจาก
ค่ณะกรัรัมการัเพื�อให�สิอด้ค่ล�องกับสิินค่�าและสิภาพเศรัษัฐกิจ	

ความเสี่ยงจากสถานการณ์์โควิด 
	 ต้ลาด้ที�อย์้่อาศัย์ในย์้ค่โค่วิด้-19	ในปี	2563	เป็นปีที�ต้ลาด้อสิังหาฯ	ทั�งผู้้�ปรัะกอบการั	และเรัิ�มช่ะลอต้ัวต้ามสิภาพเศรัษัฐกิจ	
ภาวะหน้�ค่รััวเรืัอนที�ย์ังค่งอย์้่ในรัะด้ับสิง้	รัวมทั�งมาต้รัการัค่วบค่้มสิินเช่ื�อเพื�อที�อย์้อ่าศัย์	หรัือ LTV ของธินาค่ารัแห่งปรัะเทศไทย์	
(ธิปท.)	 ที�สิ่งผู้ลต้่อการัซื้ื�อขาย์ในต้ลาด้อย์่างมาก	 และเมื�อเจอกับวิกฤต้ิโค่วิด้-19	 ย์ิ�งสิ่งผู้ลกรัะทบต้่อเศรัษัฐกิจทั�งรัะบบ	 รัวมถืึง
ทำาให�ต้ลาด้อสิังหารัิมทรััพย์์ช่ะลอต้ัวอย์่างมากในช่่วงค่รัึ�งปีแรักค่่อนข�างมากเน่�องจากต้ลาด้ได้�ช่ะลอการัซื้ื�อลง

	 และถืึงแม�ว่าสิถืานการัณ์จะเรัิ�มด้ีขึ�น	หลังการัล็อกด้าวน์	แต้่สิถืานการัณ์การัรัะบาด้ของโค่วิด้-19	ในปรัะเทศรัอบใหม่	ก็เป็น
สิิ�งที�หลาย์ฝ่า่ย์ย์งักงัวล	ซื้ึ�ง	มผีู้ลกรัะทบต้อ่ต้ลาด้อสิงัหาฯ	และเศรัษัฐกจิโด้ย์รัวมของปรัะเทศ	เพรัาะจะทำาให�ผู้้�บรัโิภค่ช่ะลอการัซื้ื�อ
ลงเน่�องจากย์ังไม่มั�นใจว่าวัค่ซื้ีนจะนำามาใช่�ได้�เมื�อไหรั่	เพรัาะหากย์ังไม่สิามารัถืรัะบ้ได้�ชั่ด้เจนว่าวัค่ซื้ันจะใช่�ได้�จรัิงก็จะทำาให�ธิ้รักิจ
มีค่วามเสิี�ย์งจากสิภาวะเศรัษัฐกิจถืด้ถือย์และผู้้�บรัิโภค่ช่ะลอการัซืื้�อเน่�องจากไม่มั�นใจในภาวะเศรัษัฐกิจ

ความเสี่ยงจากยอดกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ไม่ผ่าน 
	 ต้ลาด้อสัิงหาริัมทรััพย์์ในปัจจ้บัน	 มีการัช่ลอตั้วลงและทางธินาค่ารัต่้างๆได้�ออกมาต้รัการัสิินเชื่�อเพื�อช่่วย์เหลือและมีอัต้รัา
ด้อกเบี�ย์ค่่อนข�างต้ำ�าแล�วก็ต้ามแต้่ค่วามเสิี�ย์งของการัปฐอเสิธิสิินเช่ื�อก็เป้นปัจจัย์สิำาค่ัญในการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	

	 จากสิถืิต้ิปี	2563	มีอัต้รัาการัปฏิิเสิธิสิินเช่ื�ออย์้่ที�	50-60%	สิำาหรัับกล้่มที�อย์้่อาศัย์	รัาค่า	2-3	ล�านบาท,	กล้ม่รัาค่า	5-7		ล�าน
บาทก้�ไม่ผู้่าน	30-40%	ขณะที�กล้่มที�อย์้อ่าศัย์ต้ลาด้บน	รัาค่า	10	ล�านบาทขึ�นไป	มีย์อด้ปฏิิเสิธิสิินเช่ื�อน�อย์ที�สิ้ด้เพีย์ง	10-15%

	 นอกจากน้�	 ยั์งมีค่วามเสิี�ย์งจากการัเลิกจ�างพนักงานที�เพิ�มขึ�นจากอัต้รัาการัว่างงานเฉลี�ย์ที�	1.9%	หรัือ	7.4	 แสินค่น	 ในปี	
2563	ค่าด้ว่าจะแต้ะรัะด้ับ	2-3%	หรัือ	2	ล�านค่น	ในปี	2564	ต้ามการัค่าด้การัณ์ของสิภาพัฒน์	ซื้ึ�งเป็นผู้ลมาจากมาต้รัการัหย์้ด้
พักช่ำารัะหน้�	(debt	holiday)	ที�สิถืาบันการัเงินผู้่อนปรันให�กับผู้้�ปรัะกอบการัที�หมด้อาย์้ไปเมื�อเด้ือนต้้ลาค่ม	2563	ที�ผู้่านมา	ซื้ึ�ง
มาต้รัการัของธินาค่ารัค่่อนข�างเข�มงวด้จึงทำาให�การัปล่อย์ก้�ซื้ื�ออสิังหาทำาได้�ค่่อนข�างย์ากซึื้�งมีผู้ลกรัะทบกับย์อด้ขาย์ในธิ้รักิจมาก
พอสิมค่วรั		
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ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ 
	 เน่�องจากสิถืานการัณ์โค่วิด้และภาวะเศรัษัฐกิจของโลกและภาย์ในปรัะเทศ	ทำาให�ผู้้�บรัิโภค่ปรัับเปลี�ย์นพฤต้ิกรัรัมการัซื้ื�อที�อย์้่
อาศัย์จาก	ค่อนโด้มเิน้ย์มมาเปน็การัซื้ื�อที�อย์้อ่าศัย์ในแนวรัาบมากขึ�น	ทำาให�	การัแข่งขันในการัจัด้ซื้ื�อที�ดิ้นและรัาค่าที�ด้ินที�ปรัับสิ้ง
ขึ�นมากสิ่งผู้ลให�ต้�นท้นค่่าที�ด้ินกลาย์เป็นต้�นท้นที�มีค่วามสิำาค่ัญใน	 การัพัฒนาโค่รังการัของผู้้�ปรัะกอบการัธิ้รักิจอสิังหารัิมทรััพย์์	
ทำาให�มกีารัแขง่กนัซื้ื�อที�ด้นิของผู้้�ปรัะกอบการัค่อ่นข�างมาก	โด้ย์เฉพาะที�ด้นิที�มศีกัย์ภาพ	เช่่น	ต้ามแนวรัถืไฟฟา้	ต้ามแหลง่ช่ม้ช่น
หรัือ	สิ่วนขย์าย์ของเมืองใหม่นั�น	ส่ิงผู้ลให�รัาค่าที�ด้ินย์ังค่งปรัับรัาค่าขึ�นสิ้งถืึงแม�ในภาวะโค่วิด้ก็ต้ามทำาให�รัาค่าขาย์อสิังหาก็ปรัับ
ขึ�นสิ้งขึ�นต้ามไปด้�วย์	 สิ่งผู้ลให�	 การัพัฒนาโค่รังการัจะต้�องค่ำานึงถืึงต้�นท้นและวิเค่รัาะห์	 สิินค่�าให�ละเอีย์ด้และต้รังกล้ม่เป้าหมาย์
มากย์ิ�งขึ�นเพื�อให�เหมาะสิมกับรัาค่าขาย์และเป็นที�ต้�องการัของผู้้�บรัิโภค่	 	 บรัิษััทมีนโย์บาย์สิรั�างการัเต้ิบโต้อย์่างต้่อเน่�อง	 จึงให�
ค่วามสิำาค่ญัอย์า่งมากกบัการัจดั้หาที�ด้นิเพื�อการัพฒันา	โค่รังการัโด้ย์จะมกีารัจดั้ทำาแผู้นการัจดั้ซื้ื�อที�ด้นิลว่งหน�าเพื�อให�สิอด้ค่ล�อง
กับการัพัฒนาโค่รังการัในรัะย์ะเวลา	1-3	 ปี	 ซื้ึ�งบรัิษััทได้�จัด้ให�มีรัะบบการัลงทะเบีย์นสิำาหรัับผู้้�ที�ต้�องการัขาย์ที�ด้ินซึื้�งสิามารัถืส่ิง
รัาย์ละเอีย์ด้ที�ดิ้นผู้่านรัะบบออนไลน์ของบรัิษััทได้�และ	 ทางบรัิษััทมีการัด้ำาเนินการัวิจัย์ทางการัต้ลาด้	 ศักย์ภาพที�ด้ิน	 และสิภาพ
แวด้ล�อม	 โด้ย์มีการัวางแผู้นเพื�อศึกษัาค่วามเป็นได้�ในการัพัฒนาโค่รังการัอย่์างละเอีย์ด้รัอบค่อบและเหมาะสิมค่รัอบค่ล้มเพื�อให�
สิอด้ค่ล�องกับค่วามต้�องการัของผู้้�บริัโภค่และเจาะกล้ม่ลก้ค่�าที�เป็นเรีัย์ลดี้มานด์้ต้ามพื�นที�ๆ บริัษััทจะเข�าไปพัฒนาโค่รังการั	โด้ย์จัด้
ซื้ื�อที�ด้นิต้ามแผู้นกลย์ท้ธ์ิที�วางไว�	ทำาให�โค่รังการัต่้างๆที�บรัษัิัทได้�จดั้หาที�ด้นิและพฒันาโค่รังการันั�น	มีการัต้อบรับัจากผู้้�บริัโภค่ที�ด้ี	 
ซื้ึ�งปัจจ้บันได้�จัด้งบต้�นท้นการัซื้ื�อที�ด้ินให�สิอด้ค่ล�องกับแผู้นงบปรัะมาณรัาย์ได้�และทางบรัิษััทได้�จัด้หาที�ด้ินที�มีศักย์ภาพต้าม 
พื�นที�ต้่างๆทั�งในกรั้งเทพและปรัิมลฑลที�เป้นสิ่วนขย์าย์ต้ัวของเมืองซื้ึ�งได้�ผู้ลต้อบรัับที�ด้ี	

สถานการณ์์การแพร่ระบุาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
	 โค่วิด้-19	 สิ่งผู้ลกรัะทบต่้อการัด้ำาเนินธ้ิรักิจเป็นอย์่างมาก	 บรัิษััทจึงมีมาต้รัการัรัวมถึืงแนวทางการัจัด้การัผู้ลกรัะทบและ 
การัด้้แลผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์ของบรัิษััท	ให�สิามารัถืกลับมาด้ำาเนินการัได้�ต้ามปกต้ิเท่าที�จะเป็นไปได้�

•	 เมื�อเกิด้เหต้้การัณ์ภาวะวิกฤต้ขึ�น	 บริัษััทเรั่งออกมาต้รัการัหรัือปรัะกาศที�สิอด้ค่ล�องต้ามที�ศ้นย์์บรัิหารัสิถืานการัณ์การั
แพร่ัรัะบาด้ของโรัค่ต้ิด้เช่ื�อไวรััสิโค่โรันา	2019	(Covid-19)	(“ศ้นย์์ฯ”)	 ปรัะช่าสัิมพันธ์ิและเผู้ย์แพรั่ข�อม้ลทั�งแก่ภาค่รััฐและ 
ภาค่เอกช่นที�เกี�ย์วข�อง	รัวมถืงึเกาะต้ดิ้สิถืานการัณ์โด้ย์เฉพาะค่ำาสิั�ง	ปรัะกาศ	ข�อกำาหนด้ต้า่งๆ	แห่ง	พรัก.	การับรัหิารัรัาช่การั
ในสิถืานการัณ์ฉ้กเฉิน

•	 จากการัติ้ด้ต้ามสิื�อปรัะช่าสิัมพันธ์ิและการัเผู้ย์แพรั่ข�อม้ล	การัด้ำาเนินการัป้องกัน	ให�ค่วามช่่วย์เหลือ	และ	แก�ไขปัญหาของ
ศ้นย์์ฯ	 บรัิษััทได้�ปรัะเมินสิถืานการัณ์ที�เกิด้ขึ�น	 โด้ย์ออกมาต้รัการัหรืัอนโย์บาย์ในการัรัับมือและต้อบสินองต่้อเหต้้การัณ์ที�
เกิด้ขึ�นฉับพลัน	ได้�แก่

o	 ด้�านธิ้รักิจ	 บรัิษััทเรั่งบรัิหารั	 Stock	 เน่�องจากค่วามสิามารัถืในการัขาย์ช่�าลง	 กำาลังซืื้�ออสิังหารัิมทรััพย์์ช่ะลอต้ัวโด้ย์
เฉพาะค่อนโด้มิเน้ย์มรัาค่าสิ้ง	รัวมถึืงการัช่ะลอการัขย์าย์ธิ้รักิจ

o	 ด้�านการัผู้ลิต้	 สิถืานการัณ์ไม่ได้�กรัะทบจนทำาให�เกิด้การัหย์้ด้ช่ะงักของกรัะบวนการัผู้ลิต้ของบรัิษััท	 เพรัาะไม่ใช่่ช่่วงที�
บรัิษััทต้�องใช่�แรังงานในการัผู้ลิต้เพิ�มขึ�นจากที�มีอย์้่และไม่ใช่่ช่่วงที�ขึ�นโค่รังการัใหม่

o	 ด้�าน	 Supply	Chain	 บรัิษััทได้�รั่วมหารัือกับ	 Supplier	 เพื�อจัด้เต้รีัย์มวัสิด้้ก่อสิรั�างเพื�อรัองรัับการัจัด้ซืื้�อจัด้จ�างไว�	 
จึงไม่กรัะทบกรัะบวนการั	Input	เข�าสิ้่ขั�นต้อนการัผู้ลิต้มากนัก

o	 ด้�าน	Financial	บรัิษััทเน�นการับรัิหารั	Cash	flow	สิำาหรัับใช่�จ่าย์ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจให�เด้ินหน�าต้ามปกต้ิให�นานที�สิ้ด้
ในช่่วงวิกฤต้	ย์อด้ขาย์ช่ะลอต้ัวในขณะที�มีต้�นท้นการัผู้ลิต้หรัือค่่าใช่�จ่าย์ค่งที�ต้่างๆ	รัออย์้่

o	 ด้�านการักำากบัด้แ้ลกิจการั	เช่น่	การัจัด้การัปรัะช่ม้สิามัญผู้้�ถือืห้�นปรัะจำาปี	2563	เพื�อรักัษัามาต้รัฐานการัจัด้ปรัะช่ม้และ
สิ่งเสิรัิมสิิทธิิของผู้้�ถืือห้�นในการัเข�ารั่วมปรัะช่ม้

•	 การับรัิหารัจัด้การัภาย์ใต้�สิถืานการัณ์การัแพรั่รัะบาด้ของ	 COVID-19	 	 ฝ่่าย์จัด้การัได้�มอบหมาย์ให�หน่วย์งานรัับผู้ิด้ช่อบ
โด้ย์ต้รังในแต้่ละกรัะบวนการัเพื�อให�มั�นใจว่ากรัะบวนการัต้่างๆ	ด้ำาเนินไปได้�อย์่างต้่อเน่�อง	ปรัะกอบด้�วย์
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o	 ฝ่่าย์ท้นมน้ษัย์์	 ผู้้�รัับผู้ิด้ช่อบหลัก	 โด้ย์ปรัะสิานงานผู่้านหน่วย์งานต่้างๆ	 เพื�อสินับสิน้นให�มีนโย์บาย์ในการัปฏิิบัต้ิที�
สิอด้ค่ล�องกับมาต้รัการัปอ้งกันการัแพร่ัรัะบาด้ของ	Covid-19	ปรัะกาศมาต้รัการัป้องกันการัแพร่ัรัะบาด้จากสิถืานการัณ์	
Covid-19	 จำานวน	8	 ฉบับ	 เพื�อกำาหนด้แนวปฏิิบัต้ิที�สิอด้ค่ล�องกับมาต้รัการัของกรัมค่วบค่้มโรัค่	 เพื�อด้้แลพนักงาน
ต้ั�งแต้่ช่่วงแรักของการัรัะบาด้	โด้ย์มีสิารัะสิำาค่ัญด้ังน้�

	 ห�ามการัเด้ินทางออกนอกรัาช่อาณาจักรัไทย์

	 การัค่ดั้กรัอง	การัปฏิบิตั้ติ้วัต้ามแบบ	New	normal	รัวมถืงึการัเต้รัยี์มอป้กรัณป์อ้งกนัต้า่งๆ	เช่น่	การัสิวมหน�ากาก
อนามัย์	,	 การัล�างมือด้�วย์เจลแอลกอฮีอล์	,	 การัล�างมือให�สิะอาด้ต้ามหลักการั	,	 การัเว�นรัะย์ะห่างทางสัิงค่ม	,	 
การัทำาค่วามสิะอาด้สิถืานที�ทำางานและการัพ่นฆ่่าเช่ื�อโรัค่	เป็นต้�น

	 การัให�ค่วามรั้�	และ	การัค่วบค่้มการัเผู้ย์แพรั่การัสิ่งต้่อข�อม้ลข่าวสิารัต้่างๆ	

	 การัปรัับเปลี�ย์นสิถืานที�ทำางาน

	 ข�อปฏิบิัต้ิเมื�อพบว่ามีพนักงานต้ิด้เช่ื�อ	 Covid-19	 หรัือ	 พบว่ามีผู้้�ต้ิด้เช่ื�อในเขต้พื�นที�สิำานักงาน	 หรัือ	 โค่รังการั
ต้่างๆ	ของบรัิษััท

	 กรัรัมการัผู้้�จัด้การัมีนโย์บาย์ให�สิวัสิด้ิการัปรัะกันภัย์	 Covid-19	 ให�กับพนักงานเพื�อค่้�มค่รัองค่วามสิ้ญเสิีย์ที� 
อาจเกิด้ขึ�น

	 	 อนึ�ง	 มาต้รัการัดั้งกล่าวได้�ค่รัอบค่ล้มไปถึืงแนวปฏิิบัต้ิที�พนักงานปฏิิบัต้ิต้่อบ้ค่ค่ลภาย์นอกที�มาติ้ด้ต่้อกับบริัษััท	
รัวมไปถืึงการัปฏิิบัต้ิต้่อล้กค่�า	ล้กบ�านของบรัิษััทด้�วย์เช่่นกัน

o	 ฝ่า่ย์เทค่โนโลย์แีละสิารัสินเทศ	มกีารัจดั้เต้รีัย์มทรัพัย์ากรัในการัอำานวย์ค่วามสิะด้วกในการัปฏิบิตั้งิาน	Work	from	Home	 
แบบ	New	normal	 เช่่น	การัปรัะช่้มผู้่านทางสิื�ออิเล็กทรัอนิกสิ์	(e-meeting)	ที�กฎหมาย์รัองรัับต้ามข�อกำาหนด้ของ
สิำานักงานพัฒนาธิ้รักรัรัมทางอิเล็กทรัอนิกสิ์	(สิพธิอ.)	หรัือ	ETDA	กรัะทรัวงด้ิจิทัลเพื�อเศรัษัฐกิจและสัิงค่มแนะนำา

o	 ฝ่า่ย์การัต้ลาด้และขาย์	เพิ�มช่อ่งทางในการัขาย์และให�บริัการัผู้า่น	Online	booking	เพรัาะการัใช่�ชี่วิต้แบบ	New	normal	
ต้ามมาต้รัการั	Social	Distance	ในการักักต้ัวอย์้่ที�บ�าน	สิ่งผู้ลให�ล้กค่�าที�มีกำาลังซื้ื�อบางรัาย์อาจไม่สิะด้วกเข�าช่มห�อง
ต้ัวอย์่างด้�วย์ต้ัวเอง	 บรัิษััทจึงจัด้ให�มีการัปรัึกษัากับพนักงานขาย์	 Online	 และ	 ช่มห�องต้ัวอย์่างแบบ	360	 องศา 
บนเว็บไซื้ต์้บรัิษััทของท้กโค่รังการั	 เมื�อต้ัด้สิินใจซืื้�อได้�แล�วจึงเข�ามาทำาสิัญญาจะช่่วย์ให�ค่วามสิะด้วกในช่่วงวิกฤต้	
Covid-19	ได้�เป็นอย์่างด้ี

o	 ฝ่่าย์บัญช่ีการัเงิน	 ได้�มีการับริัหารัสิภาพค่ล่องทางการัเงิน	 โด้ย์เน�นการัเก็บเงินสิด้รัักษัาสิภาพค่ล่องของบริัษััทให� 
นานที�สิ้ด้,	 ปรัับแผู้นการัต้ลาด้เพื�อลด้ค่่าใช่�จ่าย์,	 ลด้ค่่าใช่�จ่าย์ที�ไม่จำาเป็นหรัือยื์ด้รัะย์ะเวลาการัจ่าย์ออกไป,	 
ปรัึกษัาหารัือรั่วมกับ	Supplier	เพื�อขย์าย์รัะย์ะเวลาการัช่ำารัะหน้�	เป็นต้�น

o	 ฝ่่าย์นักลงท้นสัิมพันธิ์	 ใช่�เวทีกิจกรัรัมนักลงท้นสัิมพันธิ์	 เช่่น	 กิจกรัรัม	 Opportunity	Day	(บริัษััทจด้ทะเบีย์นพบ 
ผู้้�ลงท้น)	เพื�อปรัะช่าสิมัพนัธิ์ให�นกัลงทน้	ผู้้�ถืือห้�น	ลก้ค่�าที�สินใจ	รับัทรัาบช่อ่งทางการัขาย์	Online	รับัทรัาบมาต้รัการัใน 
การัปรัับต้ัวของบรัิษััทในการัด้ำาเนินธิ้รักิจในช่่วงวิกฤต้	

•	 บริัษััทด้้แลพนักงานโด้ย์มีแนวปฏิิบัต้ิที�เป็นไปต้ามมาต้รัฐาน	 อีกทั�งยั์งด้้แลไปจนถืึงค่รัอบค่รััวของพนักงาน	 โด้ย์บรัิษััทม ี
นโย์บาย์	 Chewa	Market	 ซื้ึ�งเป็นช่่องทางให�พนักงานรัวมถืึงค่รัอบค่รััวให�สิามารัถืขาย์สิินค่�า	 Online	 ให�กับพนักงานใน 
บรัิษััท	 ทั�งที�เป็นสิินค่�าอ้ปโภค่บรัิโภค่ต้่างๆ	 เพื�อช่่วย์ในการัเพิ�มรัาย์ได้�ในช่่วงวิกฤต้	 และ	 สินับสิน้นการัใช่�ช่ีวิต้แบบ	 
New	normal	ในการัเว�นรัะย์ะห่างทางสิังค่ม

•	 บริัษััทด้้แลล้กค่�ากรัณ้ที�มีปัญหาจากผู้ลกรัะทบ	 Covid-19	 ไม่สิามารัถืผู่้อนช่ำารัะได้�ต้ามสัิญญา	 ซื้ึ�งล้กค่�าสิามารัถืปรึักษัา
โด้ย์ต้รังกับบรัิษััทได้�

•	 บริัษััทด้้แลผู้้�ถือืห้�นในการัจดั้ปรัะช่ม้สิามัญผู้้�ถือืห้�นปรัะจำาป	ี2563	โด้ย์มมีาต้รัการัป้องกนัค่วบค่ม้โรัค่ไวรัสัิ	COVID-19	สิำาหรับั
การัจัด้การัปรัะช่้มให�สิอด้ค่ล�องกับค่ำาแนะนำาของกรัมค่วบค่้มโรัค่	กรัะทรัวงสิาธิารัณสิข้อย์่างเค่รั่งค่รััด้	 และ	การัสินับสิน้น 
ในการัมอบฉันทะให�กรัรัมการัอิสิรัะแทนการัเข�าปรัะช่้มด้�วย์ต้นเอง	
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•	 การัจัด้ปรัะช่้มในรั้ปแบบ	Online	ทั�งการัปรัะช่้มภาย์ในของพนักงาน	ผู้้�บรัิหารั	กรัรัมการับรัิษััท	รัวมถืึงการัปรัะช่ม้รั่วมกับ
บ้ค่ค่ลภาย์นอก	เช่่น	Supplier	เป็นต้�น

•	 บริัษััทมีสิ่วนรั่วมในการัช่่วย์เหลือช่้มช่น	สิังค่ม	เช่่น	การัฉ้ด้พ่นฆ่่าเช่ื�อ	Covid-19	ให�แก่ล้กบ�านท้กโค่รังการั	,	การัรั่วมมือ
กับค่้่ค่�าเพื�อแก�ไขปัญหาการัขาด้แค่ลนหน�ากากอนามัย์ให�กับโรังพย์าบาลโด้ย์การัมอบ	 Face	Shield	 ป้องกัน	 Covid-19	 
ให�กบับค้่ลากรัทางการัแพทย์เ์พื�อรัว่มสิรั�างค่วามปลอด้ภัย์ในการัปฏิบัิต้งิานปรัะจำาวนั	,	รัว่มมอืกบัค่้ค่่�าในการัทำาค่วามสิะอาด้
พ่นฆ่่าเช่ื�อโรัค่ในรัถืย์นต้์ให�กับล้กค่�าและล้กบ�านเพื�อสิรั�างค่วามมั�นใจในการัใช่�ชี่วิต้ปรัะจำาวัน	เป็นต้�น

•	 บริัษััทพัฒนาผู้ลิต้ภัณฑ์ให�ต้อบโจทย์์การัใช่�ชี่วิต้วิถืีใหม่	 ออกแบบโด้ย์ให�มีค่วามยื์ด้หย่้์นในการัปรัับเปลี�ย์นพื�นที�การัใช่�งาน
เพื�อรัองรัับ	 New	normal	,	Work	from	home	 รัวมถืึง	 Co-Living	 การั	 share	 ที�พักรั่วมกันแต้่มีการัแบ่งสิัด้สิ่วนพื�นที� 
สิ่วนต้ัว	ค่วามสิามารัถืค่วบค่้มค่่าใช่�จ่าย์สิาธิารัณ้ปโภค่ได้�ต้ามสิัด้สิ่วน

•	 บริัษััทเพิ�มช่่องทางในการัขาย์และให�บรัิการั	Online	booking	เพื�อต้อบสินองการัใช่�ช่ีวิต้วิถืีใหม่



รายงานประจำาปี 256378

 สรุปภาวะธุรกิจ
 อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ใน 2563

	 ภาพรัวมต้ลาด้ที�อย์้่อาศัย์ทั�งปี	2563	 ต้ลาด้ที�อย์้่อาศัย์โด้ย์รัวม	2	 ไต้รัมาสิแรักของปี	2563	 มีการัหด้ตั้วเป็นอย่์างมาก	 
ทั�งจากการัช่ะลอตั้วลงของ	ค่วามต้�องการัซื้ื�อที�อย์้่อาศัย์	(Demand)	ซื้ึ�งได้�รัับผู้ลกรัะทบจากวิกฤต้	COVID-19	และภาวะเศรัษัฐกิจ
ที�หด้ตั้ว	รัวมถืึงผู้ลของมาต้รัการัปิด้เมืองเพื�อค่วบค่้มการัแพรั่รัะบาด้ของ	COVID-19	ที�เข�มงวด้ทั�งในและต้่างปรัะเทศ	สิ่งผู้ลให�	
กิจกรัรัมทางเศรัษัฐกิจหลาย์ภาค่สิ่วนต้�องหย์้ด้ด้ำาเนินการัช่ั�วค่รัาว			โด้ย์	GDP	ในไต้รัมาสิ	2	ต้ิด้ลบถืึง	-12.2%	ทำาให�ค่รัึ�งแรัก 
ของปี	2563	 GDP	 ต้ิด้ลบ	-6.9%	 ซื้ึ�งเป็นผู้ลมาจากการัล็อกด้าวน์ปรัะเทศ	 ต้ั�งแต้่ปลาย์เด้ือนมีนาค่ม	2563	 แม�ว่าจะได้�มีการั
ผู้่อนค่ลาย์ภาย์ในไต้รัมาสิในเด้ือนเมษัาย์น	โด้ย์เรัิ�มค่รัั�งแรักในวันที�	3	พฤษัภาค่ม	2563	และทย์อย์ผู้่อนค่ลาย์ในท้ก	14	วัน	ใน 
รัะย์ะที�	2	-	5	ซื้ึ�งมีผู้ลในวันที�	1	กรักฎาค่ม	2563	แต้่ต้ลาด้	ที�อย์้่อาศัย์ก็ย์ังได้�รัับผู้ลกรัะทบในช่่วงแรักหลังการัล็อกด้าวน์

	 	 อย์่างไรัก็ต้ามต้ั�งแต้่เด้ือนมิถ้ืนาย์น2563	 เป็นต้�นมา	 ภาวะเศรัษัฐกิจของปรัะเทศเรัิ�มมีทิศทางปรัับต้ัวด้ีขึ�นจากการัทย์อย์ 
ผู้่อนค่ลาย์มาต้รัการัปิด้เมือง	สิ่งผู้ลให�กิจกรัรัม	ทางเศรัษัฐกิจทย์อย์กลับมาด้ำาเนินการัได้�มากขึ�น	ช่่วย์ให�ต้ลาด้ที�อย์้อ่าศัย์ค่่อย์ๆ	
กลับมาฟ้�นต้ัวได้�	ในช่่วง	ไต้รัมาสิ	3	และไต้รัมาสิ	4	แต้่ถืึงอย์่างไรัก็ต้ามการั	แพรั่รัะบาด้ของ	COVID-19	รัอบใหม่	จะสิ่งผู้ลต้่อ
การัขาย์และการัโอนช่่วงปลาย์ปี	2563	และ	ช่่วงต้�นปี	2564

สถานการณ์์ด้านอุปทานตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณ์ฑล
		 ในไต้รัมาสิ	2	ปี	2563	ผู้้�ปรัะกอบการัได้�เปิด้ขาย์โค่รังการัที�อย์้่อาศัย์	ใหม่จำานวน	49	โค่รังการั	ลด้ลงรั�อย์ละ	-53.3	มีหน่วย์ใน
ผู้ังรัวม	9,231	หน่วย์	ลด้ลงรั�อย์ละ	-58.9	และมีม้ลค่่าโค่รังการัรัวม	154,427	ล�านบาท	ลด้ลงรั�อย์ละ	-50.9	เมื�อเทีย์บกับไต้รัมาสิ	
2	ปี	2562	ซื้ึ�งมีการัเปิด้ขาย์โค่รังการัใหม่	107	โค่รังการั	22,468	หน่วย์	มล้ค่่ารัวม	119,982	ล�านบาท	(ด้้ต้ารัางที�	1)	บ�านจัด้สิรัรั 
ที�เปิด้ขาย์ใหม่	 ในไต้รัมาสิ	2	 ปี	2563	 มีจำานวน	44	 โค่รังการั	 ลด้ลงรั�อย์ละ	-41.3	 มีหน่วย์ในผู้ังรัวม	6,338	 หน่วย์	 ลด้ลง 
รั�อย์ละ	-33.6	ม้ลค่่า	37,042	หน่วย์	ลด้ลงรั�อย์ละ	-25.1	เมื�อเทีย์บกับไต้รัมาสิ	2	ปี	2562	ซื้ึ�งมีจำานวน	75	โค่รังการั	9,539	หน่วย์	
ม้ลค่่า	49,480	ล�านบาท	ซื้ึ�งจำานวนหน่วย์สิ่วนใหญ่	รั�อย์ละ	54.0	เป็นทาวน์เฮี�าสิ์	และเปิด้ขาย์มากที�สิ้ด้ในรัะด้ับรัาค่า	2.01	-	3.00	
ล�านบาท	 รัองลงมารั�อย์ละ	36.1	 เป็นบ�านเด้ี�ย์ว	 เปิด้ขาย์ในรัะด้ับรัาค่ามากกว่า	10.00	 ล�านบาทมากที�ส้ิด้	 สิำาหรัับ	 บ�านแฝ่ด้ 
เปิด้ขาย์รั�อย์ละ	9.2	 และขาย์ในรัะด้ับรัาค่า	3.01	-	5.00	 ล�านบาทมากที�สิ้ด้	 สิ่วนอาค่ารัพาณิช่ย์์พักอาศัย์เปิด้ขาย์ใหม่เพีย์ง	 
รั�อย์ละ	0.7	โด้ย์เปิด้ขาย์ในรัะด้ับรัาค่ามากกว่า	10.00	ล�านบาท	มากที�สิ้ด้	(ด้แ้ผู้นภ้มิที�	1)

ตารางที่ 1 โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ กรุงเทพ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2563

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลเบื้องตันจากการสำารวจ
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารสงเคราะห์ 

ประเภท

โครงการ หน่วย มูลค่า (ลบ.)

Q2/62 Q2/63 YoY Q2/62 Q2/63 YoY Q2/62 Q2/63 YoY

บ�านจัด้สิรัรั 75 44 -41.3% 9,539 6,338 -33.6% 49,480 37,042 -25.1%

อาค่ารัช่้ด้ 30 5 -83.3% 12,929 2,893 -77.6% 70,502 21,915 -68.9%

รวม 105 49 -53.3% 22,468 9,231 -58.9% 119,982 58,957 -50.9%



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 79

แผนภูมิ 1  ประเภทและราคาบ้านจัดสรรไตรมาส 2 ปี 2563 

แผนภูมิ 2  ประเภทและราคาอาคารชุดไตรมาส 2 ปี 2563 

		 อาค่ารัช้่ด้ที�เปดิ้ขาย์ใหม่ในไต้รัมาสิ	2	ป	ี2563	มจีำานวนเพยี์ง	5	โค่รังการั	ลด้ลงรั�อย์ละ	-83.3	มหีนว่ย์ในผัู้งเพยี์ง	2,893	หนว่ย์	 
ลด้ลงรั�อย์ละ	-77.6	 ม้ลค่่า	21,915	 ล�านบาท	 ลด้ลงรั�อย์ละ	-68.9	 เมื�อเทีย์บกับไต้รัมาสิ	2	 ปี	2562	 ซื้ึ�งมีจำานวน	30	 
โค่รังการั	12,929	หน่วย์	ม้ลค่่า	70,502	ล�านบาท	จำานวนหน่วย์ที�เปิด้ขาย์สิ่วนใหญ่	รั�อย์ละ	68.7	จะเป็นห�องช่้ด้แบบ	1	ห�องนอน	 
และเปิด้ขาย์ในรัะด้ับ	รัาค่า	2.01	-	3.00	ล�านบาทมากที�สิ้ด้	รัองลงมารั�อย์ละ	18.2	เป็นห�องช่้ด้แบบสิต้้ด้ิโอ	ขาย์ในรัะด้ับรัาค่า	 
1.01	-	2.00	ล�านบาท	มากที�สิด้้	ส่ิวนห�องช่ด้้ปรัะเภท	2	ห�องนอน	มีสิดั้สิว่นรั�อย์ละ	12.5	และขาย์ในรัะดั้บรัาค่า	3.01	-	5.00	ล�านบาทมากที�สิด้้	 
สิำาหรัับ	ห�องช่้ด้แบบ	3	ห�องนอนขึ�นไป	มีสัิด้สิ่วนเพีย์งรั�อย์ละ	0.6	และขาย์	ในรัะด้ับรัาค่ามากกว่า	10	ล�านบาทขึ�นไปมากที�สิ้ด้	
(ด้้แผู้นภ้มิที�	2)

สตูดิโอ

1 ห้องนอน

2 ห้องนอน

3 ห้องนอนขึ�นไปี

18.2%

12.5%

มากกว่า 10 ลบ. 0.6%

68.7%1.01-3.00

3.01-5.00

1.01 -2.00

ไม่เกิน 1 ลบ. 5.01-7.501.01-2.00 7.51-10.002.01-3.00 มากกว่า 10 ลบ.3.01-5.00

ที�มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

บ้านเดี�ยว

บ้านแฝด

ทาวน์เฮ้าส์

อาคารพาณิชย์

36.1%

54.0%

มากกว่า 10 ลบ. 0.7%

9.2%

2.01-3.00

3.01-5.00

มากกว่า 10 ลบ.

ไม่เกิน 1 ลบ. 5.01-7.501.01-2.00 7.51-10.002.01-3.00 มากกว่า 10 ลบ.3.01-5.00

ที�มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

		 ในช่่วงค่รึั�งแรักปี	2563	(เด้ือนมกรัาค่ม	-	 มิถื้นาย์น)	 มีการัเปิด้ขาย์	 โค่รังการัที�อย์้่อาศัย์ใหม่จำานวนรัวม	126	 โค่รังการั	 
ลด้ลงรั�อย์ละ	-40.3	 มีหน่วย์ในผู้ังรัวม	26,301	 หน่วย์	 ลด้ลงรั�อย์ละ	-37.1	 และมีม้ลค่่าโค่รังการัรัวม	159,470	 ล�านบาท	 
ลด้ลงรั�อย์ละ	-23.2	เมื�อเทยี์บกบัช่ว่งเด้ยี์วกันของปี	2562	ที�มีจำานวน	211	โค่รังการั	41,837	หนว่ย์	และมม้ีลค่า่	207,560	ล�านบาท	



รายงานประจำาปี 256380

	 โค่รังการับ�านจัด้สิรัรัเปิด้ขาย์ใหม่ในช่่วงค่รัึ�งแรักของปี	2563	 มีจำานวนรัวม	97	 โค่รังการั	 ลด้ลงรั�อย์ละ	-34.5	 มีหน่วย์ใน 
ผู้ังรัวม	16,218	หน่วย์	ลด้ลงรั�อย์ละ	-6.1	มล้ค่่ารัวม	88,645	ล�านบาท	ลด้ลงรั�อย์ละ	-4.4	 เมื�อเทีย์บกับช่่วงค่รัึ�งแรักปี	2562	 
สิ่วนโค่รังการั	อาค่ารัช่้ด้	มีจำานวนรัวม	29	โค่รังการั	ลด้ลงรั�อย์ละ	-54.0	มีหน่วย์	ในผัู้งรัวม	10,083	หน่วย์	ลด้ลงรั�อย์ละ	-59.0	
ม้ลค่่ารัวม	70,825	 ล�านบาท	 ลด้ลงรั�อย์ละ	-38.3	 เมื�อเทีย์บกับช่่วงค่รัึ�งแรักปี	2562	 ทั�งน้�	 การัเปิด้ขาย์โค่รังการัอาค่ารัช่้ด้ที� 
ลด้ลงมากกว่าโค่รังการั	บ�านจัด้สิรัรั	มีผู้ลต้่อเน่�องมาต้ั�งแต้่ปี	2562	หลังการัปรัะกาศ	มาต้รัการั	Macroprudential	ของธินาค่ารั
แห่งปรัะเทศไทย์	 จนถืึง	 การัล็อกด้าวน์ทางเศรัษัฐกิจและการัรัะงับการัเด้ินทางเข�า-ออก	 ปรัะเทศเน่�องจากการัแพรั่รัะบาด้ของ 
เช่ื�อ	COVID-19	สิ่งผู้ล	ต้่อกำาลังซื้ื�ออาค่ารัช่้ด้ของช่าวต้่างช่าต้ิลด้ลง	โด้ย์เฉพาะช่าวจีน	(ด้้ต้ารัางที�	2)

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลเบื้องตันจากการสำารวจ
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารสงเคราะห์ 

ประเภท

โครงการ หน่วย มูลค่า (ลบ.)

H2/62 H2/63 YoY H2/62 H2/63 YoY H2/62 H2/63 YoY

บ�านจัด้สิรัรั 148 97 -34.5% 17,263 16,218 -6.1% 92,744 88,645 -4.4%

อาค่ารัช่้ด้ 63 29 -54.0% 24,574 10,083 -59.0% 114,816 70,825 -38.3%

รวม 211 126 -40.3% 41,837 26,301 -37.1% 207,560 159,470 -23.2%

ไตรมาส

จำานวนหน่วย มูลค่า สัดส่วนหน่วย สัดส่วนมูลค่า

บ้านใหม่ บ้านมือสอง รวม บ้านใหม่ บ้านมือสอง รวม บ้านใหม่ บ้านมือสอง บ้านใหม่ บ้านมือสอง

Q1/62 32,632 18,924 51,556 115,134 38,945 154,079 63% 37% 75% 25%

Q2/62 23,644 19,098 42,742 87,409 43,860 131,269 55% 45% 67% 33%

Q3/62 34,856 20,696 55,552 106,963 46,198 153,161 63% 37% 70% 30%

Q4/62 36,518 19,920 56,438 130,355 43,153 173,508 65% 35% 75% 25%

Q1/63 28,219 17,465 45.684 91,376 38,010 129,386 62% 38% 71% 29%

Q2/63 28,100 14,552 42,652 108,095 32,955 141,049 66% 34% 77% 23%

H1/62 56,276 38,022 94,298 202,543 82,804 285,348 60% 40% 71% 29%

H1/63 56,319 32,017 88,336 199,471 70,964 270,435 64% 36% 74% 26%

QoQ -0.4% -16.7% -6.6% 18.3% -13.3% 9.0%

YoY 18.8% -23.8% -0.2% 23.7% -24.9% 7.5%

YTD 0.1% -15.8% -6.3% -1.5% -14.3% -5.2%

ตารางที่ 2 โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ กรุงเทพ-ปริมณฑล ครึ่งปีแรก 2563

ตารางที่ 3 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล

การโอนกรรมสิทธิ์ 
		 สิำาหรัับภาพรัวมของต้ลาด้อสิังหารัิมทรััพย์	์พบว่า	หน่วย์การัโอนกรัรัมสิิทธิิ�ในภาพรัวมปรัะเทศในไต้รัมาสิ	2	ปี	2563	ลด้ลง 
จากปกีอ่นปรัะมาณ	-6.1%	แต้ม้่ลค่า่การัโอนกรัรัมสิทิธิิ�จะลด้ลงกลบัเพิ�มสิง้กวา่ปกีอ่น	5.1%	ขณะที�ผู้ลการั	สิำารัวจต้ลาด้ที�อย์้อ่าศยั์
ในพื�นที�	26	จงัหวัด้	ในค่รัึ�งปแีรักปี	2563	มีหนว่ย์เปดิ้ขาย์ใหม	่42,780	หนว่ย์	และมม้ีลค่า่	188,995	ล�านบาท	ย์อด้ขาย์ได้�ใหมต่้ำ�ากวา่
ช่ว่งเดี้ย์วกันของปกี่อน	-19.3%	โด้ย์มยี์อด้การัขาย์	53,845	หน่วย์	มมีล้ค่า่	ปรัะมาณ	227,095	ล�านบาท	โด้ย์มอีตั้รัาการัด้้ด้ซัื้บใน 
ค่รัึ�งแรักของปี	2563	ลด้ลงจากเด้ิมรั�อย์ละ	3.3	ต้่อเด้ือน	เป็นรั�อย์ละ	2.6	ต้่อเด้ือน	ทำาให�มีปรัิมาณที�อย์้อ่าศัย์ที�เหลือขาย์มีปริัมาณ	
293,331	หนว่ย์	มีมล้ค่า่	1.3	ล�านล�านบาท	ซื้ึ�งสิง้กวา่หน่วย์และม้ลค่า่ขาย์ในค่รัึ�งแรักของปี	2562	ปรัะมาณรั�อย์ละ	8.2	และ	5.8	ต้ามลำาด้บั 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารสงเคราะห์ 



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 81

ตารางที่ 4  ราคาที่ดินแพงในกรุงเทพฯ 

TOP 10 ราคาที่ดินแพงในกรุงเทพฯ 

อาคารชุด

48.0%

บ้านเดี�ยว

14.4%

ทาวน์เฮ้าส์

29.9%

บ้านแฝด 

4.0%

อาคารพาณิชย์

3.7%

		 นอกจากน้�การัด้ำาเนินงานในค่รัึ�งปีหลงั	ธินาค่ารัฯ	ยั์งค่งเดิ้นหน�าปลอ่ย์สินิเช่ื�ออย่์างต่้อเน่�อง	ด้�วย์การัจัด้ทำาผู้ลิต้ภัณฑ์สินิเช่ื�อ	
อัต้รัาด้อกเบี�ย์ต้ำ�า	เพื�อสิรั�างโอกาสิให�ปรัะช่าช่นได้�มีที�อย์้อ่าศัย์เป็นของต้นเอง	และการัด้้แลล้กค่�าหลังสิิ�นสิ้ด้รัะย์ะเวลา	มาต้รัการั
ช่่วย์เหลือต้ามโค่รังการั	“ธิอสิ.	ช่่วย์ค่นไทย์	รั่วมสิรั�างช่าต้ิ”	โด้ย์เฉพาะในกล้่มล้กค่�าที�พักช่ำารัะเงินต้�น	และพักช่ำารัะด้อกเบี�ย์	ซื้ึ�ง 
เจ�าหน�าที�ธินาค่ารัฯ	จะทย์อย์ต้ดิ้ต่้อลก้ค่�าเพื�อนำาข�อมล้มาใช่�ในการัปรัะเมนิค่วามสิามารัถื	ในการัช่ำารัะหน้�ในอนาค่ต้และหาแนวทาง
ช่่วย์เหลือให�ล้กค่�ากลับมามีสิถืานะบัญช่ีปกต้ิให�มากที�สิ้ด้ต้่อไป

สถานการณ์์ด้านราคาที่ดินและราคา
		 ในช่่วงไต้รัมาสิ	2	ปี	2563	รัาค่าที�ด้ินเปล่าก่อนการัพัฒนา	และรัาค่าที�อย์้อ่าศัย์มีการัปรัับเพิ�มขึ�นทก้ปรัะเภทเมื�อเทีย์บกับ	
ช่่วงเวลาเด้ีย์วกันของปี	2563	

ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณ์ฑล 
		 ในไต้รัมาสิ	2	 ปี	2563	 มีค่่าด้ัช่น้เท่ากับ	308.6	 จ้ด้	 เพิ�มขึ�น	 รั�อย์ละ	30.3	 เมื�อเทีย์บกับช่่วงเวลาเด้ีย์วกันของปีก่อนซื้ึ�ง 
มีค่่าดั้ช่น้	เท่ากับ	236.9	จ้ด้	และปรัับเพิ�มขึ�นจากไต้รัมาสิ	1	ปี	2563	รั�อย์ละ	5.2	รัาค่าที�ด้ินที�ปรัับขึ�นสิ่วนใหญ่เป็นทำาเลที�ด้ิน
บริัเวณ	ปลาย์สิาย์รัถืไฟฟา้ที�เปน็สิว่นต้อ่ขย์าย์และมแีผู้นจะกอ่สิรั�างซื้ึ�งย์งั	มฐีานรัาค่าต้ำ�า	จงึทำาให�อตั้รัาการัขย์าย์ต้วัของรัาค่าที�ด้นิ
เพิ�มขึ�นมาก	โด้ย์ภาพรัวมทั�งปี	2563	มีการัปรัับต้ัวเพิ�มขึ�น	5-15	%		ต้่อปี

ทำาเล

บาท / ตร.วา เพิ่มขึ้น

2553 2563 เท่า %ต่อปี

พรัะรัามที�	1	(สิย์ามเซื้็นเต้อรั์) 1,200,000 3,300,000 2.8 11

วิทย์้ 950,000 2,750,000 2.9 11

สิ้ข้มวิทช่่วงต้�น	(ไทม์สิแค่วรั์) 950,000 2,730,000 3.0 12

สิีลม 1,000,000 2,500,000 2.5 10

สิ้ข้มวิท	21	อโศก 600,000 2,420,000 4.0 15

สิาทรั 900,000 2,150,000 2.4 9

เย์าวรัาช่ 800,000 1,750,000 2.2 8

สิ้ข้มวิท	ใกล�เอกมัย์	(ท�องฟ้าจำาลอง) 600,000 1,650,000 2.8 11

พญาไท	(กรัมปศ้สิัต้ว์) 600,000 1,430,000 2.4 9

พหลโย์ธิินช่่วงต้�น 500,000 1,350,000 2.7 10ที�มา: AREA
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ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย
		 พื�นที�กรั้งเทพฯ	-	ปรัิมณฑล	2	จังหวัด้	(นนทบ้รีัและสิม้ทรัปรัาการั)	 ในไต้รัมาสิ	2	ปี	2563	มีค่่าดั้ช่น้เท่ากับ	153.2	จ้ด้	 
เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	1.8	 เมื�อเทีย์บ	 กับช่่วงเวลาเดี้ย์วกันของปีก่อนซึื้�งมีค่่าดั้ช่น้เท่ากับ	150.5	 จ้ด้	 แต้่ปรัับตั้วลด้ลงจากไต้รัมาสิ	1	 
ป	ี2563	รั�อย์ละ	-0.1	เปน็การั	ปรับัต้วัลด้ลงจากไต้รัมาสิกอ่นหน�าเป็นไต้รัมาสิที�สิอง	ซื้ึ�งเป็น	ผู้ลจากการัแข่งขันจัด้รัาย์การัสิง่เสิรัมิ
การัขาย์โด้ย์เฉพาะการัให�	สิ่วนลด้เงินสิด้	เพื�อเรั่งรัะบาย์หน่วย์สิรั�างเสิรั็จเหลือขาย์ของ	ผู้้�ปรัะกอบการั	ด้ัช่น้รัาค่าบ�านจัด้สิรัรัใหม่
ที�อย์้่รัะหว่างการัขาย์ในพื�นที�	กรั้งเทพฯ	-	ปรัิมณฑล	3	จังหวัด้	(นนทบ้รีั	ปท้มธิาน้	และ	สิม้ทรัปรัาการั)	ในไต้รัมาสิ	2	ปี	2563	
มีค่่าด้ัช่น้เท่ากับ	128.3	จ้ด้	เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	1.9	เมื�อเทีย์บกับช่่วงเวลาเด้ีย์วกันของปีก่อนซื้ึ�งมี	ค่่าด้ัช่น้เท่ากับ	125.9	จ้ด้	แต้่ปรัับ
ตั้วลด้ลงจากไต้รัมาสิ	1	ปี	2563	รั�อย์ละ	-0.1	ลด้ลงเป็นไต้รัมาสิแรัก	นับต้ั�งปี	2555	ซื้ึ�งได้�มีการัเรัิ�ม	จัด้ทำาดั้ช่น้รัาค่าบ�านจัด้สิรัรั	 
โด้ย์เป็นผู้ลมาจากการัแพรั่รัะบาด้	 ของ	 COVID-19	 และมาต้รัการัล็อกด้าวน์ปรัะเทศเพื�อค่วบค่้ม	 การัแพรั่รัะบาด้ของ 
โรัค่	ทำาให�มีการัปิด้กิจการัและลด้การัจ�าง	แรังงานในหลาย์ธิ้รักิจ	สิ่งผู้ลต้่อกำาลังซื้ื�อที�อย์้่อาศัย์เป็นอย์่างมาก	ซื้ึ�งรัาค่าทั�งบ�านเด้ี�ย์ว
และ	รัาค่าทาวน์เฮี�าสิ์ของไต้รัมาสิ	2	มีการัปรัับต้ัวลด้ลง	รั�อย์ละ	0.1	จากไต้รัมาสิ	1	

	 โด้ย์รัวมสิถืานการัณ์ต้ลาด้ที�อย์้่อาศัย์ทั�งปี	2563	ย์อด้โอนกรัรัมสิิทธิิ�ที�อย์้่อาศัย์(ทั�งปรัะเทศ)	ค่าด้ว่าจะมีจำานวนหน่วย์ลด้ลง	
จากตั้วเลขค่รัึ�งปีแรักซื้ึ�งทิศทางของต้ลาด้อสิังหารัิมทรััพย์์ปี	2563	ที�เป็นปีที�เหน่�อย์สิำาหรัับท้กฝ่่าย์	โด้ย์เห็นการัปรัับกลย์ท้ธิ์ของ 
ผู้้�ปรัะกอบการัพัฒนาที�อย์้อ่าศัย์มากขึ�น	โด้ย์เฉพาะบริัษัทัขนาด้ใหญ่ที�ได้�ปรับัต้วักบัสิถืานการัณ์ได้�อย์า่งด้	ีเช่่น	การัขาย์ผู่้านต้ลาด้
ออนไลน์อย่์างจริังจัง	 โด้ย์นำาสิินค่�าที�เหลือขาย์จากโค่รังการัเด้ิมหรัือสิินค่�าที�หย์้ด้ทิ�งด้าวน์	 มาจัด้โปรัโมช่ันทั�งลด้รัาค่า	 หรัือการั
ผู่้อนให�ฟรัีในปีแรัก	หรัือการัจ่าย์ค่่าสิ่วนกลางให�ฟรัี	 เพื�อสิรั�างแรังจ้งใจ		ในสิ่วนของผู้้�บรัิโภค่ก็มีอัต้รัาการัเต้ิบโต้ของการัเข�าช่ม
โค่รังการัผู้่านออนไลน์	เฉพาะบ�านเด้ี�ย์ว	นอกจากน้�ผู้้�ปรัะกอบการัได้�หันมาพัฒนาบ�านแนวรัาบมากขึ�น	รั่วมถืึงการัขย์าย์โค่รังการั
ไปสิ้่ภ้มิภาค่มากขึ�นอีกด้�วย์

แผนภูมิที่ 4  อัตราการขายตัว YoY  ของที่อยู่อาศัยใหม่และที่ดินเปล่าก่อนพัฒนาในกรุงเทพและปริมณฑล 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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คณ์ะกรรมการบุริษัท
	 กรัรัมการับรัิษััท	 ช่ีวาทัย์	 จำากัด้	(มหาช่น)	(“บรัิษััท”)	 ปฏิิบัต้ิหน�าที�เพื�อปรัะโย์ช่น์ของบรัิษััทและผู้้�ถืือห้�น	 โด้ย์มีโค่รังสิรั�าง 
ค่ณะกรัรัมการัที�ช่ดั้เจน	ถืว่งด้ล้	และสิามารัถืต้รัวจสิอบได้�	ค่ณะกรัรัมการัเข�าใจบทบาทหน�าที�	และค่วามรับัผู้ดิ้ช่อบที�มตี้อ่ผู้้�ถือืห้�น	
และแสิด้งได้�ว่าจะสิามารัถืปฏิิบัต้ิหน�าที�ได้�	โค่รังสิรั�างค่ณะกรัรัมการัและการัจัด้การั	มีการัต้รัวจสิอบและถื่วงด้้ลกันอย์่างเพีย์งพอ

	 ต้ามข�อบังคั่บของบริัษััทและรัะเบีย์บที�เกี�ย์วข�องกำาหนด้ให�ค่ณะกรัรัมการับริัษััทปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอย่์างน�อย์	5	 ค่น	
กรัรัมการัของบรัิษััทจะต้�องมีค่้ณสิมบัต้ิต้ามที�กฎหมาย์กำาหนด้	 และกำาหนด้ให�ค่ณะกรัรัมการับริัษััทมีวารัะการัด้ำารังต้ำาแหน่ง 
ค่รัาวละ	3	ปี	นับแต้่วันแต้่งต้ั�ง	หรัือ	ต้ามวารัะการัเป็นกรัรัมการั

	 กรัรัมการัอิสิรัะจำานวน	4	ค่น	ซื้ึ�งเป็นไปต้ามเกณฑ์	ที�กำาหนด้ให�กรัรัมการัอิสิรัะมีอย์่างน�อย์	1	ใน	3	ของจำานวนกรัรัมการั
ทั�งหมด้แต้่ไม่น�อย์กว่า	3	ค่น	ปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัต้รัวจสิอบจำานวน	3	ค่น	ซื้ึ�งมีค่วามเป็นอิสิรัะ	โด้ย์มีหน�าที�ในลักษัณะเด้ีย์ว
กับเกณฑ์ที�ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์และสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์กำาหนด้	 และมี 
ค่วามรั้�และปรัะสิบการัณ์ที�จะสิอบทานค่วามน่าเช่ื�อถืือของงบการัเงินรัวมทั�งทำาหน�าที�อื�นในฐานะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�

	 โค่รังสิรั�างการัจัด้การั	ปรัะกอบด้�วย์	ค่ณะกรัรัมการับริัษัทัและค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย่์อย์จำานวน	5	ช้่ด้	ได้�แก	่(1)	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 
(2)	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	(3)	 ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	(4)	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	
และ	(5)	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	

	 ณ	 วันที�	31	 ธัินวาค่ม	2563	 ค่ณะกรัรัมการับริัษััท	 ปรัะกอบด้�วย์	 กรัรัมการัจำานวน	7	 ค่น	 ต้ามหนังสิือรัับรัองการั 
จด้ทะเบีย์นของกรัะทรัวงพาณิช่ย์	์ซื้ึ�งปรัะกอบด้�วย์	ผู้้�ทรังค่ณ้ว้ฒทิี�มคี่วามรั้�	ค่วามสิามารัถื	และปรัะสิบการัณ์ที�เปน็ปรัะโย์ช่น์ต้อ่การั 
ด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท	ด้ังน้�

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ ประจำาปี 2563

จำานวนครั้งการ
ประชุม

จำานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม

สัดส่วนจำานวน
ครั้งที่เข้าร่วม
ประชุม (%)

1.	นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่ีวะ ปรัะธิานกรัรัมการั	
ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั
กรัรัมการัผู้้�มีอำานาจลงนาม

7
12
-

7
12
-

100
100
-

2.	นาย์บ้ญ	ช่น้	เกีย์รัต้ิ กรัรัมการั
กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั
กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง
กรัรัมการับรัิหารั
กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
กรัรัมการัผู้้�มีอำานาจลงนาม

7
4
4
12
-
-

7
4
4
12
-
-

100
100
100
100
-
-

3.	นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่ีวะ กรัรัมการั	
กรัรัมการับรัิหารั
กรัรัมการัผู้้�มีอำานาจลงนาม

7
12
-

7
12
-

100
100
-

4.	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรัี กรัรัมการั	
กรัรัมการัอิสิรัะ	
ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	
กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	
กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั
ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	

7
-
4
2
4
4

7
-
4
2
4
4

100
-

100
100
100
100



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 85

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ ประจำาปี 2563

จำานวนครั้งการ
ประชุม

จำานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม

สัดส่วนจำานวน
ครั้งที่เข้าร่วม
ประชุม (%)

5.	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั กรัรัมการั	
กรัรัมการัอิสิรัะ	
กรัรัมการัต้รัวจสิอบ	
กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	
ปรัะธิานกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	
กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง

7
-
4
2
4
4

7
-
4
2
4
4

100
-

100
100
100
100

6.	นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์	 กรัรัมการั	
กรัรัมการัอิสิรัะ	
กรัรัมการัต้รัวจสิอบ

7
-
4

7
-
4

100
-

100

7.	พล.ต้.อ.	วิสิน้	ปรัาสิาททองโอสิถื(1) กรัรัมการั	
กรัรัมการัอิสิรัะ	
ปรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่า
ต้อบแทน

7
-
2

4
-
1

57
-
50

หมายเหตุ:  (1)	พล.ต้.อ.	วสิินฯ้	ขอลาปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั	ค่รัั�งที�	1,2,4	เมื�อวนัที�	22	ม.ค่.,	14	ก.พ.	และ	1	เม.ย์.	2563	ต้ามลำาด้บั	และ	ขอลาปรัะช่ม้ 

ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	ค่รัั�งที�	1/2563	เมื�อวันที�	14	ก.พ.	2564	เน่�องจากต้ิด้ภารักิจรัาช่การั

กรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบุริษัท 
	 นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ	ลงลาย์มือช่ื�อรั่วมกับ	นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ชี่วะ	หรัือ	นางสิมหะทัย์	พานิช่ชี่วะ	และปรัะทับต้รัาสิำาคั่ญ
ของบรัิษััท	ข�อจำากัด้อำานาจกรัรัมการั	ค่ือ	ไม่มี/	(ข�อม้ลหนังสืิอรัับรัอง	ออกให�	ณ	วันที�	4	เด้ือน	ธิันวาค่ม	พ.ศ.	2562)

องค์ประกอบุของคณ์ะกรรมการบุริษัท
	 เพื�อให�เป็นไปต้ามกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	โด้ย์	(ก)	ปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอย์่างน�อย์	5	ค่น	และกรัรัมการัไม่น�อย์กว่า
กึ�งหนึ�งของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้จะต้�องมีถืิ�นที�อย์้่ในรัาช่อาณาจักรั	(ข)	ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทต้�องปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ
อย์่างน�อย์	3	ค่น	และกรัรัมการัไม่น�อย์กว่า	1	ใน	3	ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้ต้�องเป็นกรัรัมการัอิสิรัะ	

	 อกีทั�งเพื�อให�สิอด้ค่ล�องกบัหลกัการักำากบัด้แ้ลกจิการัที�ด้	ี(Corporate	Governance)	ในการัถืว่งด้ล้สัิด้สิว่นรัะหวา่งกรัรัมการัที�
เปน็ผู้้�บรัหิารัและกรัรัมการัที�ไมเ่ปน็ผู้้�บรัหิารั	เพื�อให�สิามารัถืสิะท�อนอำานาจที�ถืว่งด้ล้กันอย่์างเหมาะสิม	ซื้ึ�งส่ิวนใหญ่เป็นกรัรัมการัที�
ไมเ่ปน็ผู้้�บริัหารัที�สิามารัถืให�ค่วามเหน็เกี�ย์วกับการัทำางานของฝ่า่ย์จดั้การัได้�อย์า่งอิสิรัะ	อีกทั�งมีจำานวนและค้่ณสิมบัต้ขิองกรัรัมการั
อิสิรัะต้ามหลักเกณฑ์ของสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	
รัวมทั�งด้้แลให�กรัรัมการัอิสิรัะสิามารัถืทำางานรั่วมกับค่ณะกรัรัมการัทั�งหมด้ได้�อย์่างมีปรัะสิิทธิิภาพ	 และสิามารัถืแสิด้งค่วามเห็น
ได้�อย์่างอิสิรัะ

	 ค่ณะกรัรัมการัย์ังให�ค่วามสิำาค่ัญในปรัะเด้็นค่วามหลากหลาย์ของค่ณะกรัรัมการั	หรืัอ	Board	Diversity	โด้ย์ค่ณะกรัรัมการั
ของบรัิษััทปรัะกอบด้�วย์บ้ค่ค่ลที�มีทักษัะ	 ค่วามสิามารัถื	 ค่วามรั้�	 ปรัะสิบการัณ์	 ต้ลอด้จนทัศนค่ต้ิที�ต้่างกัน	 โด้ย์เฉพาะอย์่างย์ิ�ง
สิดั้สิว่นของกรัรัมการัผู้้�หญงิของบรัษิัทัมจีำานวน	2	ค่นหรัอืค่ดิ้เปน็สัิด้สิว่น	29%	ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้	คื่อ	(1)	นางสิมหะทยั์	 
พานิช่ช่ีวะ	กรัรัมการั	และ	(2)	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรัี	กรัรัมการัอิสิรัะ	ซื้ึ�งปรัะเด้็นเกี�ย์วกับ	Board	Diversity	ย่์อมเป็นปัจจัย์
หนึ�งในการัเพิ�มปรัะสิิทธิิภาพในการัตั้ด้สิินใจและการัทำางานของค่ณะกรัรัมการั	 และสิ่งผู้ลต้่อการัด้ำาเนินงานที�ด้ีขึ�นของบรัิษััทใน
ภาพรัวม	โด้ย์เฉพาะอย์่างย์ิ�งเป็นปรัะเด้็นที�สิอด้ค่ล�องกับ	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR)	
ที�ได้�กำาหนด้หลักเกณฑ์การัปรัะเมินที�เกี�ย์วข�องกับค่วามหลากหลาย์ทางเพศไว�ว่าค่ณะกรัรัมการัค่วรัปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ
ที�เป็นผู้้�หญิงอย่์างน�อย์	1	ค่น



รายงานประจำาปี 256386

	 องค่์ปรัะกอบของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ณ	วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563	ปรัะกอบด้�วย์

1)	 ค่ณะกรัรัมการัอสิิรัะ	จำานวน	4	ค่น	คิ่ด้เปน็สิดั้สิว่น	57%	ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้	ค่อื	(1)	นางสิภ้าภรัณ์	บร้ัพกศ้ลศรัี	 
(2)	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั	(3)	นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์	(4)	พล.ต้.อ.	วิสิน้	ปรัาสิาททองโอสิถื	อนึ�ง	มต้ิที�ปรัะช่้ม
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ค่รัั�งที�	1/2558	เมื�อวันที�	30	มกรัาค่ม	2558	ได้�กำาหนด้ค่้ณสิมบัต้ิของกรัรัมการัอิสิรัะต้ามปรัะกาศ
ค่ณะกรัรัมการัต้ลาด้ท้น	สิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์

2)	 กรัรัมการัที�ไม่เปน็ผู้้�บรัหิารั	จำานวน	6	ค่น	ค่ดิ้เปน็สิดั้ส่ิวน	85%	ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้	ค่อื	(1)	นาย์ช่าติ้ช่าย์	พานชิ่ช่วีะ	 
(2)	นางสิมหะทยั์	พานชิ่ช่วีะ	(3)	นางสิภ้าภรัณ	์บ้รัพกศ้ลศรั	ี(4)	นาย์ช่ยั์ย้์ทธิ	เต้ช่ะทศันส้ินทรั	(5)	นาย์พนิจิ	หาญพาณชิ่ย์์	 
(6)	พล.ต้.อ.	วิสิน้	ปรัาสิาททองโอสิถื

3)	 กรัรัมการัที�เป็นผู้้�บรัิหารั	จำานวน	1	ค่น	ค่ิด้เป็นสิัด้สิ่วน	14%	ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้	ค่ือ	นาย์บญ้	ช่้น	เกีย์รัติ้

อำานาจอนุมัติของคณ์ะกรรมการบุริษัท
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทมีอำานาจอน้มัต้ิเรัื�องต้่างๆ	ของบรัิษััทและบรัิษััทย์่อย์ต้ามที�กำาหนด้โด้ย์กฎหมาย์	ข�อบังคั่บบรัิษััท	และ
มต้ิที�ปรัะช่ม้ผู้้�ถืือห้�น	ซื้ึ�งรัวมถืึงการัอน้มัต้ิเรัื�องต้่างๆ	ของบรัิษััท	ด้ังต้่อไปน้�

• การักำาหนด้แผู้นภ้มิกลย์้ทธิ์	การักำาหนด้พันธิกิจและทบทวนวิสิัย์ทัศน์

• นโย์บาย์บรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง

• โค่รังสิรั�างองค่์กรั	เป้าปรัะสิงค่์ของบรัิษััท

• แผู้นธิ้รักิจและแผู้นงบปรัะมาณปรัะจำาปี

• การัติ้ด้ต้ามและปรัะเมินการัด้ำาเนินงานปรัะจำาปี	และรัาย์ไต้รัมาสิ

• งบปรัะมาณในการัจัด้ซื้ื�อที�ด้ิน

• งบปรัะมาณการัลงท้นในโค่รังการัต้่างๆ	เช่่น	ต้�นท้น	รัาย์รัับ	และกำาไรัขั�นต้�น	เป็นต้�น

	 ทั�งน้�	 เรัื�องใด้ที�กรัรัมการัมีสิ่วนได้�เสีิย์หรืัอมีค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์กับบริัษััท	 กรัรัมการัซึื้�งมีสิ่วนได้�เสีิย์หรืัอ 
มีค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์ด้ังกล่าวไม่มีสิิทธิิออกเสิีย์งลงค่ะแนนในเรัื�องนั�น

	 นอกจากน้�	 ค่ณะกรัรัมการัย์ังมีขอบเขต้หน�าที�ในการักำากับด้้แลให�บรัิษััทปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์ว่าด้�วย์หลักทรััพย์์และ
ต้ลาด้หลักทรััพย์์	 ข�อกำาหนด้ของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	 อาทิ	 การัทำารัาย์การัเกี�ย์วโย์งกันการัได้�มาหรืัอจำาหน่าย์ไป
ซื้ึ�งทรััพย์์สิินต้ามกฎเกณฑ์ของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	 หรัือต้ามปรัะกาศของค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และ
ต้ลาด้หลักทรััพย์์	หรัือกฎหมาย์ที�เกี�ย์วข�องกับธิ้รักิจของบรัิษััท

 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1)	 ปฏิิบัต้ิหน�าที�ของต้นให�เป็นไปต้ามกฎหมาย์	 วัต้ถื้ปรัะสิงค์่	 ข�อบังค่ับของบริัษััท	 และมติ้ที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	 

ด้�วย์ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ	ค่วามรัะมัด้รัะวัง	และค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์สิจ้รัิต้

2)	 กำาหนด้รัาย์ละเอีย์ด้	ให�ค่วามเห็นช่อบ	และพิจารัณาทบทวน	วิสิัย์ทัศน์	กลย์้ทธิ์	ทิศทางของธิ้รักิจ	นโย์บาย์	เป้าหมาย์	
แนวทาง	 แผู้นการัด้ำาเนินงาน	 และงบปรัะมาณของบรัิษััทและบรัิษััทย์่อย์	 ต้ามที�ฝ่่าย์บรัิหารัจัด้ทำา	 และกำากับด้้แล 
การับริัหารังานและผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานของฝ่่าย์จัด้การั	 หรัือบ้ค่ค่ลใด้ๆ	 ซึื้�งได้�รัับมอบหมาย์ให�ทำาหน�าที�ด้ังกล่าว	 
เพื�อให�เป็นไปต้ามนโย์บาย์ที�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทกำาหนด้

3)	 ต้ิด้ต้ามผู้ลการัปฏิิบัต้ิหน�าที�อย์่างต้่อเน่�อง	เพื�อให�เป็นไปต้ามแผู้นงานและงบปรัะมาณ

4)	 ด้ำาเนินการัให�บรัิษััทและบรัิษััทย์่อย์นำารัะบบงานบัญชี่ที�เหมาะสิมและมีปรัะสิิทธิิภาพมาใช่�	 รัวมทั�งจัด้ให�มีรัะบบ 
ค่วบค่้มภาย์ใน	และรัะบบการัต้รัวจสิอบภาย์ใน

5)	 สิอบทานกรัะบวนการัและนโย์บาย์ในการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	และติ้ด้ต้ามผู้ลการัปฏิบัิต้ิงาน
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6)	 จดั้ให�มนีโย์บาย์เกี�ย์วกับการักำากบัด้แ้ลกจิการัต้ามหลักธิรัรัมาภิบาล	และการัปรับัใช่�นโย์บาย์ดั้งกลา่วอย่์างมีปรัะสิทิธิภิาพ

7)	 แต่้งต้ั�งค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย่์อย์	 เช่่น	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน 
ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	 หรัือค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์อื�นใด้	 เพื�อช่่วย์เหลือและสินับสิน้นการัปฏิิบัต้ิหน�าที�ของ 
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

8)	 แต้่งต้ั�งผู้้�บรัิหารัรัะด้ับอาว้โสิของบรัิษััท	เช่่น	กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	(Managing	Director)	รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งาน 
บริัหารัองค่์กรั	 (Executive	Vice	President)	 รัองกรัรัมการั้�จัด้การัสิาย์งานบัญช่ีและการัเงิน	 (Executive	Vice	
President	-	Accounting	&	Corporate	Finance)	และผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งในสิาย์งานต้่างๆ	ต้ามที�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท 
เห็นจำาเป็นและสิมค่วรั

9)	 แต้่งต้ั�งเลขาน้การับรัิษััท	 เพื�อช่่วย์เหลือค่ณะกรัรัมการับรัิษััทในการัปฏิิบัต้ิงานต้่างๆ	 เพื�อให�การัด้ำาเนินธิ้รักิจของ 
บรัิษััทเป็นไปต้ามกฎหมาย์และรัะเบีย์บที�เกี�ย์วข�อง

10)	 ขอค่วามเห็นทางวิช่าช่ีพจากองค่์กรัภาย์นอก	หากมีค่วามจำาเป็นเพื�อปรัะกอบการัต้ัด้สิินใจที�เหมาะสิม

11)	 สิง่เสิริัมให�กรัรัมการัและผู้้�บรัหิารัของบรัษิัทั	เข�าร่ัวมหลกัสิต้้รัสัิมมนาต้า่งๆ	ของสิมาค่มสิง่เสิริัมสิถืาบนักรัรัมการับรัษิัทั
ไทย์	ในหลักสิ้ต้รัที�เกี�ย์วข�องกับหน�าที�และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของกรัรัมการัและผู้้�บริัหารันั�น

12)	 	กำากับด้้แลให�มั�นใจว่าแนวทางปฏิิบัต้ิต้่อข�อม้ลส่ิวนบ้ค่ค่ล	 เช่่น	 การัรัวบรัวม	 การัจัด้เก็บ	 การัใช่�ข�อม้ล	 และ	 
การัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ล	 รัวมถืึงการัจัด้การัค่วามเสิี�ย์งที�อาจมีผู้ลกรัะทบต้่อเสิรัีภาพของบ้ค่ค่ล	 สิามารัถืใช่�เป็น
มาต้รัการัค้่�มค่รัองข�อม้ลที�มีค่วามเหมาะสิม	 อีกทั�งการัจัด้การัข�อม้ลส่ิวนบ้ค่ค่ลถื้กค่วบค่้มภาย์ใต้�มาต้รัการัที�กำาหนด้	
และ	มีการัต้รัวจสิอบ	ปรัะเมินค่วามเสิี�ย์งอย่์างสิมำ�าเสิมอ

13)	 ต้รัวจสิอบผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานของต้นเป็นปรัะจำาทก้ปี

14)	 ต้รัวจสิอบและปรัะเมินค่วามเพีย์งพอของกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการับริัหารั	 และเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับริัษััทพิจารัณา 
แก�ไขเปลี�ย์นแปลงกฎบัต้รัฉบับน้�

15)	 ด้ำาเนินการัอื�นใด้ต้ามที�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

การประชุมของคณ์ะกรรมการบุริษัท 
1. ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทมีการักำาหนด้การัปรัะช่้มล่วงหน�าอย์่างน�อย์ไต้รัมาสิละค่รัั�งต้่อปีและมีการัปรัะช่้มพิเศษัเพิ�มต้าม 

ค่วามจำาเป็นและเหมาะสิม	 โด้ย์แจ�งล่วงหน�าอย์่างน�อย์	7	 วัน	 และการัปรัะช้่มท้กค่รัั�งจะต้�องมีกรัรัมการัมาปรัะช่้ม 
ไมน่�อย์กวา่กึ�งหนึ�งของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้จงึจะค่รับเปน็องค่ป์รัะช่ม้ขั�นต้ำ�า	หรืัอ	เป็นไปต้ามปรัะกาศ	หรัอื	กฎบตั้รัของ
แต้่ละค่ณะในสิ่วนของการัปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััทนั�น	 กำาหนด้ให�องค่์ปรัะช้่มในขณะลงมต้ิค่วรัมีกรัรัมการัไม่น�อย์กว่า	 
2	ใน	3	ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้

2. มีการักำาหนด้ค่วามช่ัด้เจนไว�ล่วงหน�า	 โด้ย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 โด้ย์การัหารัือรั่วมกับปรัะธิานค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 
จะร่ัวมกันพิจารัณากำาหนด้วารัะการัปรัะช่้มเป็นการัล่วงหน�า	ทั�งน้�	เลขาน้การับริัษััท	มีหน�าที�ด้้แลให�กรัรัมการัได้�รัับเอกสิารั
การัปรัะช่้มล่วงหน�าก่อนการัปรัะช่้มเป็นเวลา		7	 วัน	 เพื�อให�มีเวลาเพีย์งพอสิำาหรัับการัศึกษัาและพิจารัณาเรัื�องเพื�อการัให� 
ค่วามเห็นและการัออกเสิีย์งลงค่ะแนน	(บรัิษััทจะแจ�งต้ารัางการัปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััทของปีถืัด้ไปให�กรัรัมการั 
แต้่ละท่านทรัาบล่วงหน�าในช่่วงเด้ือนมกรัาค่มของท้กปี)

3. ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�รัับข�อม้ลที�เพีย์งพอ	 ค่รับถื�วน	 ต้่อเน่�องและทันเวลาก่อนการัปรัะช่้มท้กค่รัั�ง	 ทั�งน้�	 กรัรัมการับรัิษััท
สิามารัถืต้ิด้ต้่อเลขาน้การับรัิษััทได้�โด้ย์ต้รังอย์่างอิสิรัะ	 เลขาน้การับรัิษััทมีหน�าที�ให�ค่ำาปรึักษัาแก่ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท 
ในเรัื�องที�เกี�ย์วข�องกับการัปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์และรัะเบีย์บต้่างๆ

4. กรัรัมการัผู้้�จัด้การัมีหน�าที�จัด้สิรัรัเวลาให�อย์่างเพีย์งพอที�ฝ่่าย์จัด้การัจะเสินอเอกสิารัข�อม้ลเพื�อการัอภิปรัาย์และ 
เพีย์งพอสิำาหรัับค่ณะกรัรัมการัที�จะอภิปรัาย์ในปรัะเด้็นสิำาค่ัญ	 เปิด้โอกาสิและสินับสิน้นให�กรัรัมการัแต้่ละค่นแสิด้งค่วามค่ิด้
เห็นก่อนสิรั้ปค่วามเห็นที�ได้�จากที�ปรัะช่้ม
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5. ค่ณะกรัรัมการับริัษััทมีนโย์บาย์ให�กรัรัมการัที�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารัมีโอกาสิที�จะปรัะช่้มรัะหว่างกันเองต้ามค่วามจำาเป็นเพื�อ 
อภิปรัาย์ปัญหาต้่างๆ	 เกี�ย์วกับการัจัด้การัที�อย์้่ในค่วามสินใจ	 โด้ย์ไม่มีฝ่่าย์จัด้การัรั่วมด้�วย์และค่วรัแจ�งให�กรัรัมการั 
ผู้้�จัด้การั	ทรัาบถืึงผู้ลการัปรัะช่้มด้�วย์

6. ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทสินับสิน้นให�กรัรัมการัผู้้�จัด้การัเช่ิญผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งเข�ารั่วมปรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 
เพื�อให�สิารัสินเทศรัาย์ละเอีย์ด้ต้่างๆ	 เพิ�มเติ้มในฐานะที�เป็นผู้้�ปฏิิบัต้ิงานโด้ย์ต้รัง	 และเพื�อมีโอกาสิทำาค่วามร้ั�จักผู้้�บรัิหารั 
รัะดั้บสิ้งสิำาหรัับใช่�ปรัะกอบการัพิจารัณาแผู้นการัสิืบทอด้งาน

7. ในการัพจิารัณารัะเบยี์บวารัะต้า่งๆ	กรัรัมการัซื้ึ�งมสีิว่นได้�เสิยี์ในเรัื�องที�พจิารัณาจะไมมี่สิทิธิอิอกเสิยี์งและต้�องไมอ่ย่้์ในที�ปรัะช่ม้
ในวารัะด้ังกล่าว

8. การัปรัะช่ม้ทก้ค่รัั�ง	ต้�องมกีารัจด้บนัทกึการัปรัะช่ม้เปน็ลาย์ลกัษัณอ์กัษัรั	และจดั้เกบ็รัาย์งานการัปรัะช่ม้ที�ผู้า่นการัรับัรัองจาก
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	พรั�อมให�ค่ณะกรัรัมการัและผู้้�ที�เกี�ย์วข�องสิามารัถืต้รัวจสิอบได้�

9. การัปรัะช่้มสิามัญผู้้�ถืือห้�นปรัะจำาปี	 ซื้ึ�งจะเป็นการัปรัะช่้มที�กำาหนด้ไว�ปีละ	1	 ค่รัั�ง	 ทั�งน้�	 ในกรัณ้ที�มีเรัื�องสิำาค่ัญเรั่งด่้วน 
ที�จะต้�องได้�รับัการัพิจารัณาและอนมั้ต้จิากผู้้�ถือืห้�น	ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัจะกำาหนด้เป็นค่รัาวๆ	ไปโด้ย์เรัยี์กวา่การัปรัะช่ม้วิสิามญั 
ผู้้�ถืือห้�น	 โด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทจะปฏิบิัต้ิต้ามพรัะรัาช่บัญญัต้ิบรัิษััทมหาช่น	พ.ศ.	2535	และพรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์
และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 พ.ศ.	2535	 และกฎหมาย์ต้่างๆ	 ที�เกี�ย์วข�องกำาหนด้ไว�เพื�อให�เป็นไปต้ามกฎหมาย์และหลักการั 
กำากับด้แ้ลกิจการัที�ด้ีอย์่างเค่รั่งค่รััด้

การเข้าร่วมประชุมคณ์ะกรรมการบุริษัท
	 การัเข�ารั่วมปรัะช่้มของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ต้ั�งแต้่วันที�	1	มกรัาค่ม	ถืึง	31	ธิันวาค่ม	2563	มีการัจัด้ปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการั
บรัิษััท	ทั�งสิิ�นจำานวน	7	ค่รัั�ง	(เปรัีย์บเทีย์บข�อมล้ย์�อนหลัง	2	ปี)	มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�

รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ครั้งแรก

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งการประชุม

2562 2563

จำานวนครั้ง สัดส่วน (%) จำานวนครั้ง สัดส่วน (%)

1.	นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่ีวะ ปรัะธิานกรัรัมการั 23	เม.ย์.	2558 6/6 100 7/7 100

2.	นาย์บ้ญ	ช่น้	เกีย์รัต้ิ กรัรัมการั 23	เม.ย์.	2558 6/6 100 7/7 100

3.	นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่ีวะ กรัรัมการั 23	เม.ย์.	2558 6/6 100 7/7 100

4.	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรัี กรัรัมการัอิสิรัะ 23	เม.ย์.	2558 6/6 100 7/7 100

5.	นาย์ชั่ย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั กรัรัมการัอิสิรัะ 23	เม.ย์.	2558 6/6 100 7/7 100

6.	นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์	์ กรัรัมการัอิสิรัะ 12	ก.ย์.	2561 6/6 100 7/7 100

7.	พล.ต้.อ.	วสิิน	้ปรัาสิาททองโอสิถื	 กรัรัมการัอิสิรัะ 12	ก.ย์.	2561 4/6 67 4/7 57

หมายเหตุ:	 1.	ไม่นับรัวมข�อม้ลการัปรัะช่้มสิามัญผู้้�ถืือห้�น	ปรัะจำาปี	2563
	 	 2.	พล.ต้.อ.	วสิินฯ้	ขอลาปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั	ค่รัั�งที�	1,2,4	เมื�อวนัที�	22	ม.ค่.,	14	ก.พ.	และ	1	เม.ย์.	2563	ต้ามลำาด้บั	และ	ขอลาปรัะช่ม้ 

ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	ค่รัั�งที�	1/2563	เมื�อวันที�	14	ก.พ.	2564	เน่�องจากต้ิด้ภารักิจรัาช่การั

เลขานุการคณะกรรมการบริษััท : นางสิาวช่นิสิรัา	ย์ิ�งนอก	



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 89

	 กรัรัมการับรัิษััทเข�ารั่วมปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการัอย์่างสิมำ�าเสิมอ	 โด้ย์เฉลี�ย์	 ปี	2563	 กรัรัมการัทั�งค่ณะเข�ารั่วมการัปรัะช่้ม 
ค่ณะกรัรัมการัในสัิด้สิ่วน	94%	ของการัปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการัทั�งหมด้ในรัอบปีที�ผู่้านมา	

	 กรัรัมการัสิว่นใหญเ่ข�ารัว่มการัปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการัค่รับทก้ค่รัั�ง	ย์กเว�นเพยี์ง	พล.ต้.อ.	วสิิน	้ปรัาสิาททองโอสิถื	ที�ต้ดิ้ภารักจิ
ทางไปรัาช่การั	จึงขอลาปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการั	ค่รัั�งที�	1/2563	เมื�อวันที�	22	มกรัาค่ม	2563	ค่รัั�งที�	2/2563	เมื�อวันที�	14	ก้มภาพันธิ์	
2563	และ	ค่รัั�งที�	4/2563	 เมื�อวันที�	1	 เมษัาย์น	2563	 เน่�องจากต้ิด้ภารักิจรัาช่การั	สิ่งผู้ลให�สิัด้ส่ิวนการัปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการั 
รัาย์บค้่ค่ลของ	พล.ต้.อ.	วสิินฯ้	มสีิดั้ส่ิวน	57%	ของการัปรัะช่ม้ทั�งปี	เป็นข�อจำากดั้ในการัปฏิบิตั้ติ้ามเกณฑ์หลกัการักำากบัด้แ้ลกจิการัที�ด้ี 
ในเรัื�องกรัรัมการัแต้่ละค่นค่วรัมีสัิด้สิ่วนของการัเข�ารั่วมปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการัอย่์างน�อย์	75%	ของการัปรัะช่ม้ทั�งปี	

	 บริัษััทมีการัจัด้ปรัะช่้มรัะหว่างกรัรัมการัที�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารั	 ในการัปรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 ค่รัั�งที�	3/2563	 เมื�อวันที�	 
13	มนีาค่ม	2563	เพื�อให�ค่ณะกรัรัมการัอสิิรัะได้�รัว่มกนัอภปิรัาย์ถืงึปรัะเด้น็ค่วามมอีสิิรัะในการัแสิด้งค่วามเหน็ของค่ณะกรัรัมการัอสิิรัะ	 
ซื้ึ�งค่ณะกรัรัมการัอสิิรัะมคี่วามเปน็อสิิรัะจากฝ่า่ย์จดั้การั,	มคี่วามเปน็อสิิรัะในการัแสิด้งค่วามค่ดิ้เหน็และต้ดั้สินิใจเพื�อปรัะโย์ช่นส์ิง้สิด้้
ของบรัษิัทัและผู้้�มสีิว่นได้�เสิยี์ทก้ฝ่า่ย์,	สิามารัถืให�ค่วามเห็นได้�อย์า่งอสิิรัะโด้ย์ไมอ่ย่้์ภาย์ใต้�อทิธิพิลใด้ๆ,	จำานวนค่ณะกรัรัมการัอสิิรัะ
เปน็ไปต้ามสัิด้สิว่นที�สิำานกังาน	ก.ล.ต้.	ปรัะกาศกำาหนด้,	กรัะบวนการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่า่ต้อบแทนของกรัรัมการับริัษัทัเป็นไปอย่์าง 
เหมาะสิม	โด้ย์ให�ข�อเสินอแนะเกี�ย์วกับปรัะเด้็นการัพัฒนากรัรัมการัที�ค่วรัมีการัจัด้อบรัมอย์่างสิมำ�าเสิมอ	โด้ย์ค่ณะกรัรัมการัอิสิรัะ
กำาหนด้ให�แจ�งกรัรัมการัผู้้�จัด้การัทรัาบถืึงผู้ลการัปรัะช่้มด้�วย์

คณ์ะกรรมการชุดย่อย
	 ณ	วันที�	31	ธินัวาค่ม	2563	บรัษิัทัมคี่ณะกรัรัมการัช่ด้้ย่์อย์	เพื�อปรัะกอบการัพิจารัณาในเรัื�องต้า่งๆ	จำานวน	5	ช่ด้้	ปรัะกอบด้�วย์	 
(1)	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 (2)	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	(3)	 ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	 
(4)	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	(5)	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทหรัือที�ปรัะช่ม้ผู้้�ถืือห้�นของบรัิษััท	แต้่งต้ั�งค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบรัิษััท	ซื้ึ�งปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการั
อิสิรัะทั�งหมด้	 มีค่้ณสิมบัต้ิค่รับถื�วนต้ามค่ำานิย์ามของกรัรัมการัอิสิรัะที�กำาหนด้ต้ามปรัะกาศค่ณะกรัรัมการักำากับต้ลาด้ท้น	 
และเป็นไปต้ามที�กฎหมาย์หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์กำาหนด้	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบรัิษััท	 มีจำานวน	3	 ค่น	 
ค่ือ	(1)	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพกศ้ลศรัี	ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบที�มีค่วามร้ั�	ค่วามสิามารัถืด้�านบัญชี่การัเงิน	และมีปรัะสิบการัณ์
เพีย์งพอที�จะสิามารัถืทำาหน�าที�ในการัสิอบทานค่วามน่าเชื่�อถืือของงบการัเงินของบริัษััท	(2)	 นาย์ชั่ย์ย้์ทธิ	 เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั	 
(3)	นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์	

	 การัเข�ารั่วมปรัะช่้มของค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบในรัอบรัะย์ะเวลาบัญชี่	 ต้ั�งแต้่วันที�	1	 มกรัาค่ม	 ถืึง	31	 ธิันวาค่ม	2563	 
มกีารัจดั้ปรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัษัิัท	ทั�งสิิ�นจำานวน	4	ค่รัั�ง	มรีัาย์ช่ื�อและจำานวนค่รัั�งของการัเข�ารัว่มปรัะช้่มเปรัยี์บเทยี์บ	ในปี	2562	 
และ	ปี	2563	ด้ังต้่อไปน้�

รายชื่อ ตำาแหน่ง
วันที่ได้รับ 

แต่งตั้งครั้งแรก

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2562 ปี 2563

1 นางสิภ้าภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรัี ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ,	 
กรัรัมการัอิสิรัะ

25	เม.ย์.	2558 4/4 4/4

2 นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั กรัรัมการัต้รัวจสิอบ,	กรัรัมการัอิสิรัะ 25	เม.ย์.	2558 4/4 4/4

3 นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์ กรัรัมการัต้รัวจสิอบ,	กรัรัมการัอิสิรัะ 12	ก.ย์.	2561 4/4 4/4

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางสิาวช่นิสิรัา	ย์ิ�งนอก	



รายงานประจำาปี 256390

	 การัเข�าปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	ปี	2563	ของกรัรัมการัต้รัวจสิอบทก้ค่นมสัีิด้สิว่นการัเข�าปรัะช่ม้ค่รับ	100%	ทั�งค่ณะ

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 ค่ณะกรัรัมการับริัษััทแต่้งต้ั�งค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 เพื�อทำาหน�าที�พิจารัณาหลักเกณฑ์การัสิรัรัหา	
และพจิารัณารัป้แบบค่า่ต้อบแทนของกรัรัมการัและผู้้�บรัหิารัรัะด้บัสิง้	ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพจิารัณาค่า่ต้อบแทน	ปรัะกอบด้�วย์
กรัรัมการัอิสิรัะทั�งหมด้	จำานวน	3	ค่น	ค่ือ	(1)	พลต้ำารัวจเอก	วิสิน้	ปรัาสิาททองโอสิถื	ปรัะธิานค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณา
ค่่าต้อบแทน	(2)	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรัี	(3)	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิน้ทรั	

	 การัเข�ารัว่มปรัะช่ม้ของค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพจิารัณาค่า่ต้อบแทนในรัอบรัะย์ะเวลาบญัช่	ีวนัที�	1	มกรัาค่ม	-	31	ธินัวาค่ม	 
2563	มีการัปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่า่ต้อบแทน	ทั�งสิิ�นจำานวน	2	ค่รัั�ง	มีรัาย์ช่ื�อและ	จำานวนค่รัั�งของการัเข�าร่ัวม 
ปรัะช่ม้เปรัีย์บเทีย์บ	ในปี	2562	และ	ปี	2563	ด้ังต้่อไปน้�

รายชื่อ ตำาแหน่ง
วันที่ได้รับ 

แต่งตั้งครั้งแรก

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2562 ปี 2563

1 พล.ต้.อ.	วิสิน้	ปรัาสิาททองโอสิถื ปรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหา 
และพิจารัณาค่่าต้อบแทน,	 
กรัรัมการัอิสิรัะ

12	ก.ย์.	2561 2/2 1/2

2 นางสิภ้าภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรัี กรัรัมการัสิรัรัหา 
และพิจารัณาค่่าต้อบแทน,	 
กรัรัมการัอิสิรัะ

25	เม.ย์.	2558 2/2 2/2

3 นาย์ช่ัย์ย์ท้ธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั กรัรัมการัสิรัรัหาและ 
พิจารัณาค่่าต้อบแทน,	 
กรัรัมการัอิสิรัะ

25	เม.ย์.	2558 2/2 2/2

หมายเหตุ :	(1)	พล.ต้.อ.	วสิินฯ้	ขอลาปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพจิารัณาค่่าต้อบแทน	ค่รัั�งที�	1/2563	เมื�อวนัที�	14	ก.พ.	2564	เน่�องจากต้ดิ้ภารักจิรัาช่การั

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : นางสิาวช่นิสิรัา	ย์ิ�งนอก

	 การัเข�าปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 ปี	2563	 ของกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน 
ท้กค่นมีสิัด้สิ่วนการัเข�าปรัะช่้มค่รับ	83%	ทั�งค่ณะ

(3) คณ์ะกรรมการกำากับุดูแลกิจการ
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�อน้มัต้ิจัด้ต้ั�งค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	 เมื�อวันที�	11	พฤศจิกาย์น	2559	ซื้ึ�งปัจจ้บันปรัะกอบ
ด้�วย์กรัรัมการั	 จำานวน	3	 ท่าน	 เป็นกรัรัมการัอิสิรัะ	2	 ท่าน	 และกรัรัมการัที�เป็นผู้้�บรัิหารั	1	 ท่าน	 โด้ย์ในรัอบรัะย์ะเวลาบัญช่ี	 
1	 มกรัาค่ม	-	31	 ธัินวาค่ม	2563	 มีการัปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	 รัวม	4	 ค่รัั�ง	 มีรัาย์ช่ื�อและจำานวนค่รัั�งของ 
การัเข�ารั่วมปรัะช่้มเปรัีย์บเทีย์บ	ในปี	2562	และ	ปี	2563	ด้ังต้่อไปน้�

รายชื่อ ตำาแหน่ง
วันที่ได้รับ 

แต่งตั้งครั้งแรก

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2562 ปี 2563

1. นาย์ชั่ย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั ปรัะธิานกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั 11	พ.ย์.	2559 3/3 4/4

2. นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรัี กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั 11	พ.ย์.	2559 3/3 4/4

3. นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั 11	พ.ย์.	2559 3/3 4/4

เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ :	นางสิาวช่นิสิรัา	ย์ิ�งนอก



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 91

	 การัเข�าปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	 ปี	2563	 ของกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	 ท้กค่นมีสิัด้สิ่วนการัเข�าปรัะช่้ม 
ค่รับ	100%	ทั�งค่ณะ

(4) คณ์ะกรรมการบุริหารความเสี่ยง
	 ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัได้�อนม้ตั้จิดั้ต้ั�งค่ณะกรัรัมการับรัหิารัค่วามเสิี�ย์ง	เมื�อวนัที�	22	กม้ภาพนัธิ	์2560	ซื้ึ�งปจัจบ้นัปรัะกอบด้�วย์
กรัรัมการั	จำานวน	3	ท่าน	เป็นกรัรัมการัอิสิรัะ	2	ท่าน	และกรัรัมการัที�เป็นผู้้�บรัิหารั	1	ท่าน	โด้ย์ในรัอบรัะย์ะเวลาบัญชี่	1	มกรัาค่ม	
-	31	ธิันวาค่ม	2563	มีการัปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	รัวม	4	ค่รัั�ง	มีรัาย์ช่ื�อและจำานวนค่รัั�งของการัเข�ารั่วมปรัะช่้ม
เปรัีย์บเทีย์บ	ในปี	2562	และ	ปี	2563	ด้ังต้่อไปน้�

รายชื่อ ตำาแหน่ง
วันที่ได้รับ 

แต่งตั้งครั้งแรก

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2562 ปี 2563

1 นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรัี ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง 22	ก.พ.	2560 3/3 4/4

2 นาย์ชั่ย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง 22	ก.พ.	2560 3/3 4/4

3 นาย์บญ้	ช่้น	เกีย์รัต้ิ กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง 22	ก.พ.	2560 3/3 4/4

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง :	นางสิาวสิ้ภารััต้น์	งามทรััพย์์ทวีค่้ณ

	 การัเข�าปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	 ปี	2563	 ของกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	 ท้กค่นมีสิัด้สิ่วนการัเข�าปรัะช่้ม
ค่รับ	100%	ทั�งค่ณะ

(5) คณ์ะกรรมการบุริหาร
	 ค่ณะกรัรัมการับริัษััทได้�อน้มัต้ิจัด้ต้ั�งค่ณะกรัรัมการับริัหารั	 ปรัะกอบด้�วย์	 กรัรัมการัที�เป็นผู้้�บริัหารั	 จำานวน	1	 ท่าน	 และ
กรัรัมการัที�ไม่ได้�เป็นผู้้�บรัิหารั	 จำานวน	2	 ท่าน	 โด้ย์ค่ัด้เลือกจากบ้ค่ค่ลที�มีค่วามรั้�ค่วามสิามารัถื	 มีค่วามเข�าใจในบทบาทหน�าที� 
ที�ต้�องรัับผู้ิด้ช่อบ	 และมีค่วามเข�าใจในลักษัรัะงานการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทเป็นอย่์างดี้	 มีหน�าที�ในการัด้้แลบรัิหารัจัด้การัของ
บริัษััทให�สิอด้ค่ล�องกับนโย์บาย์ของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	

	 การัเข�ารั่วมปรัะช่้มของค่ณะกรัรัมการับรัิหารัในรัอบรัะย์ะเวลาบัญช่ี	 ต้ั�งแต้่วันที�	1	 มกรัาค่ม	 ถืึง	31	 ธิันวาค่ม	2563	 
มกีารัจดั้ปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการับรัหิารั	ทั�งสิิ�นจำานวน	12	ค่รัั�ง	มรีัาย์ชื่�อและจำานวนค่รัั�งของการัเข�ารัว่มปรัะช้่มเปรัยี์บเทยี์บ	ในป	ี2562	 
และ	ปี	2563	ด้ังต้่อไปน้�

รายชื่อ ตำาแหน่ง
วันที่ได้รับ 

แต่งตั้งครั้งแรก

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2562 ปี 2563

1 นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่ีวะ ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั 25	เม.ย์.	2558 12/12 12/12

2 นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่ีวะ กรัรัมการั 31	ม.ค่.	2561 12/12 12/12

3 นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ กรัรัมการั 25	เม.ย์.	2558 12/12 12/12

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร :	นางสิาวช่นิสิรัา	ย์ิ�งนอก

	 การัเข�าปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	ปี	2563	ของกรัรัมการับริัหารั	ท้กค่นมีสิัด้สิ่วนการัเข�าปรัะช่ม้ค่รับ	100%	ทั�งค่ณะ



รายงานประจำาปี 256392

เลขานุการบุริษัท
	 ด้�วย์ที�ปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ค่รัั�งที�	11/2561	 เมื�อวันที�	13	 ธิันวาค่ม	2561	 ได้�มีมต้ิแต้่งต้ั�งนางสิาวช่นิสิรัา	 ย์ิ�งนอก	
ปฏิิบัติ้หน�าที�เป็นเลขาน้การับรัิษััท	 แทนเลขานก้ารัท่านเด้ิมที�ไม่สิามารัถืปฏิิบัต้ิงานได้�	 โด้ย์มีผู้ลต้ั�งแต้่วันที�	13	 ธิันวาค่ม	2561	
เป็นต้�นไป	

	 ทั�งน้�	 ข�อม้ลปรัะวัต้ิและการัฝึ่กอบรัมของเลขาน้การับริัษััท	 โปรัด้ด้้รัาย์ละเอีย์ด้ในหัวข�อรัาย์ละเอีย์ด้เกี�ย์วกับกรัรัมการั	 
ผู้้�บรัิหารั	ที�ปรัึกษัา	ผู้้�มีอำานาจค่วบค่้ม	และเลขาน้การัของบรัิษััท	และสิามารัถืต้ิด้ต้่อเลขาน้การับริัษััทได้�ที�	companysecretary@
chewathai.com

 คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท
1. มีค่วามรั้�และค่วามเข�าใจด้�านกฎหมาย์	 กฏิรัะเบีย์บของบรัิษััทและของหน่วย์งานกำากับด้้แลที�เกี�ย์วข�องกับกฎหมาย์ 

วา่ด้�วย์บริัษัทัมหาช่นจำากัด้	และกฎหมาย์ว่าด้�วย์หลักทรัพัย์์และต้ลาด้หลักทรัพัย์์	และผู่้านการัอบรัมหลักสิต้้รัที�เกี�ย์วข�อง
กับการัปฏิิบัต้ิหน�าที�ของเลขาน้การับรัิษััท

2. มีค่วามรั้�และค่วามเข�าใจในหลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี	และข�อพึงปฏิิบัต้ิที�ด้ีในเรัื�องการักำากับด้้แลกิจการั

3. มีปรัะสิบการัณ์ในงานเลขาน้การัค่ณะกรัรัมการั	การัจัด้ปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการัและการัปรัะช่ม้ผู้้�ถืือห้�น

 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1.	 ให�ค่ำาแนะนำาเบื�องต้�นแก่กรัรัมการัในข�อกฎหมาย์	 รัะเบีย์บและข�อบังค่ับต้่างๆ	 ของบรัิษััทรัวมถืึงการัเปลี�ย์นแปลง 

ในข�อกำาหนด้ที�มีนัย์สิำาค่ัญแก่กรัรัมการั	เพื�อให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทสิามารัถืทำางานได้�อย์่างรัาบรัื�น	และมีข�อม้ลในการั
ปรัะกอบการัพจิารัณา	และต้ดั้สินิใจในการัปฏิบิตั้หิน�าที�ด้�วย์ค่วามรับัผู้ดิ้ช่อบ	ค่วามรัะมดั้รัะวงั	และ	ค่วามซืื้�อสิตั้ย์ส์ิจ้รัติ้

2.	 จัด้ทำาและจัด้เก็บรัักษัาเอกสิารั	ด้ังต้่อไปน้�

-	 ทะเบีย์นกรัรัมการั

-	 การัปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการั	:	 หนังสิือนัด้ปรัะช้่มค่ณะกรัรัมการั	 รัาย์งานการัปรัะช้่มค่ณะกรัรัมการั	 และรัาย์งาน
ปรัะจำาปีของบรัิษััท

-	 การัปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	:	หนังสิือนัด้ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น,	รัาย์งานการัปรัะช่ม้ผู้้�ถืือห้�น	และรัาย์งานปรัะจำาปีของบรัิษััท

3.	 จัด้การัปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	 และการัปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััทให�เป็นไปต้ามกฎหมาย์	 ข�อบังค่ับของบรัิษััท	 และ 
กฎเกณฑ์อื�นๆที�เกี�ย์วข�อง

4.	 การัด้แ้ลให�มีการัเปดิ้เผู้ย์ข�อมล้และรัาย์งานสิารัสินเทศในส่ิวนที�รับัผู้ดิ้ช่อบต้อ่หนว่ย์งานที�กำากบัด้แ้ลของบรัษิัทั	เพื�อให�
เป็นไปต้ามรัะเบีย์บและข�อกำาหนด้ของหน่วย์งานรัาช่การั

5.	 เก็บรัักษัารัาย์งานการัมีสิ่วนได้�เสิีย์ที�รัาย์งานโด้ย์กรัรัมการัหรัือผู้้�บรัิหารัและจัด้ส่ิงสิำาเนารัาย์งานการัมีส่ิวนได้�เสิีย์ให�
ปรัะธิานกรัรัมการัและปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบรัับทรัาบภาย์ใน	7	วัน	นับแต้่วันที�บรัิษััทได้�รัับรัาย์งานนั�น

6.	 จัด้ให�มีรัะบบการัเก็บรัักษัาเอกสิารัและหลักฐานที�เกี�ย์วข�องให�ค่รับถื�วนถื้กต้�องและสิามารัถืต้รัวจสิอบได้�

7.	 ต้ิด้ต่้อและสิื�อสิารักับผู้้�ถืือห้�นทั�วไปให�ได้�รัับทรัาบสิิทธิติ้่างๆ	ของผู้้�ถืือห้�นและข่าวสิารัของบริัษััท

8.	 ด้ำาเนินการัอื�นๆ	ต้ามที�ค่ณะกรัรัมการักำากับต้ลาด้ท้นปรัะกาศกำาหนด้

9.	 เลขาน้การับรัิษััทต้�องปฏิิบัต้ิหน�าที�ด้�วย์ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ	ค่วามรัะมัด้รัะวัง	และค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์สิจ้รัิต้	รัวมทั�งต้�องปฏิิบัต้ิ
ต้ามกฎหมาย์	วัต้ถื้ปรัะสิงค่์	ข�อบังค่ับของบรัิษััท	และ	มต้ิค่ณะกรัรัมการั	ต้ลอด้จนมต้ิที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 93

 การสรรหา แต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการบริษัท
	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทนมีหน�าที�สิรัรัหาบ้ค่ค่ลเพื�อด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััทและผู้้�นำาบรัิษััท	 
โด้ย์การัสิรัรัหาบ้ค่ค่ลที�มีค่้ณสิมบัต้ิเหมาะสิม	 อันได้�แก่	 ค่้ณว้ฒิ	 ปรัะสิบการัณ์	 ค่วามช่ำานาญในวิช่าชี่พ	 มีภาวะผู้้�นำา	 วิสิัย์ทัศน์
กว�างไกล	 มีค่้ณธิรัรัม	 และจรัิย์ธิรัรัม	 มีปรัะวัต้ิการัทำางานที�โปรั่งใสิ	 มีค่วามสิามารัถืในการัแสิด้งค่วามเห็นอย์่างเป็นอิสิรัะ	 
โด้ย์ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทนจะรั่วมกันพิจารัณานำาเสินอบ้ค่ค่ลที�เหมาะสิมซึื้�งสิ่วนหนึ�งได้�เปิด้โอกาสิให� 
ผู้้�ถืือห้�นเสินอช่ื�อบ้ค่ค่ลที�มีค่้ณสิมบัต้ิ	 เสินอต้่อที�ปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเพื�อพิจารัณาให�ค่วามเห็นช่อบก่อนจะนำาเสินอต้่อ
ที�ปรัะช้่มผู้้�ถืือห้�น	 เพื�อพิจารัณาแต่้งต้ั�งหรัือเลือกต้ั�ง	 และในกรัณ้ที�ต้ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััทว่างลงโด้ย์มิใช่่เป็นการัออกต้ามวารัะ	 
ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่า่ต้อบแทน	จะทำาหน�าที�ในการัพิจารัณาสิรัรัหาบค้่ค่ลที�เหมาะสิมเสินอต่้อที�ปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการั
บริัษััท	เพื�อพิจารัณาแต้่งต้ั�งบ้ค่ค่ลเข�าเป็นกรัรัมการับรัิษััทในต้ำาแหน่งที�ว่างลงได้�ต้ามข�อบังค่ับของบรัิษััท

	 อนึ�ง	การัสิรัรัหากรัรัมการับรัิษััทรัวมถึืงกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	ค่ณะกรัรัมการัย์ังให�ค่วามสิำาค่ัญในการัวิเค่รัาะห์ทักษัะที�มีอย์้่ของ
ค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ปัจจ้บันและทักษัะที�จำาเป็นที�บรัิษััทต้�องการั	(Skill	Matrix)	เพื�อสิรัรัหากรัรัมการับรัิษััทที�มีค่ณ้สิมบัต้ิเหมาะสิม

	 โค่รังสิรั�างของค่ณะกรัรัมการั	 ปรัะกอบด้�วย์	 ทักษัะของกรัรัมการัในแต้่ละด้�านที�มีค่วามจำาเป็นต้่อการัทำาหน�าที�	 เค่รัื�องมือ
ที�นำามาใช่�	ค่ือ	การัทำา	 “Board	skill	matrix”	ซื้ึ�งเป็น	checklist	ที�ช่ี�ให�เห็นว่า	ณ	ปัจจ้บัน	 ทักษัะของกรัรัมการัมีค่รับถื�วนแล�ว 
หรัือย์ัง	 และถื�าจะต้�องสิรัรัหากรัรัมการัหรืัอผู้้�นำาบรัิษััทเพิ�มเติ้มหรืัอทด้แทนก็สิามารัถืกำาหนด้เป้าหมาย์ได้�ชั่ด้เจนว่าต้�องการั
กรัรัมการัในทักษัะใด้ที�ย์ังขาด้อย์้่	อีกทั�ง	ยั์งสิามารัถืนำาไปใช่�กำาหนด้เป็นแผู้นการัอบรัมและพัฒนาของกรัรัมการัได้�อีกด้�วย์

PUBLIC RELATIONS

BOARD SKILLS MATRIX

STRATEGIC PLANNING

INFORMATION TECHNOLOGY

INDUSTRY KNOWLEDGE

ACCOUNTION & FINANCE

BUSINESS/MANAGEMENT

LAW

57.14%

57.14%

57.14%

85.71%

85.71%

28.57%

42.86%

ผู้บุริหาร
	 บริัษััทมีผู้้�บรัิหารัลำาด้ับ	4	 รัาย์แรักรัองลงมาจากกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 รัวมต้ลอด้ถืึงผู้้�บรัิหารัในสิาย์งานบัญช่ีและการัเงินรัวม	 
5	ค่นด้ังมีรัาย์นามต้่อไปน้�

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

1.	นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ กรัรัมการัผู้้�จัด้การั

2.	นางสิาวสิ้นันทรัา	มหาปรัะสิิทธิิ�ช่ัย์ รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานการัเงินและบัญช่ี

3.	นางสิาวจิรัาพัช่รั์	ฉัต้รัเพ็ช่รั์ รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานขาย์และการัต้ลาด้	ช่ีวา	3

4.	นาย์ณัฏิฐนันท์ รััต้นาพรัรัณ รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานขาย์และการัต้ลาด้	ช่ีวา	1

5.	นาย์ย์ท้ธินา	บ้ญสิิทธิิวรัาภรัณ์	 รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	สิาย์งานปฏิิบัต้ิการัก่อสิรั�าง



รายงานประจำาปี 256394

	 หน�าที�และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบโด้ย์รัวมของผู้้�บรัิหารัรัะด้ับส้ิงของบรัิษััท	 ค่ือ	 การัด้ำาเนินงานให�เป็นไปต้ามนโย์บาย์	 วิสิัย์ทัศน์	
พันธิกิจ	 กลย์้ทธ์ิ	 และเป้าหมาย์ที�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทกำาหนด้ไว�ในแต้่ละปี	 รัวมต้ลอด้ถืึงย์ังต้�องมีหน�าที�และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบใน
การัด้ำาเนินงานต้ามแผู้นธิ้รักิจ	 และบรัิหารังบปรัะมาณต้ามที�ได้�รัับอน้มัต้ิจากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 ทั�งน้�	 ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับส้ิงของ
บรัิษััทเป็นไปต้ามปรัะกาศของค่ณะกรัรัมการักำากับต้ลาด้ท้นที�	ทจ.	23/2551	เรัื�องกำาหนด้บทนิย์ามผู้้�บรัิหารัเพื�อการัปฏิิบัต้ิต้าม
หมวด้	3/1	แห่งพรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	พ.ศ.	2535	ซื้ึ�งแก�ไขเพิ�มเต้ิมโด้ย์พรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และ
ต้ลาด้หลักทรััพย์์	(ฉบับที�	4)	พ.ศ.	2551	โด้ย์ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งทั�ง	4	ค่น	ไม่มีค่ณ้สิมบัต้ิต้�องห�ามด้ังน้�

	 1.	ไม่มีปรัะวัต้ิการักรัะทำาผู้ิด้อาญาในค่วามผู้ิด้ที�เกี�ย์วกับทรััพย์ซ์ื้ึ�งได้�กรัะทำาโด้ย์ทจ้รัิต้

	 2.	ไม่มีปรัะวัต้ิการัทำารัาย์การัที�ทำาให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์กับบรัิษััท

	 อนึ�ง	กรัรัมการับรัษิัทัและผู้้�บรัหิารัของบรัษิัทัไมเ่ปน็บค้่ค่ลที�มลีกัษัณะของการัขาด้ค่วามนา่ไว�วางใจต้ามปรัะกาศค่ณะกรัรัมการั
กำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์ที�	 กจ.8/2553	 เรัื�องการักำาหนด้ลักษัณะค่วามน่าไว�วางใจของกรัรัมการัและผู้้�บริัหารัของ
บรัิษััท

ค่าตอบุแทนกรรมการบุริษัทและผู้บุริหาร
 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
	 นโย์บาย์การัจ่าย์ค่่าต้อบแทนของค่ณะกรัรัมการับรัิษััทและค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย่์อย์ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	 และพิจารัณา 
ค่่าต้อบแทน	จะเปน็ผู้้�เสินอหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการักำาหนด้ค่า่ต้อบแทนที�เหมาะสิมกบัค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั	ค่ณะกรัรัมการัช่ด้้ย์อ่ย์	 
โด้ย์พิจารัณาเปรัีย์บเทีย์บกับอัต้รัาค่่าต้อบแทนของกรัรัมการัของบรัิษััทในบรัิษััทที�จด้ทะเบีย์นในต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่ง
ปรัะเทศไทย์และในกล้่มอ้ต้สิาหกรัรัมเด้ีย์วกัน	รัวมทั�งพิจารัณาอัต้รัาการัขย์าย์ต้ัวทางธิ้รักิจและการัเติ้บโต้ของบรัิษััทค่วบค่้่กันไป	 
ทั�งน้�	ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	และพิจารัณาค่่าต้อบแทน	จะนำาเสินออัต้รัาค่่าต้อบแทนของกรัรัมการับรัิษััท	ค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์	
ต่้อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเพื�อพิจารัณาให�ค่วามเห็นช่อบและนำาเสินอต่้อที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ	โด้ย์ให�มีผู้ลนับต้ั�งแต้่ 
วันที�ได้�รัับอน้มัติ้จากที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นเป็นต้�นไปจนกว่าจะมีการัเปลี�ย์นแปลง	

	 ค่่าต้อบแทนของกรัรัมการับรัิษััทปรัะจำาปี	2563	 ที�ได้�รัับต้ามสิิทธิิและผู้ลปรัะโย์ช่น์ต้อบแทนในการัปฏิิบัต้ิหน�าที�	 ได้�แก่	 
ค่่าพาหนะ	 ค่่ารัับรัอง	 ค่่าเบี�ย์เลี�ย์ง	 ค่่าเบี�ย์ปรัะช่้ม	 และค่่าใช่�จ่าย์ที�จำาเป็น	(ข�อบังค่ับบรัิษััท	 หมวด้ที�	5	 ว่าด้�วย์ค่ณะกรัรัมการั 
ข�อ	22)	โด้ย์ในการัปรัะช่้มสิามัญผู้้�ถืือห้�นปรัะจำาปี	2563	เมื�อวันที�	1	เมษัาย์น	2563	ที�ปรัะช่้มได้�มีมต้ิอน้มัติ้วงเงินค่่าต้อบแทน
เป็นเงิน	โด้ย์มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังต้่อไปน้�
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 ค่าตอบแทนกรรมการ

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

	 ที�ปรัะช่้มสิามัญผู้้�ถืือห้�นปรัะจำาปี	2563	 เมื�อวันที�	1	 เมษัาย์น	2563	 ได้�อน้มัติ้ค่่าต้อบแทนของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 
ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	และค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�

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 กรัรัมการัที�เป็นผู้้�บรัิหารัจะไม่ได้�รัับค่่าต้อบแทนกรัรัมการัในสิ่วนของค่่าต้อบแทนรัาย์เด้ือน

	 	 บริัษััทจ่าย์ค่่าต้อบแทนที�เป็นตั้วเงินให�แก่กรัรัมการั	ข�อม้ลเปรัีย์บเทีย์บ	ปี	2561-2563	มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�	

รายชื่อกรรมการ
ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

ปี 2563
(บาท)

1.	นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่ีวะ 2,212,000 2,290,500 1,515,250

2.	นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่ีวะ 1,231,700 1,200,755 926,250

3.	นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ 475,000 256,500 261,250

4.	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรัี 746,700 635,505 434,625

5.	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั 621,700 559,505 368,125

6.	พลต้ำารัวจเอก	วิสิน้	ปรัาสิาททองโอสิถื 90,000 440,755 204,250

7.	นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์ 70,000 478,755 280,250

รวม 5,960,500 5,862,275 3,990,000

หมายเหตุ  ค่า่ต้อบแทนอื�นๆ	ที�ไม่ใช่ต่้วัเงนิหรัอืค่า่สิทิธิปิรัะโย์ช่นอ์ื�นๆ	ไม่ม	ีและบรัษิัทัย์งัไมมี่นโย์บาย์ใด้ๆ	เกี�ย์วกบั	ESOP 
		 	 	 และ	EJIP
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 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร
	 นโย์บาย์ค่่าต้อบแทนของกรัรัมการับรัิหารั	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	 และพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 จะรั่วมกันพิจารัณา 
ค่่าต้อบแทนกรัรัมการับรัิหารัและโบนัสิกรัรัมการับรัิหารัและนำาเสินอต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ	 
โด้ย์พจิารัณาจากผู้ลการัด้ำาเนนิงานทางธ้ิรักจิของบรัษิัทั	การัด้ำาเนนิการัต้ามนโย์บาย์ที�ได้�รับัจากค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั	ปรัะกอบ
กบัสิภาวการัณข์องเศรัษัฐกจิและสิงัค่มโด้ย์รัวม	โด้ย์จะนำาข�อมล้ทั�งปปีจัจบั้น	และเปรัยี์บเทยี์บย์�อนหลงัไปใช่�ในการัพจิารัณา	
รัวมต้ลอด้ถืึงค่วามสิามารัถืในการัพัฒนาธิ้รักิจและปรัับปรั้งปรัะสิิทธิิภาพการัด้ำาเนินงานของบรัิษััทให�ดี้ขึ�นในแต้่ละปี

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

	 	 ในปี	2563	บรัิษััทจ่าย์ค่่าต้อบแทนของกรัรัมการับรัิหารัจำานวน	3	ค่น	ปรัะกอบด้�วย์รัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2561(1)
ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2562(1)
ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2563(1)

1. นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่ีวะ 770,000 1,054,500 997,500

2. นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ - - -

3. นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่ีวะ 660,000 684,000 598,500

รวม 1,430,000 บาท 1,738,500 บาท 1,596,000

หมายเหต ุ(1)	 ค่่าต้อบแทนของกรัรัมการับรัหิารั	เป็นการัจ่าย์ในรัป้แบบเบี�ย์ปรัะช่ม้เท่านั�นค่่าต้อบแทนอื�นๆ	ที�ไม่ใช่่ต้วัเงนิหรัือ 
	 	 	 ค่่าสิิทธิิปรัะโย์ช่น์อื�นๆ	ไม่มี	และบรัิษััทยั์งไม่มีนโย์บาย์ใด้ๆ	เกี�ย์วกับ	ESOP	และ	EJIP

ค่าตอบุแทนของผูบุ้ริหาร
1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 ในปี	2563	บรัิษััทจ่าย์ค่่าต้อบแทนของผู้้�บรัิหารั	ปรัะกอบด้�วย์รัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�

	 1.1	 ในปี	2563	บรัิษััทมีผู้้�บรัิหารัลาออก	จำานวน	1	รัาย์	ได้�แก่	

• นาย์สิมนึก	ปรัะพฤทธิิทวีช่ัย์	ซื้ึ�งด้ำารังต้ำาแหน่งผู้้�ช่่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	ฝ่่าย์ปฏิบิัต้ิการั	รัะด้ับ	1	ได้�ลาออกจาก
การัทำางานกับบรัิษััท	เมื�อวันที�	26	สิิงหาค่ม	2563

	 1.2	 ในปี	2563	บรัิษััทมีผู้้�บรัิหารัที�ได้�รัับการัเลื�อนต้ำาแหน่ง	จำานวน	1	รัาย์	ได้�แก่

• นางสิาวอรัทัย์	 อารัย์ะญาณ	 เลื�อนต้ำาแหน่งเป็นผู้้�ช่่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 ฝ่่าย์จัด้ซื้ื�อ	 รัะด้ับ	1	 มีผู้ลต้ั�งแต้่วันที� 
	26	มกรัาค่ม	2563

		 	 ด้ังนั�น	ณ	วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563	บรัิษััทมีผู้้�บรัิหารัจำานวนทั�งสิิ�น	12	รัาย์

1.3		ค่่าต้อบแทนผู้้�บรัิหารัสิำาหรัับปี	2563	 ได้�รัวมค่่าต้อบแทนของผู้้�บรัิหารัท้กท่าน	 ทั�งผู้้�บรัิหารัท่านที�ได้�ลาออกแล�ว 
ในรัะหว่างปี	2563	และผู้้�บรัิหารัที�ย์ังด้ำารังต้ำาแหน่งอย์้่ในปัจจ้บัน	

1.4		ค่่าต้อบแทนอื�นๆ	 ได้�แก่	 เงินสิมทบกองท้นสิำารัองเลี�ย์งช่ีพ	 เงินสิมทบกองท้นปรัะกันสิังค่ม	 และโค่รังการัสิะสิมห้�น 
สิำาหรัับพนักงาน	(	Employee	Joint	Investment	Program	:	EJIP	)
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ค่าตอบแทน  
ผู้บริหาร

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน  
(บาท)

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน  
(บาท)

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน  
(บาท)

เงินเด้ือนและโบนัสิ 101 20,251,172.00
121

28,879,783.00
121

22,573,193.00

อื�นๆ  1,509,122.00 2,768,284.00 2,555,029.00

รัวม 10 21,760,294.00 12 31,648,067.00 12 25,128,222.00

หมายเหตุ 1.	ค่่าต้อบแทนผู้้�บรัิหารัไม่นับรัวมผู้้�บรัิหารัสิ้งสิ้ด้จำานวน	1	รัาย์
  2. 	ค่่าต้อบแทนอื�นๆ	ที�มิใช่ต่้ัวเงินหรัือค่่าสิิทธิิปรัะโย์ช่น์อื�นๆ	ค่่าต้อบแทนที�มิใช่่ต้ัวเงินจะอย์้่ในรั้ปของปรัะกันสิ้ขภาพ	

ปรัะกันอ้บัต้ิเหต้้	และรัถืปรัะจำาต้ำาแหน่ง	

ผูบุ้ริหารระดับุสูง   
 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (MD)   
	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทนจะเป็นผู้้�พิจารัณาค่่าต้อบแทนของผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งของบรัิษััทและนำาเสินอ
ค่่าต้อบแทนต่้อค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	(BOD)	 เพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิค่่าต้อบแทนต้ามนโย์บาย์ของบรัิษััท	 โด้ย์ค่่าต้อบแทนผู้้�บรัิหารั
รัะดั้บสิ้งในที�น้�หมาย์ถึืงกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 ซื้ึ�งจะพิจารัณาจากการัด้ำาเนินงานต้ามที�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับริัษััท	
ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	 และปรัะธิานกรัรัมการั	 โด้ย์พิจารัณาค่่าต้อบแทนทั�งในรัะย์ะสิั�น	 ค่ือ	 จากผู้ลกำาไรัของบรัิษััทในแต้่ละปี	 
ซื้ึ�งเป็นค่วามสิามารัถืในการัทำากำาไรัของบริัษัทั	เน่�องจากในฐานะของผู้้�บริัหารัรัะดั้บสิง้จะเป็นผู้้�นำานโย์บาย์จากค่ณะกรัรัมการับริัษัทั
และผู้ลักดั้นลงไปย์ังพนักงานท้กรัะด้ับ	และในรัะย์ะย์าว	ค่ือ	ใช่�วิธิีการัปรัะเมินผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานจากด้ัช่น้ช่ี�วัด้ค่วามสิำาเรั็จ	(KPIs)	
พรั�อมด้�วย์การัพัฒนาสิมรัรัถืนะบ้ค่ลากรั	(Competency)	 และกำาหนด้ค่่าต้อบแทนให�สิอด้ค่ล�องกับผู้ลการัด้ำาเนินงานของบรัิษััท
ในปี	2563	ค่่าต้อบแทนผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งในที�น้�หมาย์ถืึง	นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ	กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	บรัิษััท	ชี่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	
ซื้ึ�งมีฐานะเป็นพนักงานบรัิษััท	มิได้�รัับค่่าต้อบแทนรัาย์เด้ือนในฐานะกรัรัมการับรัิษััทและกรัรัมการับรัิหารั	

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง   

 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ในปี	2563	 บรัิษััทได้�จ่าย์ค่่าต้อบแทนที�เป็นต้ัวเงินให�แก่ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง	 ได้�แก่	 เงินเด้ือน	 เงินสิมทบกองทน้สิำารัอง
เลี�ย์งช่ีพ	เงินสิมทบปรัะกันสิังค่ม	และเงินได้�อื�นๆ	เป็นจำานวน	8,859,690.00	บาท

 2)  ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน 

	 	 ค่่าต้อบแทนที�มิใช่ต่้ัวเงิน	จะอย์้่ในรั้ปของปรัะกันสิ้ขภาพ	ปรัะกันอ้บัต้ิเหต้้	และรัถืปรัะจำาต้ำาแหน่ง	

 บุคลากร
		 โค่รังสิรั�างการับรัหิารัด้�านบค้่ลากรัของกล้ม่บรัษิัทัเปน็แบบศน้ย์์รัวม	เพื�อให�มคี่วามเปน็เอกภาพและเปน็ไปในทศิทางเด้ยี์วกนั
ภาย์ใต้�การักำากับด้้แลของปรัะธิานกรัรัมการับริัหารัและกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 ทั�งน้�	 บ้ค่ลากรัของกล้่มบริัษััทสิามารัถืถ่ืาย์โอนภารัะ
ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบเพื�อการัเต้ิบโต้ก�าวหน�าได้�ต้ลอด้เวลา



รายงานประจำาปี 256398

 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท
	 การัพิจารัณาค่่าต้อบแทนของพนักงาน	 บรัิษััทพิจารัณาจากข�อม้ลเงินเฟ้อ	(Inflation)	 ต้ลอด้ถึืงข�อม้ลอ�างอิงจากรัาย์งาน
การัสิำารัวจในกล้่มธิ้รักิจอสัิงหาริัมทรััพย์์และก่อสิรั�างซื้ึ�งเป็นกล้่มธิ้รักิจเดี้ย์วกับบริัษััทรัวมต้ลอด้ถึืงผู้ลการัด้ำาเนินงานของบริัษััท	
ทั�งน้�	 บริัษััทมีนโย์บาย์การัจ่าย์ค่่าต้อบแทนแก่พนักงานในรั้ปแบบของเงินเด้ือน	 โด้ย์ค่่าต้อบแทนโด้ย์รัวมจะต้�องสิอด้ค่ล�องกับ 
ผู้ลการัด้ำาเนนิงานของบริัษัทัในรัะย์ะสิั�นค่อืจากผู้ลกำาไรัของบริัษัทัในแต่้ละปี	ซื้ึ�งเปน็ค่วามสิามารัถืทำากำาไรัของบริัษัทัและค่วามร่ัวมมือ 
รัว่มใจของพนักงานทก้ค่นในองค์่กรั	การักำาหนด้ค่า่ต้อบแทนของพนักงานโด้ย์ภาพรัวมจะใช่�วิธิกีารัปรัะเมินจากผู้ลการัปฏิบัิต้งิาน	
โด้ย์บรัิษััทพัฒนาแนวทางการับรัิหารัจัด้การัจากหลักการัของการับรัิหารัผู้ลการัปฏิิบัต้ิงาน	(PMS	Performance	Management	
System)	 ได้�นำาแนวค่ิด้	 ด้ัช่น้ช่ี�วัด้ผู้ลงานหรัือค่วามสิำาเรั็จของงาน	(Key	Performance	Indicator,	KPIs)	 และ	 สิมรัรัถืนะ 
ในการัทำางาน	(Competency	Model)	มาเป็นปัจจัย์วัด้ผู้ลงาน	ซื้ึ�งวัด้ผู้ลในรั้ปแบบผู้สิมผู้สิาน	(Mixed	Model)	จะเห็นว่า	KPIs	
เป็นการัวัด้เช่ิงต้ัวเลข	ทำาให�เห็นผู้ลงานที�ช่ัด้เจน	แต้่	Competency	เป็นการัปรัะเมินที�พฤต้ิกรัรัม	โด้ย์กำาหนด้	Corporate	KPIs	
เพื�อเป็นกลไกในการัช่ี�วัด้การัปฏิบิัต้ิงาน	และกำาหนด้	KPIs	ของแต้่ละสิาย์งาน	เพื�อเป็นการัต้ิด้ต้ามการัปฏิบิัต้ิงานให�เป็นไปต้าม
แผู้นธิ้รักิจ	 และจะมีการัปรัะช่้มสิรั้ปผู้ลงานของแต้่ละสิาย์งานเพื�อจะทบทวนแผู้นงานได้�ทันต่้อสิถืานการัณ์ทางธิ้รักิจ	 นอกจากน้� 
พนักงานแต้่ละค่นจะถื้กกำาหนด้ต้ัวช่ี�วัด้รัาย์บ้ค่ค่ล	(Individual	KPIs)	 โด้ย์มีวัต้ถื้ปรัะสิงค่์เพื�อวัด้ผู้ลงานของพนักงานรัาย์บ้ค่ค่ล 
ต้ามขอบเขต้หน�าที�ที�รัับผู้ิด้ช่อบ	โด้ย์หัวหน�างานและพนักงานจะรั่วมกันปรัะเมินผู้ลงานเพื�อนำาไปใช่�ในการัพิจารัณาค่่าต้อบแทน 
และการัเลื�อนขั�น	 ทั�งน้�	 การัต้ิด้ต้ามผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานและการัปรัะเมินผู้ลการัปฏิิบัต้ิงาน	 ม้่งเน�นค่วามสิอด้ค่ล�องของ 
ผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานของบ้ค่ค่ลให�เป็นไปในทิศทางเด้ีย์วกันกับเป้าหมาย์รัวมขององค่์กรั	และจะจัด้ให�มีปีละ	1	ค่รัั�ง	ทั�งน้�	ข�อมล้ที�ได้�
จากการัปรัะเมินผู้ลงาน	บรัิษััทจะนำาข�อม้ลเหล่านั�นมาใช่�ในการับรัิหารังานทรััพย์ากรัมน้ษัย์์ในด้�านอื�นๆ	เช่่น	การัพิจารัณาโบนัสิ	 
การัพิจารัณาเลื�อนขั�นเลื�อนต้ำาแหน่ง	 การัปรัับอัต้รัาค่่าต้อบแทน	 และการัพัฒนาพนักงาน	 เพื�อให�พนักงานมีขวัญกำาลังใจ 
ในการัทำางาน	 และจะทำาให�บริัษััทมีพนักงานที�พรั�อมที�จะก�าวขึ�นมาอย์้่ในต้ำาแหน่งผู้้�บริัหารัของบรัิษััทที�จะขับเค่ลื�อนให�บริัษััท 
ก�าวไปข�างหน�า	สิำาหรับันโย์บาย์ค่า่ต้อบแทนพนกังานในรัะย์ะย์าว	ได้�แก	่เงนิสิะสิมกองทน้สิำารัองเลี�ย์งชี่พ	และ		โค่รังการัสิะสิมห้�น 
สิำาหรัับพนักงาน	(	Employee	Joint	Investment	Program	:	EJIP	)

 จำานวนพนักงานทั้งหมด 
	 ในปี	2563	บริัษััทมีจำานวนบ้ค่ลากรั	(ไม่รัวมผู้้�บรัิหารั)	จำานวนทั�งสิิ�น	192	ค่น	ต้ามลำาด้ับ	โด้ย์แบ่งต้ามสิาย์งาน	มีรัาย์ละเอีย์ด้
ดั้งน้�

สายงาน

จำานวนพนักงาน (คน)

ชาย หญิง รวม

1. สายงานคอนโดและบ้าน  29  47  76 

2. สายงานก่อสร้างและสนับสนุน  37  25  62 

3. สายงานพัฒนาธุรกิจ  4  10  14 

4. สายงานการเงินและบัญชี  8  5  13 

5. สายงานบริหารองค์กร  12  12  24 

6. พนักงานชั่วคราว  2  1  3 

รวม  92  100  192 

หมายเหตุ :  1.	 ในปี	2563	มีพนักงานลาออก	รัวมทั�งสิิ�น	57	ค่น	แบ่งเป็นพนักงานช่าย์	33	ค่น	พนักงานหญิง	24	ค่น
	 	 	 2.	 จำานวนพนกังานทั�งหมด้	หมาย์ถืงึ	จำานวนพนกังานต้�นงวด้	2563	รัวมจำานวนพนกังานเข�าใหมแ่ละจำานวนพนกังาน

ลาออกรัะหว่างปี	ณ	31	ธิันวาค่ม	2563
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ค่าตอบุแทน และสวัสดิการพนักงาน
1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 ในปี	2563	บรัิษััทจ่าย์ผู้ลต้อบแทนให�แก่พนักงาน	(ไม่รัวมผู้้�บรัิหารั)	ในลักษัณะต้่างๆ	ได้�แก่	 เงินเด้ือน	เงินสิมทบกองท้น
สิำารัองเลี�ย์งชี่พ	เงินสิมทบปรัะกันสิังค่ม	เงินสิมทบห้�นสิำาหรัับพนักงาน	และเงินได้�อื�นๆ	มีรัาย์ละเอีย์ด้	ด้ังต้ารัางด้ังต้่อไปน้�

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)

จำานวนเงิน (บาท)

ปี 2562 ปี 2563

เงินเด้ือน 95,912,549.00 70,644,661.00

เงินสิมทบกองท้นสิำารัองเลี�ย์งช่ีพ 2,864,620.00 3,404,665.00

เงินสิมทบปรัะกันสิังค่ม 1,429,543.00 882,970.00

เงินสิมทบกองท้นสิะสิมห้�นพนักงาน	 1,120,806.00 355,658.00

เงินได้�อื�นๆ 10,808,934.00 7,842,059.00

รวม 112,136,452.00 83,130,013.00

2)  ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน 
	 ค่า่ต้อบแทนที�มิใช่ต่้วัเงนิ	จะอย่้์ในรัป้ของปรัะกนัสิข้ภาพ	ปรัะกนัอบั้ต้เิหต้	้รัางวลัพนกังานด้เีด้น่ปรัะจำาป	ีรัางวลัต้ามอาย์ง้าน	 
เค่รัื�องแบบพนักงาน	งานเลี�ย์งปรัะจำาปี	เป็นต้�น	 	 	

 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ   

	 บริัษััทได้�จัด้ต้ั�งกองท้นสิำารัองเลี�ย์งช่ีพในปี	2554	ต้ามพรัะรัาช่บัญญัต้ิกองทน้สิำารัองเลี�ย์งชี่พ	2530	ซื้ึ�งมีวัต้ถื้ปรัะสิงค่์
เพื�อเป็นการัออมทรััพย์์	และสิรั�างหลักปรัะกันให�แก่พนักงาน	รัวมทั�งพนักงานได้�รัับสิิทธิิปรัะโย์ช่น์ทางภาษัี	 	

 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

	 	 -ไม่มี-

นโยบุายการพัฒนาบุุคลากร 
	 บริัษัทัได้�ต้รัะหนกัถืงึค่วามสิำาค่ญัของการัฝ่กึอบรัมและการัพฒันาบค้่ลากรัของบรัษัิัทเพื�อเสิรัมิสิรั�างค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืให�
แก่พนักงาน	พนกังานสิามารัถืปฏิบิตั้งิานให�ก�าวทนัการัเปลี�ย์นแปลงและเป็นไปต้ามกลย์ท้ธ์ิของบรัษัิัท	โด้ย์มหีลกัเกณฑ์ด้งัต่้อไปน้�

1. การัฝ่ึกอบรัมพนักงานต้�องมีการัจัด้ทำาเป็นแผู้นการัฝ่ึกอบรัมรัาย์ปี	โด้ย์ต้�องสิอด้ค่ล�องกับแผู้นงานธิ้รักิจของบรัิษััท

2. การัฝ่ึกอบรัมและพัฒนาพนักงานเป็นหน�าที�ที�จะทำารั่วมกันด้ังน้�

• บรัษิัทัมีเป้าหมาย์ม้ง่มั�นที�จะฝ่กึอบรัมและพฒันาพนักงานโด้ย์มอบหมาย์ให�หนว่ย์งานทน้มนษ้ัย์เ์ป็นผู้้�ด้ำาเนนิการั	
และกำาหนด้เป็นแนวทางว่าพนักงานแต้่ละค่นค่วรัได้�รัับการัฝ่ึกอบรัมจำานวนเท่าใด้ต้่อปี

• ผู้้�บังค่ับบัญช่ารัับผู้ิด้ช่อบให�ผู้้�ใต้�บังค่ับบัญช่ามีโอกาสิเข�ารัับการัฝ่ึกอบรัมและพัฒนาอย์่างสิมำ�าเสิมอโด้ย์พิจารัณา
จากแผู้นการัฝ่ึกอบรัม

• พนักงานต้�องขวนขวาย์ที�จะพัฒนาและปรัับปรั้งต้นเองต้ามแผู้นพัฒนาให�ทันกับภารักิจที�เปลี�ย์นแปลง

3. การัฝ่กึอบรัมและพฒันาพนกังานปรัะกอบด้�วย์	2	สิว่น	ค่อื	การัฝ่กึอบรัมเกี�ย์วกบังานในหน�าที�	และการัฝ่กึอบรัมเกี�ย์วกบั 
การับรัิหารัจัด้การัและพฤต้ิกรัรัมองค่์กรัอื�นๆ	โด้ย์ให�กำาหนด้แปรัผู้ันไปต้ามสิถืานการัณ์และค่วามจำาเป็น
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4. บรัิษััทได้�จัด้ให�มีการัฝ่ึกอบรัมเพื�อเป็นการัสินับสิน้นการัพัฒนาค่วามสิามารัถืและเพิ�มปรัะสิิทธิิภาพการัทำางาน 
ของพนักงาน	 โด้ย์หน่วย์งานด้ำาเนินการัเองและโด้ย์สิถืาบันภาย์นอกองค่์กรั	 บรัิษััทถืือว่าทรััพย์ากรับ้ค่ค่ลเป็น 
สิิ�งที�มีค่้ณค่่าเหน่อทรััพย์ากรัทางการับรัิหารั	 “ธิำารังรัักษัาและม้่งมั�นพัฒนาขีด้ค่วามสิามารัถืของทรััพย์ากรับ้ค่ค่ลใน
องค่์กรัอย์่างต้่อเน่�อง	/	Invest	continuously	in	its	human	capital”	ด้ังนั�น	พนักงานท้กค่นจะได้�รัับการัพัฒนาศักย์ภาพ
บ้ค่ลากรั	ทั�งด้�านค่วามรั้�	 ทักษัะและรัะบบปฏิิบัต้ิงานภาย์ในทก้รัะด้ับอย์่างต่้อเน่�อง	 โด้ย์ได้�กำาหนด้แนวทางการัพัฒนา
สิมรัรัถืนะบ้ค่ลากรั	(Competency	Based	Development)	ที�เหมาะสิมสิอด้ค่ล�องกับแผู้นค่วามก�าวหน�าในสิาย์อาช่ีพ

	 ในปี	2563	 บรัิษััทได้�สินับสิน้นการัพัฒนาทักษัะค่วามสิามารัถืในการัทำางานอย่์างต้่อเน่�อง	 มีการัฝ่ึกอบรัมท้กรัะด้ับช่ั�น	 
รัวมถึืงส่ิงเสิริัมและอำานวย์ค่วามสิะด้วกด้�านการัฝึ่กอบรัมและให�ค่วามร้ั�แก่ผู้้�เกี�ย์วข�องในรัะบบการักำากับด้้แลกิจการัของบริัษััท	 
เช่่น	กรัรัมการั	กรัรัมการัต้รัวจสิอบ	ผู้้�บรัิหารั	หรัือเลขาน้การับรัิษััท	เป็นต้�น	

	 หลักสิ้ต้รัการัฝ่ึกอบรัมภาย์ในบรัิษััทจะอย์้่ในลักษัณะการัฝ่ึกอบรัมในงาน	(on	the	job	training)	หรัือการัสิอนแนะนำาในงาน	
(Coaching)	โด้ย์ผู้้�บังค่ับบัญช่าซื้ึ�งมีบทบาทสิำาค่ัญอย์่างย์ิ�งต้่อการัพัฒนาผู้้�ใต้�บังค่ับบัญช่าแล�ว	ย์ังมีหลักสิ้ต้รัที�ต้�องเช่ิญวิทย์ากรัที�
มีค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืมาอบรัมภาย์ในบรัิษััทด้�วย์	จะมาในรั้ปแบบของพนักงานที�มีค่วามเช่ีย์วช่าญเฉพาะด้�าน	หรัือค่้่ค่�า	อาทิ	

หลักสูตร วัตถุประสงค์

Connecting	with	Customer	through	Google	 
My	Business

พนักงานสิามารัถืใช่�งาน	 Google	My	Business	 ได้�ถื้กวิธิี,	 
เข�าถืึงลก้ค่�าบน	Google	มากขึ�นทำาให�ได้�ล้กค่�าเพิ�มขึ�นง่าย์ๆด้�วย์
การัสิรั�างโปรัไฟล์ธิร้ักิจที�ด้	ีและให�ลก้ค่�าเข�าถึืงได้�หลากหลาย์ช่่องทาง

Easy	Chewa	Procurement	(	รั้่นที�1,	2) พนักงานสิามารัถืใช่�งานรัะบบปฏิบัิต้กิารัของบริัษัทัได้�อย่์างถืก้ต้�อง
แม่นย์ำาและสิะด้วกสิบาย์มากขึ�น	

Excel	มืออาชี่พ	รั้่นที�1,	2 พนกังานเข�าใจหน�าที�ของ	MS	Excel	ได้�มากขึ�นและสิามารัถืสิรั�าง
หรัือแก�ไขต้ารัางเอกสิารั,	 สิรั�างต้ารัางการัค่ำานวณโด้ย์ใช่�ฟังก์ช่ัน
ต้่างๆ,	สิรั�างกรัาฟข�อม้ล	วิเค่รัาะห์และสิรั้ปผู้ลข�อมล้ได้�	เป็นต้�น

การัพิจารัณาสิินเช่ื�อบ�านและค่อนโด้	(รั้่น	1,	2,	3) พนักงานสิามารัถืต้อบค่ำาถืามล้กค่�าเกี�ย์วกับสิินเช่ื�อเบื�องต้�นได้�,	
วเิค่รัาะห์ค่วามสิามารัถืของลก้ค่�าก่อนส่ิงให�ธินาค่ารัอนม้ตั้สิินิเช่ื�อได้�	 
และเป็นที�ปรึักษัาให�กบัลก้ค่�าได้�ด้ี

MICRO	INFLUENCER	(รั้่น	1,2,3,4) เพื�อให�พนักงานเรัีย์นรั้�	 และฝ่ึกปฏิิบัต้ิการัเป็น	Micro	Influencer	
เบื�องต้�น	 สิำาหรัับการัสิรั�าง	 content	 ทางด้�านการัต้ลาด้ไปย์ังสิื�อ	
social	media	 ต้่างๆ	 และร้ั�จักบรัิหารังบปรัะมาณที�เกี�ย์วข�องได้�
อย์่างเหมาะสิม

ข�อค่ิด้และการัเขีย์นค่อนเทนต้์บน	Facebook	ให�โด้นใจ	1 พนกังานรั้�และเข�าใจเทค่นคิ่การัเขยี์นค่อนเทนต้บ์น	Facebook	ให�
โด้นใจผู้้�บรัิโภค่มากที�สิ้ด้

ค่นทำาอสิังหาฯ	ต้�องรั้�กฎหมาย์	(แนวรัาบ) เพื�อให�พนักงานร้ั�และเข�าใจข�อกฎหมาย์ที�เกี�ย์วข�องกับการัพัฒนา
อสิังหารัิมทรััพย์์	 (พรับ.	 จัด้สิรัรัที�ด้ิน,	 พรับ.ค่วบค่้มอาค่ารั,	
พรับ.	อาค่ารัช่้ด้	เป็นต้�น)	รัวมถืึงการัวิเค่รัาะห์และค่ัด้เลือกที�ด้ิน	
(ผู้ังเมือง,	ข�อกำาหนด้และข�อห�าม,	การัรัะบาย์นำ�า	เป็นต้�น)

ค่นทำาอสิังหาฯ	ต้�องรั้�กฎหมาย์	(แนวสิ้ง) เพื�อให�พนักงานร้ั�และเข�าใจข�อกฎหมาย์ที�เกี�ย์วข�องกับการัพัฒนา
อสิังหารัิมทรััพย์์	 (พรับ.	 จัด้สิรัรัที�ด้ิน,	 พรับ.ค่วบค่้มอาค่ารั,	
พรับ.	อาค่ารัช่้ด้	เป็นต้�น)	รัวมถืึงการัวิเค่รัาะห์และค่ัด้เลือกที�ด้ิน	
(ผู้ังเมือง,	ข�อกำาหนด้และข�อห�าม,	การัรัะบาย์นำ�า	เป็นต้�น)
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หลักสูตร วัตถุประสงค์

แบไต้๋	Facebook	&	Google	ฉบับเรัีย์นรั้� เพื�อให�พนักงานรั้�และเข�าใจการัทำางานของ	Facebook	&	Google	
และสิามารัถืนำามาปรัะย์ก้ต้์ในการัทำางานได้�

How	to	ใช่�	Canva	ออกแบบสิื�อย์ังไงให�ปัง	รั้่นที�	1,2 พนกังานสิามารัถืออกแบบสิื�อพิมพ์ออนไลน์ต้า่ง	ๆ 	ได้�อย่์างง่าย์ด้าย์	 
โด้ย์ปรัะย์้กต้์ใช่�รั้ปแบบมาต้รัฐานที�หลากหลาย์ของ	 Canva	 ผู้้�ใช่� 
ไม่จำาเป็นต้�องมีค่วามรั้�พื�นฐานด้�าน	Graphic	Designer	

พรัะรัาช่บัญญัต้ิค่้�มค่รัองข�อมล้สิ่วนบ้ค่ค่ล เพื�อเต้รัีย์มค่วามพรั�อมและรัับมือกับพรัะรัาช่บัญญัต้ิ	 ด้ังกล่าว,	 
การัเผู้ย์แพรั่ข�อม้ล,	วิธิีการัจัด้เก็บข�อม้ลส่ิวนบ้ค่ค่ลที�ถื้กต้�อง	และ
ผู้ลกรัะทบที�เกิด้ขึ�นจากการัเผู้ย์แพรั่ข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ล

สิรั�างมาต้รัฐานโค่รังการัแนวรัาบอย์่างไรั?	ให�โด้นใจล้กบ�าน	
(รั้น่ที�1,	2)

เพื�อให�พนักงานต้อบค่ำาถืามให�แก่ล้กค่�าเกี�ย์วกับมาต้รัฐานการั
ก่อสิรั�างของบรัิษััทได้�ด้�วย์ค่วามมั�นใจ

เสิรัิมสิรั�างจรัรัย์าบรัรัณและจรัิย์ธิรัรัมเพื�อต้่อต้�านการัท้จรัิต้
ค่อรั์รััปช่ันในองค่์กรั

เพื�อให�พนักงานรัับทรัาบและเข�าใจเรัื�องการัต้่อต้�านท้จรัิต้
ค่อรั์รััปช่ันในท้กรัะด้ับโด้ย์ม้่งเน�นให�พนักงานต้รัะหนักต่้อนโย์บาย์
และมาต้รัการั	โด้ย์นำาไปปฏิบัิต้ิต้่อไปอย่์างเป็นรั้ปธิรัรัม	

จรัรัย์าบรัรัณในการัด้ำาเนินธิ้รักิจ การัทด้สิอบค่วามรั้�ค่วามเข�าใจของพนักงาน	ด้�านจรัรัย์าบรัรัณใน
การัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท

	 นอกจากน้�	บรัิษััทให�ค่วามสิำาค่ัญกับการัสิ่งบ้ค่ลากรัไปอบรัมภาย์นอกโด้ย์สิถืาบันอบรัมที�มีค่้ณภาพหรัือที�มีช่ื�อเสิีย์ง	อาทิ

ลำาดับ หลักสูตร

1 ทิศทางต้ลาด้ที�อย์้่อาศัย์	VS	เศรัษัฐกิจ	ต้�นปี	63

2 รัาย์งานการัปรัะเมินผู้ลกรัะทบสิิ�งแวด้ล�อม

3 PDPA	(Personal	Data	Protection	Act)	พรัะรัาช่บัญญัต้ิค่้�มค่รัองข�อมล้ส่ิวนบ้ค่ค่ล

4 สิรั�างรัาย์ได้�	ย์อด้ขาย์การัจ่าย์	ผู้่าน	Tik	Tok

5 ทิศทางต้ลาด้ที�อย์้่อาศัย์	VS	เศรัษัฐกิจ	กลางปี	63

6 การัรัะงับข�อพิพาททางเลือกธิ้รักิจก่อสิรั�าง

7 Leadership	Skills	for	Auditors

8 CFO	Refresher	Course

9 TFRS	ปี	64

10 e-Withholding	Tax	ทางเลือกในการัหักภาษีั	ณ	ที�จ่าย์	และ	National	e-Payment

11 VAT	ปรัะเด้็นที�มักผู้ิด้และเทค่นคิ่การัแก�ไข

12
TFRS	ใหม่	กรัะทบงบการัเงินอย์่างไรั	และผู้ลกรัะทบของมาต้รัการัผู้่อนปรันทางบัญช่ีจาก	COVID-19	(ม้มมองของ
การัวิเค่รัาะห์)

13 Digital	Transformation	-	Planning	&	Budgeting	and	Expense	Management

14 นโย์บาย์การัลด้ก๊าซื้เรัือนกรัะจก	:	โอกาสิ	ค่วามท�าทาย์	และวิธิีการัปรัะเมิน

15 พื�นฐานด้�านค่วามย์ั�งย์ืนของธิ้รักิจ

16 กลย์้ทธ์ิบรัิหารัการัเงินเพื�อพลิกฟ้�นองค่์กรัและสิรั�างการัเต้ิบโต้ในย์้ค่	New	Normal
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ลำาดับ หลักสูตร

17 การัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลเพื�อวิเค่รัาะห์การัด้ำาเนินงานของบรัิษััท	(MD&A)

18 กลย์ท้ธิ์ด้�านค่วามย์ั�งย์ืนของธิ้รักิจ

19 Sustainable	Supply	Chain	Management	รั้่นที�	2

20 New	Normal	of	Communication	in	Digital	&	Crisis	Turbulence

21 สิรั�างค่วามพรั�อม	ทำาค่วามเข�าใจ	การัปรัะเมินค่วามย์ั�งย์ืน	ปี	2563

22 รัว่มสิรั�างค่วามพรั�อมให�กบัผู้้�ปรัะกอบธ้ิรักจิในต้ลาด้ทน้	เพื�อรัองรับัพรัะรัาช่บญัญตั้คิ่้�มค่รัองข�อมล้สิว่นบ้ค่ค่ล	พ.ศ.	2562

23 การัปฏิิบัต้ิงานของเลขานก้ารับรัิษััท	เพื�อรัองรัับการัปรัะช่ม้ผู้่านสิื�ออิเล็กทรัอนิกส์ิ

24 การัเต้รัีย์มค่วามพรั�อมกรัรัมการัและผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิง้ในเรัื�อง	Personal	Data	Protection

25 MAI	Sustainability	Strategy	Program	2020

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

27 Director’s	Briefing	7	“Building	A	Consumer	Centric	Boardroom	from	Insights	to	Delight”

28
Board	War	Room	EP.7	“Personalized	Marketing	vs.	Data	Privacy:	Engaging	You	Customers	while	Protecting	
their	Identities”

29 Director	Briefing	“The	Roles	of	Directors	during	COVID-19:	Financial	Reporting,	Leadership	and	Beyond”

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

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

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

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

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

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

	 เพื�อเพิ�มศักย์ภาพ	 ค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืของพนักงานในการัพัฒนาองค่์กรัให�ด้ีขึ�น	 และเพื�อนำาไปสิ้่ค่วามสิำาเรั็จอย์่างย์ั�งย์ืน
ในปี	2563	 บรัิษััทได้�ฝ่ึกอบรัมพนักงานค่ิด้เป็นรั�อย์ละ	98.25	 ของพนักงานทั�งหมด้	 โด้ย์ค่ิด้เป็นจำานวนช่ั�วโมงเฉลี�ย์	8	 ช่ั�วโมง/ 
ค่น/ปี	ซื้ึ�งเกินกว่าต้ามที�มาต้รัฐานกรัมพัฒนาฝ่ีมือแรังงานกำาหนด้ไว�ที�	6	ช่ั�วโมง/ค่น/ปี	



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 103

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
	 บริัษัทักำาหนด้ให�เป็นกจิกรัรัมที�เกดิ้ขึ�นหลงักรัะบวนการัสิรัรัหาว่าจ�าง	เพื�อให�พนักงานใหม่เกดิ้การัปรับัตั้ว	โด้ย์ผู้า่นกจิกรัรัมต้า่งๆ	 
เช่่น	 การัแนะนำาพนักงานใหม่ให�รั้�จักและค่้�นเค่ย์กับสิิ�งต้่างๆ	 ในองค่์กรั	 (ไม่ว่าจะเป็นผู้้�บังค่ับบัญช่า,	 เพื�อนรั่วมงาน,	 
ค่วามปลอด้ภยั์ในการัปฏิิบตั้งิาน,	นโย์บาย์,	วตั้ถ้ืปรัะสิงค่,์	กฎรัะเบีย์บ	และสิวสัิด้กิารัต้า่งๆ	เปน็ต้�น)	ซื้ึ�งจะกอ่ให�เกดิ้ค่วามปรัะทบัใจแรัก	 
เกิด้ค่วามรัักค่วามผู้้กพัน	 และค่วามเช่ื�อมั�นต้่อองค่์กรั	 โด้ย์มีจำานวนผู้้�เข�ารั่วมปฐมนิเทศมีผู้ลสิำาเรั็จที�รั�อย์ละ	100	 สิ่วน 
จำานวนหัวข�อที�จัด้ปฐมนิเทศมีผู้ลสิำาเรั็จที�รั�อย์ละ	98	

การใช้นวัตกรรมใหม่สำาหรับุงานประมวลผลการลงเวลา อนุมัติลา อนุมัติค่าล่วงเวลาของพนักงาน 
	 บริัษััทได้�ปรัับปรั้งรัะบบปรัะมวลผู้ลการัลงเวลาของพนักงานด้�วย์พิกัด้จาก	 GPS	 ซื้ึ�งฝ่่าย์ท้นมน้ษัย์์นำารัะบบ	 HumanOS	 
(HR	System	On	Cloud)	 มาใช่�โด้ย์พนักงานสิามารัถืใช่�	 application	 ผู่้านมือถืือแทนการัลงเวลาด้�วย์การัสิแกนลาย์นิ�วมือ	 
ซื้ึ�งรัะบบด้งักลา่วทำาให�เกดิ้ค่วามแมน่ย์ำาและเพิ�มค่วามสิะด้วกให�กบัพนกังานมากขึ�น	รัวมถืงึฝ่า่ย์ทน้มนษ้ัย์์สิามารัถืต้รัวจข�อมล้ได้�
อย์่าง	real	time	นอกจากน้�ผู้้�บังค่ับบัญช่ายั์งสิามารัถือน้มัต้ิการัลาหรืัอการัขออน้มัติ้ค่่าล่วงเวลาของผู้้�ใต้�บังค่ับบัญช่าผู้่านมือถืือ 
ได้�ท้กสิถืานที�	 โด้ย์จะมีรัะบบแจ�งเต้ือนไปย์ังรัะบบ	 application	 ในมือถืือของผู้้�บังค่ับบัญช่า	 ซื้ึ�งนวัต้กรัรัมด้ังกล่าวเรัิ�มมี 
ผู้ลบังค่ับใช่�ต้ั�งแต้่วันที�	8	มกรัาค่ม	2562	

จรรยาบุรรณ์ในการดำาเนินธุรกิจ
	 บรัิษััทย์ึด้หลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ีเพื�อให�มั�นใจว่าบรัิษััทมีการัด้ำาเนินงานอย่์างมีปรัะสิิทธิิภาพ	 โปรั่งใสิ	 ย์้ติ้ธิรัรัม	 
ด้�วย์ค่วามรัับผิู้ด้ช่อบต่้อสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	 ต้ลอด้จนม่้งมั�นพัฒนาธิ้รักิจให�เติ้บโต้อย่์างต้่อเน่�อง	 และสิรั�างค่้ณค่่าให�แก่ 
ผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์ท้กกล้่ม

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�กำาหนด้นโย์บาย์จรัรัย์าบรัรัณธิ้รักิจ	(Code	of	Conduct)	 ของบรัิษััท	(“นโย์บาย์”)	 โด้ย์ม่้งหวังให� 
ค่ณะกรัรัมการั	 ผู้้�บรัิหารั	 พนักงานท้กรัะด้ับ	 ได้�ศึกษัาและทำาค่วามเข�าใจนโย์บาย์	 และ	 ย์ึด้มั�นเป็นแนวทางในการัปฏิิบัต้ิอย์่าง
เค่ร่ังค่รััด้จนกลาย์เป็นวัฒนธิรัรัมขององค่์กรั	 เพื�อให�เกิด้ค่วามมั�นใจแก่ผู้้�มีสิ่วนได้�เสีิย์ท้กกล่้ม	 ว่าบรัิษััทจะสิามารัถืด้ำาเนินธ้ิรักิจ 
เพื�อสิรั�างค่้ณค่่าทั�งทางด้�านเศรัษัฐกิจ	ทางด้�านสิังค่ม	และทางด้�านสิิ�งแวด้ล�อมภาย์ใต้�การักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ีไปพรั�อมกัน

	 ในช่่วงไต้รัมาสิที�	3/2563	บรัษิัทัได้�จดั้ให�มโีค่รังการัฝ่กึอบรัมเพิ�มทักษัะเฉพาะด้�าน	(Specific	Training)	เกี�ย์วกบั	จรัรัย์าบรัรัณ
ธิ้รักิจของบรัิษััท	(Code	of	Conduct)	เพื�อให�มีกรัะบวนการัในการัสิื�อสิารันโย์บาย์แก่ผู้้�บรัิหารั	และ	พนักงานท้กรัะด้ับ	ให�รัับทรัาบ 
และเกิด้ค่วามเข�าใจในแนวทางการัปฏิิบัต้ิอย์่างช่ัด้เจน	โด้ย์การัเรัีย์นร้ั�ด้�วย์ต้นเอง	(Self	Development	Job	Training)	ผู้่านรัะบบ	
E-Learning	อีกทั�งเพื�อให�มกีรัะบวนการัติ้ด้ต้ามผู้ลเพื�อให�มกีารัปฏิบัิต้ติ้ามจรัรัย์าบรัรัณ	การัรับัข�อรั�องเรีัย์น	ต้ลอด้จนการัติ้ด้ต้าม
จัด้การัข�อรั�องเรัีย์นต้่างๆ	สิอด้ค่ล�องกับนโย์บาย์การัแจ�งเบาะแสิ	(Whistle	Blowing)	และรัาย์งานให�ค่ณะกรัรัมการัรัับทรัาบ

นโยบุายการให้ความรู้เก่ียวกับุการทุจริตคอร์รัปชัน
	 บริัษัทัมีนโย์บาย์ที�เกี�ย์วข�องกับมาต้รัการัต่้อต้�านทจ้ริัต้ค่อร์ัรััปชั่น	โด้ย์กำาหนด้ให�กรัรัมการั	ผู้้�บริัหารั	และพนักงานของบริัษัทั
ปฏิิบัต้ิต้ามอย่์างเค่ร่ังค่รััด้	 โด้ย์บรัิษััทได้�กำาหนด้เป็นนโย์บาย์เกี�ย์วกับการัให�และรัับของกำานัล	 การัห�ามเรีัย์กรัับหรัือย์ินย์อมจะ 
รัับเงิน	 สิิ�งของหรัือปรัะโย์ช่น์อื�นใด้จากผู้้�ที�เกี�ย์วข�องทางธิ้รักิจ	 โด้ย์บรัรัจ้ไว�ในจรัรัย์าบรัรัณทางธิ้รักิจซึื้�งเป็นสิ่วนหนึ�งของค่้่มือ
พนักงานซื้ึ�งถืือว่าเป็นสิ่วนหนึ�งของการัปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทก้ค่รัั�ง	 ในปี	2563	 บรัิษััทได้�ด้ำาเนินการัให�ค่วามร้ั�แก่พนักงานที�
เกี�ย์วกับการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปช่ัน	 รัวมทั�งเป็นสิ่วนหนึ�งของหลักส้ิต้รัปฐมนิเทศพนักงานใหม่โด้ย์การัอบรัมและทบทวนจรัรัย์าบรัรัณ 
ทางธิ้รักิจของพนักงาน	 ซื้ึ�งเป็นแนวทางการัปฏิิบัต้ิต้ามหลักจรัรัย์าบรัรัณในการัด้ำาเนินธิ้รักิจที�ด้ีเพื�อผู้้�บรัิหารัและพนักงานต้�อง
ปฏิิบัต้ิต้าม	 และได้�จัด้ทำาเป็นสิ่วนหนึ�งในค่้่มือพนักงาน	 ซื้ึ�งจะอธิิบาย์ถืึงจรัรัย์าบรัรัณของพนักงานในการัปฏิิบัต้ิหน�าที�และ 
ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของพนักงาน	ทั�งต่้อบริัษััท	ต้่อล้กค่�า	 ต่้อผู้้�ถืือห้�น	 ต่้อผู้้�บังค่ับบัญช่าและเพื�อนรั่วมงาน	รัวมถืึงหน�าที�ต้่อต้นเอง	 
ค่วามขดั้แย์�งของผู้ลปรัะโย์ช่น์	(Conflict	of	Interest)	การัใช่�ข�อมล้ของบรัษิัทั	รัวมถึืงรัะเบยี์บและข�อบังคั่บเกี�ย์วกบัการัทำางาน	สิวัสิดิ้การัและ 
สิทิธิปิรัะโย์ช่น	์แนวปฏิบิตั้ิในการัทำางานรัว่มกัน	รัวมถืงึวินยั์และโทษัทางวินยั์	เพื�อแสิด้งถืงึพันธิสิญัญาในการัน�อมรับัหลกัปฏิบิตั้ทิี�ด้ี 
เป็นแนวทางด้ำาเนินงาน	เปรัีย์บเสิมือนวินัย์ที�ทก้ค่นต้�องปฏิบิัต้ิต้ามอย์่างเค่รั่งค่รััด้	



รายงานประจำาปี 2563104

นโยบุายการดูแลเร่ืองความปลอดภัย และสุขอนามัย กิจกรรม 5 ส
	 บริัษััทให�ค่วามสิำาค่ัญ	 และมีนโย์บาย์ที�ช่ัด้เจน	 เป็นรั้ปธิรัรัมเกี�ย์วกับการัด้้แลเรัื�องค่วามปลอด้ภัย์สิ้ขอนามัย์	 และสิภาพ
แวด้ล�อมในการัทำางาน	รัวมทั�งสิง่เสิรัมิให�พนกังานมคี่วามรั้�	จติ้สิำานกึ	ด้�านค่วามปลอด้ภยั์	และสิภาพแวด้ล�อมในการัทำางานโด้ย์ม ี
การัจัด้อบรัม	5	สิ	ให�ค่วามรั้�ในแต้่ละแผู้นก	นอกจากนั�นย์ังจัด้ต้ั�งค่ณะกรัรัมการั	5	สิ	เพื�อค่อย์สิอด้สิ่องด้้แลการัปฏิิบัต้ิต้าม	ด้ังน้�	

 ด้านความปลอดภัย

1)		 บรัิษััทจัด้ให�การัเข�าสิำานักงานมีรัะบบสิแกนนิ�วมือเข�า-ออกเฉพาะผู้้�มีสิิทธิิ�เท่านั�น

2)		 ให�ค่วามสิำาค่ัญกับค่วามปลอด้ภัย์	 และการัป้องกันอ้บัต้ิภัย์โด้ย์สิ่งต้ัวแทนเข�าร่ัวมอบรัม	 ซื้�อมหน้ไฟต้ามมาต้รั 
การัฝ่ึกอบรัมของอาค่ารัสิำานักงานที�ต้ั�งอย์้่	และที�ได้�จัด้ขึ�นเป็นปรัะจำาท้กปี	

3)		 กำาหนด้ให�พนักงานท้กค่นต้�องด้้แล	และทำาค่วามสิะอาด้พื�นที�ที�ปฏิิบัต้ิงานของต้นเองให�เป็นรัะเบีย์บเรัีย์บรั�อย์อย์้เ่สิมอ	

4)	 กำาหนด้ให�ผู้้�บังค่ับบัญช่าท้กรัะด้ับต้�องกรัะทำาต้นเป็นแบบอย์่างที�ด้ี	 เป็นผู้้�นำา	 อบรัม	 ฝ่ึกสิอน	 จ้งใจให�พนักงาน 
ปฏิิบัต้ิงานด้�วย์ค่วามปลอด้ภัย์	

	 อนึ�ง	 การัด้้แลสิ้ขภาวะและค่วามปลอด้ภัย์ในสิภาพแวด้ล�อมการัทำางานของพนักงาน	 บรัิษััทได้�จัด้ให�มีโค่รังการัสิ่งเสิรัิม 
ค่วามร้ั�แกพ่นกังานเพื�อรับัมือกับค่วามเสิี�ย์งจากสิภาพแวด้ล�อมการัทำางาน	โด้ย์เฉพาะโค่รังการัซื้�อมหนไ้ฟซึื้�งจดั้ขึ�นเป็นปรัะจำาทก้ปี	 
เพื�อให�เกิด้ค่วามปลอด้ภัย์สิ้งสิ้ด้เมื�อเกิด้เหต้้ฉ้กเฉินจากอัค่ค่ีภัย์	(Fire	Emergency	Model)	ซื้ึ�งเป็นหนึ�งในมาต้รัการัป้องกันและ
ลด้ค่วามเสิี�ย์งด้�านสิ้ขอนามัย์และค่วามปลอด้ภัย์ของพนักงาน

 ด้านสุขอนามัย
1)	 พนักงานจะได้�รัับบัต้รัปรัะกันสิ้ขภาพจากบริัษััทปรัะกันสิ้ขภาพที�บรัิษััทกำาหนด้	 และสิามารัถืเข�ารัับการัรัักษัาได้�ต้าม 

โรังพย์าบาลในโค่รังการัที�กำาหนด้	โด้ย์มีวงเงินค่่ารัักษัาพย์าบาลต้ามรัะด้ับของพนักงาน

2)	 จัด้ให�พนักงานได้�รัับการัต้รัวจสิ้ขภาพปรัะจำาปีเป็นปรัะจำาท้กปี	 โด้ย์เข�ารัับการัต้รัวจ	 ณ	 โรังพย์าบาลที�มีค่้ณภาพและ
เช่ื�อถืือได้�ต้ามที�บรัิษััทได้�กำาหนด้ไว�

3)		 จัด้ให�มีการักำาจัด้แมลงเป็นปรัะจำาที�สิำานักงาน	เพื�อสิ้ขอนามัย์	และค่วามสิะอาด้ในพื�นที�ที�ปฏิิบัต้ิงาน	ของพนักงาน

4)		 ในสิถืานการัณ์การัแพรัร่ัะบาด้ของเช่ื�อโรัค่	COVID-19	ได้�มมีาต้รัการัเกี�ย์วกบัการัจดั้การัภาย์ในให�พนกังานมีจติ้สิำานกึ
และปฏิบิตั้ติ้นอย์า่งเค่รัง่ค่รัดั้ต้ามปรัะกาศของบรัษิัทัเป็นรัะย์ะอย์า่งชั่ด้เจน	และเพิ�มกรัะบวนการัภาย์ใน	อาทิ	การัฉด้้พน่ 
ฆ่่าเช่ื�อฯ	 เพื�อสิรั�างค่วามมั�นใจในสิถืานที�ทำางานและโค่รังการั,	 การัทำาค่วามสิะอาด้พื�นที�จ้ด้สัิมผู้ัสิอย์่างสิมำ�าเสิมอ,	 
การัจำากัด้ผู้้�เข�ารั่วมปรัะช่้มต้ามสิถืานการัณ์,	 การัลงทะเบีย์นเข�าออกของล้กค่�าที�เข�ามาต้ิด้ต้่องาน,	 การัจัด้การัลด้ 
ค่วามแออัด้ในสิถืานที�ปฏิบิัต้ิงาน	เป็นต้�น	

สรุปสถิติการเกิดอุบุัติเหตุ อัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บุป่วยจากการทำางานและขาดงาน 
ประจำาปี 2563

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2563

อัต้รัาพนักงานที�บาด้เจ็บจากอ้บัต้ิเหต้้	(ค่น) - -

อัต้รัาการัหย์้ด้งานเจ็บป่วย์จากการัทำางาน	(วัน) - -

อัต้รัาการัเจ็บป่วย์จากการัทำางาน	(ค่น) - -

อัต้รัาวันขาด้งาน	(วัน) - -

อัต้รัาพนักงานที�ขาด้งาน	(ค่น) - -
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 การกำากับดูแลกิจการ

นโยบุายการกำากับุดูแลกิจการของบุริษัท
		 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	(“บรัิษััท”)	ได้�ให�ค่วามสิำาคั่ญต้่อการัปฏิิบัต้ิต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี	 
โด้ย์ได้�ต้รัะหนักถืึงบทบาท	 และหน�าที�ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของกรัรัมการั	 ผู้้�บรัิหารั	 และพนักงานในการัสิรั�างเสิรัิมให�เกิด้การักำากับ
ด้้แลกจิการัที�ด้	ีเพื�อเพิ�มขดี้ค่วามสิามารัถืในการัแขง่ขนัของกจิการัและสิรั�างค่วามเช่ื�อมั�นให�แกผู่้้�ถือืห้�น	ผู้้�ลงทน้	และผู้้�ที�เกี�ย์วข�อง
ท้กฝ่่าย์ด้�วย์การับริัหารังานอย่์างมีปรัะสิิทธิิภาพและโปร่ังใสิ	 ค่ณะกรัรัมการัจึงได้�พิจารัณาและทบทวนการันำาหลักการักำากับ 
ด้้แลกิจการัที�ดี้	 ต้ามหลัก	 CG	Code	 ไปปรัับใช่�ต้ามบรัิบทของธิ้รักิจของบรัิษััท	 ปีละหนึ�ง	(1)	 ค่รัั�ง	 นอกจากน้�บรัิษััทได้�ปฏิบิัต้ิ
ต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี	 (Corporate	Governance)	 สิำาหรัับบรัิษััทจด้ทะเบีย์น	 ต้ามแนวทางที�ต้ลาด้หลักทรััพย์์ 
แห่งปรัะเทศไทย์กำาหนด้ไว�มี	5	หมวด้	ด้ังน้�

1. สิิทธิิของผู้้�ถืือห้�น	

2. การัปฏิบิัต้ิต้่อผู้้�ถืือห้�นอย์่างเท่าเทีย์มกัน

3. การัค่ำานึงถืึงบทบาทของผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์

4. การัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลและค่วามโปรั่งใสิ

5. ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของค่ณะกรัรัมการั	

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
	 บริัษััทได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญต้่อสิิทธิิของผู้้�ถืือห้�นในการัต้ัด้สิินใจเกี�ย์วกับการัเปลี�ย์นแปลงที�สิำาค่ัญของบรัิษััทและการัได้�รัับข�อม้ล
ของบรัิษััทอย่์างถื้กต้�อง	ค่รับถื�วน	เพีย์งพอ	ทันเวลาและเท่าเทีย์มกันเพื�อปรัะกอบการัต้ัด้สิินใจในท้กๆ	เรัื�อง	ซื้ึ�งผู้้�ถืือห้�นสิามารัถื
รัับทรัาบผู้ลการัด้ำาเนนิงาน	นโย์บาย์การับรัหิารังาน	หรัอืการัเข�าทำารัาย์การัที�เกี�ย์วโย์งกนัอย์า่งถืก้ต้�องค่รับถื�วนต้ามค่วามเปน็จรังิ
ผู้่านช่่องทางเว็บไซื้ต้์ของบรัิษััท	 ค่ือ	 www.chewathai.com	 ทั�งภาษัาไทย์และภาษัาอังกฤษั	 หรัือเว็บไซื้ต้์ของต้ลาด้หลักทรััพย์์
แห่งปรัะเทศไทย์	 ค่ือ	 www.set.or.th	 ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืมั�นใจได้�ว่าสิิทธิิด้ังกล่าวได้�รัับการัค่้�มค่รัองและปฏิิบัต้ิด้�วย์ด้ีเสิมอ	 
ด้ังนั�นค่ณะกรัรัมการับรัิษััทจึงมีนโย์บาย์	ด้ังน้�

1)	 บริัษััทได้�แต้่งต้ั�งให�บรัิษััทศ้นย์์รัับฝ่ากหลักทรััพย์์	(ปรัะเทศไทย์)	จำากัด้	ทำาหน�าที�เป็นนาย์ทะเบีย์นหลักทรััพย์์ของบรัิษััท	เพื�อ
อำานวย์ค่วามสิะด้วกให�แก่ผู้้�ถืือห้�นในการัด้ำาเนินงานเกี�ย์วกับงานทะเบีย์นหลักทรััพย์์

2)	 ในการักำาหนด้วันปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	บรัิษััทจะไม่กำาหนด้การัปรัะช่ม้ในวันหย์้ด้นักขัต้ฤกษั์	วันหย์้ด้ทำาการัของธินาค่ารัพาณิช่ย์์
โด้ย์จะกำาหนด้ช่่วงเวลาที�เหมาะสิม	ค่ือ	รัะหว่างเวลา	08.30	-17.00	น.	และสิถืานที�ปรัะช่้มจะอย์้่ในเขต้กรั้งเทพมหานค่รั

3)	 สิิทธิิในการัเข�ารั่วมปรัะช่้มสิามัญผู้้�ถืือห้�น	 ซื้ึ�งจัด้ให�มีปีละหนึ�ง	(1)	 ค่รัั�ง	 ในวัน	 เวลา	 และสิถืานที�ที�เหมาะสิม	 ภาย์ในเวลา 
ไม่เกินสิี�	(4)	เด้ือนนับแต้่วันสิิ�นรัอบปีบัญช่ีของบรัิษััท

4)	 ให�บรัิษััทจัด้สิ่งหนังสิือนัด้ปรัะช่้มพรั�อมทั�งข�อม้ลปรัะกอบการัปรัะช่้มต้ามวารัะต้่างๆ	 ให�เพีย์งพอ	 โด้ย์รัะบ้วัต้ถื้ปรัะสิงค่์และ
เหต้้ผู้ล	 ต้ลอด้จนค่วามเห็นของค่ณะกรัรัมการัในท้กวารัะ	 เพื�อเปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นได้�ศึกษัาข�อม้ลอย่์างค่รับถื�วนล่วงหน�า
ก่อนวันปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นไม่น�อย์กว่าย์ี�สิิบเอ็ด้	(21)	 วัน	 ในกรัณ้ที�ผู้้�ถืือห้�นไม่สิามารัถืเข�าร่ัวมปรัะช่้มด้�วย์ต้นเองได้�	 บรัิษััท 
เปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืมอบฉันทะให�กรัรัมการัอิสิรัะหรืัอบ้ค่ค่ลใด้ๆ	 เข�าร่ัวมปรัะช่้มแทนต้นได้�	 โด้ย์ใช่�หนังสิือ 
มอบฉันทะที�บรัิษััทได้�จัด้สิ่งไปพรั�อมกับหนังสิือเช่ิญปรัะช่้ม

5)	 มีนโย์บาย์ในการัอำานวย์ค่วามสิะด้วกให�แก่ผู้้�ถืือห้�น	 โด้ย์ในการัจัด้ปรัะช้่มผู้้�ถืือห้�นของบรัิษััทจะใช่�และจัด้เต้รัีย์มสิถืานที� 
ที�เดิ้นทางสิะด้วกโด้ย์จะแนบแผู้นที�จัด้ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นไว�ในหนังสืิอเช่ิญปรัะช่้ม	 รัวมถึืงเลือกวันเวลาที�เหมาะสิมและจัด้สิรัรั
เวลาในการัปรัะช่้มอย์่างเพีย์งพอ
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6)	 ก่อนเริั�มการัปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นบรัิษััทจะแถืลงให�แก่ผู้้�ถืือห้�นทรัาบถืึงวิธิีการัใช่�สิิทธิิลงค่ะแนนและสิิทธิิในการัแสิด้งค่วามเห็น 
รัวมทั�งการัตั้�งค่ำาถืามใด้ๆ	ต้อ่ที�ปรัะช่ม้ต้ามรัะเบยี์บวารัะการัปรัะช่ม้	ทั�งน้�ในรัะหวา่งการัปรัะช่ม้จะเปดิ้โอกาสิให�ผู้้�ถือืห้�นมีสิทิธิิ
อย์่างเท่าเทีย์มกันในการัแสิด้งค่วามค่ิด้เห็น	 และต้ั�งค่ำาถืามในที�ปรัะช่้มอย์่างเต้็มที�	 โด้ย์ปรัะธิานกรัรัมการัจะจัด้สิรัรัเวลาให�
อย์่างเหมาะสิม	และกรัรัมการัและผู้้�บรัิหารัที�เกี�ย์วข�องจะเข�ารั่วมปรัะช่ม้ผู้้�ถืือห้�นเพื�อต้อบค่ำาถืามในที�ปรัะช่้มด้�วย์	

7)	 ให�เพิ�มช่่องทางในการัรัับทรัาบข่าวสิารัของผู้้�ถืือห้�นผู้่านทาง	website	ของบรัิษััทโด้ย์เปิด้เผู้ย์ข่าวสิารัต่้างๆ	และรัาย์ละเอีย์ด้
ไว�ที�	 website	 ของบรัิษััท	 โด้ย์เฉพาะในกรัณ้หนังสิือเช่ิญปรัะช่ม้ผู้้�ถืือห้�นให�เผู้ย์แพรั่ก่อนวันปรัะช่้มล่วงหน�าเพื�อให�ผู้้�ถืือห้�น
สิามารัถืด้าวน์โหลด้ข�อม้ลรัะเบีย์บวารัะการัปรัะช่้มได้�อย่์างสิะด้วกและค่รับถื�วนและมีเวลาในการัศึกษัาข�อม้ลปรัะกอบการั
ปรัะช่้มล่วงหน�าอย์่างเพีย์งพอก่อนได้�รัับข�อม้ลในรั้ปแบบเอกสิารัจรัิงจากบรัิษััท	

8)	 การัจด้บันทึกรัาย์งานการัปรัะช่้มให�ค่รับถื�วน	 ถื้กต้�อง	 รัวด้เรั็ว	 โปรั่งใสิ	 และบันทึกปรัะเด้็นซื้ักถืามและข�อค่ิด้เห็นที�สิำาค่ัญ 
ไว�ในรัาย์งานการัปรัะช่้มเพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืต้รัวจสิอบได้�	 นอกจากน้�ให�บริัษััทนำารัาย์งานการัปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นเผู้ย์แพร่ั
ในเว็บไซื้ต้์ของบรัิษััทเพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นได้�พิจารัณา	รัวมถืึงส่ิงรัาย์การัปรัะช่ม้ด้ังกล่าวไปยั์ง	ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	
ภาย์ในสิิบสิี�	(14)	วัน	นับแต้่วันที�มีการัปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นนั�น	

9)	 เพิ�มค่วามสิะด้วกให�แก่ผู้้�ถืือห้�นในการัได้�รัับเงินปนัผู้ลโด้ย์การัโอนเงินเข�าบัญช่ีธินาค่ารั	(ถื�ามีการัจ่าย์เงินปนัผู้ล)	เพื�ออำานวย์
ค่วามสิะด้วกให�ผู้้�ถืือห้�นให�ได้�รัับเงินปันผู้ลต้รังเวลา	ป้องกันปัญหาเรัื�องเช่็ค่ช่ำารั้ด้	สิญ้หาย์หรัือส่ิงถืึงผู้้�ถืือห้�น	ล่าช่�า

10)	 บริัษััทได้�ด้แ้ลผู้้�ถืือห้�น	โด้ย์การัให�รัับทรัาบข�อม้ล	ข่าวสิารั	ผู้ลการัด้ำาเนินงาน	และนโย์บาย์ในการับรัิหารังานอย์่างสิมำ�าเสิมอ
และทันเวลา	โด้ย์นอกจากการัเปิด้เผู้ย์ข�อมล้ผู้่านรัะบบข่าวของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์แล�ว	บรัิษััทย์ังได้�นำาข�อม้ล
ที�สิำาคั่ญรัวมทั�งข่าวสิารัต้่างๆ	ที�เป็นปัจจ้บันแสิด้งไว�บนเว็บไซื้ต้์ของบรัิษััทค่ือ	www.chewathai.com

11)	 บริัษััทมีนโย์บาย์เช่ิญผู้้�ถืือห้�นรัาย์ย่์อย์เสินอรัะเบีย์บวารัะการัปรัะช้่มที�สิมค่วรัได้�รัับการัพิจารัณาจากที�ปรัะช่้มสิามัญ 
ผู้้�ถืือห้�นเป็นการัล่วงหน�าอย์่างน�อย์เก�าสิิบ	(90)	 วัน	 โด้ย์ปรัะกาศผู้่านรัะบบการัเผู้ย์แพรั่สิารัสินเทศของต้ลาด้หลักทรััพย์์
แห่งปรัะเทศไทย์	 และเว็บไซื้ต้์ของบรัิษััทค่ือ	 www.chewathai.com	 ในหมวด้นักลงท้นสิัมพันธิ์	 สิำาหรัับการัปรัะช่้มสิามัญ
ผู้้�ถืือห้�นปรัะจำาปี

	 มต้ิที�ปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	ค่รัั�งที�	3/2563	เมื�อวันที�	7	สิิงหาค่ม	2563	กำาหนด้ให�ผู้้�ถืือห้�นมีสิ่วนรั่วมในการั
ตั้ด้สิินใจในเรืั�องสิำาค่ัญของบริัษััท	 โด้ย์การัให�สิิทธิิแก่ผู้้�ถืือห้�นส่ิวนน�อย์สิามารัถืเสินอเพิ�มวารัะการัปรัะช่้มล่วงหน�าก่อนวันปรัะช่้ม
ผู้้�ถืือห้�น	 โด้ย์ค่ณะกรัรัมการัจะพิจารัณาถึืงค่วามเหมาะสิมในการับรัรัจ้เรัื�องที�ผู้้�ถืือห้�นเสินอเป็นวารัะการัปรัะช่้ม	 และให�สิิทธิิผู้้�ถืือ
ห้�นส่ิวนน�อย์เสินอช่ื�อบ้ค่ค่ลเพื�อเข�าพิจารัณาในการัด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการั	 รัวมถืึงเปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นสิ่งค่ำาถืามล่วงหน�าก่อน
วันปรัะช่้ม	สิำาหรัับการัปรัะช่้มสิามัญผู้้�ถืือห้�นปรัะจำาปี	2564	ที�จัด้ขึ�นในวันที�	1	เมษัาย์น	2564	โด้ย์ค่ณะกรัรัมการัได้�ด้้แลให�มีการั
เปิด้เผู้ย์หลักเกณฑ์ด้ังกล่าวให�ผู้้�ถืือห้�นทรัาบในรัะหว่างวันที�	11	พฤศจิกาย์น	2563	ถืึงวันที�	11	มกรัาค่ม	2564

หมวดที่ 2 การปฏิบุัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 บริัษััทได้�กำาหนด้ให�มีการัปฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ถืือห้�นท้กรัาย์อย์่างเท่าเทีย์มกัน	 โด้ย์ให�ค่วามสิำาค่ัญและเค่ารัพต้่อสิิทธิิแห่งค่วาม 
เป็นเจ�าของของผู้้�ถืือห้�นโด้ย์ไม่เอื�อปรัะโย์ช่น์ต้่อผู้้�มีสิ่วนได้�เสีิย์กล้่มใด้กล้่มหนึ�ง	ทั�งน้�	ผู้้�ถืือห้�นจึงสิามารัถืมั�นใจได้�ว่า	สิิทธิิของต้น
จะได้�รัับการัค้่�มค่รัองและปฏิิบัต้ิด้�วย์ด้ีเสิมอ	ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทมีแนวทางในการัรัักษัาไว�ซื้ึ�งสิิทธิิดั้งกล่าว	ด้ังน้�

1)	 บริัษััทเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลให�ผู้้�ถืือห้�นทรัาบอย์่างเพีย์งพอ	ทันเวลา	และทั�วถืึง	เกี�ย์วกับผู้ลการัด้ำาเนินงาน	นโย์บาย์การับรัิหารังาน	
ข�อมล้การัทำารัาย์การัที�เกี�ย์วโย์งกนัอย์า่งถืก้ต้�องค่รับถื�วน	รัวมถืงึการัเผู้ย์แพรัข่�อม้ลที�	จำาเป็นต้อ่การัต้ดั้สินิใจของผู้้�ถือืห้�นผู้า่น 
ช่่องทางเว็บไซื้ต้์ของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์ค่ือ	 www.set.or.th	 และเว็บไซื้ต้์บรัิษััทค่ือ	 www.chewathai.com	 
ทั�งภาษัาไทย์และภาษัาอังกฤษั

2)	 มีนโย์บาย์อำานวย์ค่วามสิะด้วกให�ผู้้�ถืือห้�นส่ิวนน�อย์สิามารัถืเสินอช่ื�อกรัรัมการั	 หรัือเสินอวารัะการัปรัะช่้มเพิ�มเติ้มได้�ก่อน 
การัปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น

3)	 มีการักำาหนด้หลักเกณฑ์ที�ช่ัด้เจนเป็นการัล่วงหน�าเพื�อพิจารัณาว่าจะเพิ�มวารัะที�ผู้้�ถืือห้�นส่ิวนน�อย์เสินอหรืัอไม่	 อย่์างไรั	 
รัวมถืึงมีการักำาหนด้วิธิีการัให�ผู้้�ถืือห้�นสิ่วนน�อย์เสินอช่ื�อบ้ค่ค่ลเพื�อเข�าด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการั	
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4)	 ในการัปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นจะพิจารัณาและลงค่ะแนนเสิีย์งต้ามวารัะที�กำาหนด้โด้ย์ไม่เปลี�ย์นแปลงข�อม้ลสิำาค่ัญ	หรืัอเพิ�มวารัะการั
ปรัะช่ม้ที�ไม่ได้�แจ�งล่วงหน�าโด้ย์ไม่จำาเป็น	โด้ย์เฉพาะในวารัะสิำาค่ัญที�ผู้้�ถืือห้�นต้�องใช่�เวลาในการัศึกษัาข�อม้ลก่อนต้ัด้สิินใจ

5)	 ให�เพิ�มการัอำานวย์ค่วามสิะด้วกแก่ผู้้�ถืือห้�นที�ไม่สิามารัถืเข�าร่ัวมปรัะช่้มได้�ด้�วย์ต้นเอง	 โด้ย์ให�ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืมอบฉันทะ
ให�บ้ค่ค่ลใด้บ้ค่ค่ลหนึ�งหรัือให�มีกรัรัมการัอิสิรัะอย่์างน�อย์หนึ�ง	(1)	 ค่น	 เข�ารั่วมปรัะช่้มและลงมต้ิแทนได้�	 และแจ�ง	 รัาย์ช่ื�อ
กรัรัมการัอิสิรัะด้ังกล่าวไว�ในหนังสิือนัด้ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	

6)	 ให�ปฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ถืือห้�นท้กรัาย์อย์่างเท่าเทีย์มกันไม่ว่าจะเป็นผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่หรัือผู้้�ถืือห้�นส่ิวนน�อย์	 ไม่ว่าจะเป็นผู้้�ถืือห้�น 
ช่าวไทย์หรัือผู้้�ถืือห้�นต้่างช่าต้ิ	

7)	 สินับสิน้นให�มีการัใช่�บัต้รัลงค่ะแนนเสิีย์งในทก้วารัะเพื�อค่วามโปรั่งใสิและต้รัวจสิอบได้�	 ในกรัณ้ที�มีข�อโต้�แย์�งในภาย์หลังและ
ในวารัะการัเลือกต้ั�งกรัรัมการัจะเปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นใช่�สิิทธิิในการัแต้่งต้ั�งกรัรัมการัเป็นรัาย์ค่น	

8)	 มีการักำาหนด้แนวทางในการัเก็บรัักษัาและป้องกันการัใช่�ข�อม้ลภาย์ในเป็นลาย์ลักษัณ์อักษัรัและได้�แจ�งแนวทางด้ังกล่าวให� 
ทก้ค่นในบริัษัทัถือืปฏิบัิต้แิละได้�กำาหนด้ให�กรัรัมการัท้กค่นและผู้้�บริัหารัที�มีหน�าที�รัาย์งานการัถือืค่รัองหลักทรัพัย์ต์้ามกฎหมาย์	
มีหน�าที�จัด้สิ่งรัาย์งานด้ังกล่าวให�แก่ค่ณะกรัรัมการั

9)	 ในกรัณ้ที�กรัรัมการัและผู้้�บรัิหารัค่นใด้ทำาการัซื้ื�อขาย์	 โอนหรัือรัับโอนหลักทรััพย์์ของบริัษััทจะต้�องแจ�งให�สิำานักงาน 
ค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(“สิำานักงาน	ก.ล.ต้.”)	ทรัาบท้กค่รัั�งภาย์ในสิาม	(3)	วันทำาการันับจาก
วันที�มีการัเปลี�ย์นแปลง

10)	 บริัษััทมีแนวทางปฏิิบัต้ิที�ช่ัด้เจนในการัด้้แลและขจัด้ปัญหาค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์	 โด้ย์มีค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 
ซื้ึ�งมีหน�าที�ต้ามกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเป็นผู้้�สิอบทานการัปฏิิบัต้ิต้ามกฎรัะเบีย์บและข�อบังค่ับต้่างๆ	ให�เป็นไปต้าม
กฎหมาย์ต้ามหลักเกณฑ์ของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	สิำานักงาน	ก.ล.ต้.	ซื้ึ�งหากที�ปรัะช่้มมีมต้ิทำารัาย์การัที�อาจมี
ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์	หรัอืเข�าทำารัาย์การัที�เกี�ย์วโย์งกัน	บรัษิัทัจะทำาการัเปิด้เผู้ย์มล้ค่า่รัาย์การัช่ื�อค่้ส่ิญัญาและบค้่ค่ล
ที�เกี�ย์วโย์งกัน	 เหต้้ผู้ลค่วามจำาเป็น	 และรัาย์ละเอีย์ด้อื�นๆ	 ที�เกี�ย์วข�องในการัเข�าทำารัาย์การัด้ังกล่าวอย์่างถื้กต้�องค่รับถื�วน 
ทั�งภาษัาไทย์และภาษัาองักฤษั	ผู้า่นช่อ่งทางเวบ็ไซื้ต้ข์อง	ต้ลาด้หลักทรัพัย์แ์หง่ปรัะเทศไทย์ค่อื	www.set.or.th	และเวบ็ไซื้ต้์
บรัิษััทคื่อ	www.chewathai.com

หมวดที่ 3 การคำานึงถึงบุทบุาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บรัิษััทต้รัะหนักและรัับรั้�ถืึงสิิทธิิของผู้้�มีสิ่วนได้�เสีิย์ท้กกล่้มไม่ว่าจะเป็นผู้้�มีสิ่วนได้�เสีิย์ภาย์ใน	 ได้�แก่	 ผู้้�ถืือห้�น	 พนักงานและ 
ผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์ภาย์นอก	ได้�แก่	ล้กค่�า	ค่้่ค่�า	เจ�าหน้�	ค่้่แข่ง	ภาค่รััฐและหน่วย์งานอื�นๆ	รัวมทั�งช่้มช่นใกล�เค่ีย์งที�เกี�ย์วข�องเน่�องจาก
บริัษััทได้�รัับการัสินับสินน้จากผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์ต้่างๆ	ซื้ึ�งสิรั�างค่วามสิามารัถืในการัแข่งขันและสิรั�างกำาไรัให�บรัิษััท	ซื้ึ�งถืือว่าเป็นการั
สิรั�างค่ณ้ค่่าในรัะย์ะย์าวให�กับบรัิษััท	ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทจึงมีนโย์บาย์	ด้ังน้�

 1) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
	 บรัิษััทต้รัะหนักดี้ว่า	 ผู้้�ถืือห้�นคื่อเจ�าของกิจการัและบรัิษััทมีหน�าที�สิรั�างม้ลค่่าเพิ�มแก่ผู้้�ถืือห้�นในรัะย์ะย์าวจึงกำาหนด้ให�
พนักงานต้�องปฏิิบัต้ิต้ามแนวทางต้่อไปน้�

• ปฏิิบัต้ิหน�าที�ด้�วย์ค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์สิ้จรัิต้	 ต้ลอด้จนต้ัด้สิินใจด้ำาเนินการัใด้ๆ	 ด้�วย์ค่วามรัะมัด้รัะวังรัอบค่อบและเป็น
ธิรัรัมต้่อผู้้�ถืือห้�นท้กรัาย์เพื�อปรัะโย์ช่น์ของผู้้�ถืือห้�นโด้ย์รัวม

• กำากับด้้แลการัด้ำาเนินการัเพื�อให�มั�นใจว่าบรัิษััทมีสิถืานะทางการัเงินและผู้ลการัด้ำาเนินงานที�ด้ีและมีการันำาเสินอ
รัาย์งานสิถืานภาพของบรัิษััท	ผู้ลปรัะกอบการั	ฐานะข�อมล้ทางการัเงิน	การับัญชี่และรัาย์งานอื�นๆ	โด้ย์สิมำ�าเสิมอ
และค่รับถื�วนต้ามค่วามเป็นจรัิง

• รัาย์งานให�ผู้้�ถืือห้�นทรัาบอย์่างเท่าเทีย์มกันถืึงแนวโน�มในอนาค่ต้ของบรัิษััท	ทั�งในด้�านบวกและด้�านลบ	ซื้ึ�งต้ั�งอย์้่
บนพื�นฐานของค่วามเป็นไปได้�	มีข�อม้ลสินับสิน้นและมีเหต้้มีผู้ลอย่์างเพีย์งพอ

• ไม่แสิวงหาผู้ลปรัะโย์ช่น์ให�ต้นเองและผู้้�อื�นโด้ย์ใช่�ข�อม้ลใด้ๆ	 ของบรัิษััทซึื้�งยั์งไม่ได้�เปิด้เผู้ย์ต้่อสิาธิารัณะหรัือ 
ด้ำาเนินการัใด้ๆ	ในลักษัณะที�อาจก่อให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์กับองค่์กรั

• บรัิษััทต้�องปฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ถืือห้�นท้กรัาย์เท่าเทีย์มกันในการัปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น
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 2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ
	 ในการัด้ำาเนินธ้ิรักิจบรัิษััทให�ค่วามสิำาค่ัญในการัปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์	 รัะเบีย์บ	 ข�อบังค่ับทั�งในสิ่วนงานของภาค่รััฐ 
โด้ย์เฉพาะในการักรัะทำาธ้ิรักรัรัม	 บริัษััทหลีกเลี�ย์งการักรัะทำาที�อาจจ้งใจให�รััฐ	 หรัือพนักงานของรััฐด้ำาเนินการัที�ไม่ถื้กต้�อง
เหมาะสิม	แต้จ่ะสิรั�างค่วามสิมัพันธิอ์นัด้รีัะหวา่งกนัในขอบเขต้ที�เหมาะสิมสิามารัถืทำาได้�	เช่น่	การัพบปะพด้้ค่ย้์ในที�สิาธิารัณะ
ต้่างๆ	การัไปแสิด้งค่วามย์ินด้ีในวารัะโอกาสิ	เทศกาล	หรัือต้ามปรัะเพณ้ปฏิบิัต้ิ	เป็นต้�น	โด้ย์มีหลักปฏิิบัต้ิด้ังต้่อไปน้�

• ด้ำาเนินการัอย์่างถื้กต้�อง	เมื�อต้�องมีการัต้ิด้ต้่อเจ�าหน�าที�	หรัือหน่วย์งานของรััฐ

• ต้รัะหนักอย์้่เสิมอว่ากฎหมาย์	 กฎเกณฑ์	 หรัือข�อบังค่ับในหน่วย์งานภาค่รััฐต้่างๆ	 อาจมีเงื�อนไข	 ขั�นต้อน	หรัือ 
วิธิีปฏิบิัต้ิที�แต้กต้่างกัน	และบรัิษััทพึงรัับรั้�และปฏิบัิต้ิต้ามอย์่างเค่รั่งค่รััด้

 3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
	 บรัษัิัทต้รัะหนกัอย์้เ่สิมอว่าพนักงานทก้ค่นเปน็ทรัพัย์ากรัที�ทรังค่ณ้ค่า่ที�สิด้้ของบรัษิัทัเป็นปัจจัย์แห่งค่วามสิำาเรัจ็ของการั
บรัรัล้เป้าหมาย์ของบรัิษััท	 บรัิษััทจึงกำาหนด้นโย์บาย์ให�มีการัปฏิิบัต้ิที�เป็นธิรัรัมทั�งในด้�านโอกาสิ	 ผู้ลต้อบแทน	 การัแต้่งต้ั�ง	 
โย์กย์�าย์ต้ลอด้จนการัพัฒนาศักย์ภาพ	โด้ย์ได้�ย์ึด้หลักปฏิิบัต้ิด้ังต้่อไปน้�

• ปฏิิบัต้ิต้่อพนักงานด้�วย์ค่วามเค่ารัพในเกีย์รัต้ิ	ศักด้ิ�ศรัี	และสิิทธิิส่ิวนบ้ค่ค่ล

• ด้้แลรัักษัาสิภาพแวด้ล�อมในการัทำางานให�มีค่วามปลอด้ภัย์ต้่อชี่วิต้และทรััพย์์สิินของพนักงานอย์้เ่สิมอ

• การัแต่้งต้ั�งและโย์กย์�าย์	 รัวมถืึงการัให�รัางวัลและการัลงโทษัพนักงาน	 กรัะทำาด้�วย์ค่วามสิ้จรัิต้ใจ	 และต้ั�งอย์้่บน 
พื�นฐานของค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืและค่วามเหมาะสิมของพนักงานนั�น

• ให�ค่วามสิำาค่ัญต้่อการัพัฒนาค่วามรั้�	ค่วามสิามารัถืของพนักงาน	โด้ย์มีการัพัฒนาอย์่างสิมำ�าเสิมอ	อาทิ	การัจัด้
อบรัมสิัมมนา	การัฝ่ึกอบรัม	และให�โอกาสิอย์่างทั�วถืึงกับพนักงานท้กค่น

• กำาหนด้ค่่าต้อบแทนแก่พนักงานอย์่างเปน็ธิรัรัม	ต้ามสิภาวะอ้ต้สิาหกรัรัม	การัแขง่ขนัทางธิ้รักิจ	ลักษัณะของงาน	
ผู้ลการัปฏิิบัต้ิงาน	และค่วามสิามารัถืของบรัิษััทในการัจ่าย์ค่่าต้อบแทนด้ังกล่าว

• หลีกเลี�ย์งการักรัะทำาใด้ๆ	ที�ไม่เป็นธิรัรัม	ซื้ึ�งอาจมีผู้ลกรัะทบต้่อค่วามมั�นค่งในหน�าที�การังานของพนักงาน

• เปิด้โอกาสิให�พนักงานเสินอแนะหรัือรั�องท้กข์เกี�ย์วกับการัทำางาน	และกำาหนด้วิธิีการัแก�ไข	เพื�อเกิด้ปรัะโย์ช่น์แก่
ท้กฝ่่าย์	และสิรั�างค่วามสิัมพันธิ์อันด้ีในการัทำางานรั่วมกัน

 4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า
	 บริัษัทัม้ง่ด้ำาเนนิธ้ิรักจิพฒันาอสิงัหารัมิทรััพย์	์โด้ย์ปรัะสิงค่ท์ี�จะให�มกีารัสิรั�างสิรัรัค่	์นำาเสินอ	และบรัหิารัจดั้การัผู้ลติ้ภณัฑ์
และการับรัิการัของบรัิษััทแก่ล้กค่�าอย์่างมีมาต้รัฐานและมีจรัิย์ธิรัรัมภาย์ใต้�หลักการัด้ำาเนินงานด้ังน้�

• ม้่งมั�นที�จะจัด้หา	พัฒนาผู้ลิต้ภัณฑ์และการับรัิการั	เพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัของล้กค่�า

• สิ่งมอบผู้ลิต้ภัณฑ์และการับรัิการัที�มีค่้ณภาพ	ภาย์ใต้�เงื�อนไขที�เป็นธิรัรัม

• ให�ข�อม้ลเกี�ย์วกับผู้ลิต้ภัณฑ์และการับริัการัที�ถื้กต้�อง	 เพีย์งพอเพื�อให�ล้กค่�ามีข�อม้ลในการัตั้ด้สิินใจโด้ย์ไม่มีการั
กล่าวเกินค่วามเป็นจรัิงทั�งในการัโฆ่ษัณาหรัือในการัสิื�อสิารัช่่องทางอื�นๆ	กับล้กค่�าอันเป็นเหต้้ให�ล้กค่�าเกิด้ค่วาม
เข�าใจผู้ิด้เกี�ย์วกับค่้ณภาพ	ปรัิมาณ	หรัือเงื�อนไขใด้ๆ	ของสิินค่�าหรัือบรัิการั

• จัด้ให�มีกรัะบวนการัที�สิามารัถืให�ล้กค่�าแจ�งถืึงปัญหาหรัือการัให�บรัิการัที�ไม่เหมาะสิมเพื�อที�บรัิษััทจะได้�ป้องกัน
แก�ไขปัญหาให�กับลก้ค่�าได้�อย่์างรัวด้เร็ัวและนำาข�อมล้ดั้งกลา่วไปปรับัปรัง้หรืัอพัฒนาผู้ลิต้ภณัฑแ์ละการัให�บริัการั
ด้ังกล่าวต้่อไป

• รัักษัาข�อม้ลและค่วามลับของล้กค่�า	โด้ย์ไม่นำาไปเปิด้เผู้ย์หรัือใช่�ปรัะโย์ช่น์ในทางมิช่อบ
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 5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา
	 บริัษัทัมีนโย์บาย์ปฏิบัิต้ติ้อ่ค่้ค่่�าและค่้สั่ิญญาซื้ึ�งถือืเป็นห้�นสิว่นและปัจจัย์แห่งค่วามสิำาเร็ัจทางธิร้ักิจที�สิำาค่ญัปรัะการัหนึ�ง
ด้�วย์ค่วามเสิมอภาค่	และค่ำานึงถึืงผู้ลปรัะโย์ช่น์รั่วมกัน	โด้ย์บรัิษััทมีแนวทางปฏิบัิต้ิด้ังต้่อไปน้�

• บรัิษััทปรัะสิงค่์ที�จะให�การัจัด้หาสิินค่�าและบรัิการัเป็นไปอย์่างมีปรัะสิิทธิิภาพภาย์ใต้�หลักการัด้ังต้่อไปน้�

-	 มีการัแข่งขันบนข�อมล้ที�เท่าเทีย์มกัน

-	 มีหลักเกณฑ์ในการัปรัะเมินและค่ัด้เลือกค่้่ค่�าและค่้่สิัญญาอย่์างเหมาะสิม	 โด้ย์พิจารัณาค่้่ค่�าที�มีปรัะวัต้ิทาง 
การัเงินที�เช่ื�อถืือได้�	 มีศักย์ภาพ	 สิามารัถืผู้ลิต้สิินค่�าหรัือให�บรัิการัที�มีค่้ณภาพต้รังต้ามค่วามต้�องการั	 และ
ต้รัวจสิอบค่้ณภาพได้�

-	 จัด้ทำารั้ปแบบสิัญญาที�เหมาะสิมและเป็นธิรัรัมแก่ทั�งสิองฝ่่าย์

-	 จัด้ให�มีรัะบบการัจัด้การัและต้ิด้ต้ามเพื�อให�มั�นใจว่ามีการัปฏิิบัติ้ต้ามเงื�อนไขของสิัญญาอย์่างค่รับถื�วน	และ
ป้องกันการัท้จรัิต้ปรัะพฤต้ิมิช่อบในท้กขั�นต้อนของกรัะบวนการัจัด้หา

-	 จ่าย์เงินให�ค่้่ค่�าและค่้่สิัญญาต้รังเวลา	ต้ามเงื�อนไขการัช่ำารัะเงินที�ต้กลงกัน

• บริัษััทม้่งหมาย์ที�จะพัฒนาและรัักษัาสิัมพันธิภาพที�ยั์�งยื์นกับค่้่ค่�าและค่้่สิัญญาที�มีวัต้ถื้ปรัะสิงค่์ช่ัด้เจนในเรัื�อง
ค่้ณภาพของสิินค่�าและบรัิการัที�ค่้�มค่่ากับม้ลค่่าเงินและมีค่วามเช่ื�อถืือซื้ึ�งกันและกัน

• ห�ามผู้้�บรัิหารัและพนักงานท้กค่นรัับผู้ลปรัะโย์ช่น์ใด้ๆ	 เป็นสิ่วนต้ัวจากค่้่ค่�าและค่้่สิัญญาไม่ว่าโด้ย์ทางต้รังหรัือ
ทางอ�อม

• ไม่ใช่�ข�อมล้ที�ได้�ทรัาบอันเน่�องมาจากการัจัด้ซื้ื�อ	จัด้หาเพื�อปรัะโย์ช่น์ส่ิวนต้ัวหรัือผู้้�อื�น

 6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้
	 บริัษัทัยึ์ด้มั�นในการัด้ำาเนนิธ้ิรักิจอย์า่งมีหลกัการัและวนิยั์เพื�อสิรั�างค่วามเช่ื�อถือืให�กบัเจ�าหน้�โด้ย์บรัษิัทัได้�ย์ดึ้หลักปฏิบิตั้ิ	
ดั้งต้่อไปน้�

• ปฏิิบัต้ิต้่อเจ�าหน้�ด้�วย์ค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์และช่ำารัะค่ืนเงินก้�ยื์ม	 และด้อกเบี�ย์จ่าย์ต้รังต้ามกำาหนด้เวลา	 รัวมทั�งปฏิิบัต้ ิ
ต้ามเงื�อนไขต้่างๆ	ที�รัะบ้ในสิัญญาเงินก้�ย์ืมและข�อต้กลงต้่างๆ	อย์่างเค่รั่งค่รััด้

• กรัณ้ที�มีเหต้้การัณ์ที�อาจสิ่งผู้ลต้่อธินาค่ารั	สิถืาบันการัเงิน	และเจ�าหน้�เงินก้�ยื์มของบรัิษััท	หรัือไม่สิามารัถืปฏิิบัต้ิ
ต้ามเงื�อนไขที�รัะบ้ในสิัญญาเงินก้�ย์ืมได้�	บรัิษััทจะจัด้ทำาหนังสิือช่ี�แจงและสิ่งให�ธินาค่ารั	สิถืาบันการัเงิน	ผู้้�ถืือห้�นก้�	 
และเจ�าหน้�เงินก้�ย์ืมเป็นการัล่วงหน�า	และหารัือต้กลงแก�ไขปัญหารั่วมกันท้กค่รัั�ง

 7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า
	 บริัษัทัม่้งด้ำาเนินธ้ิรักจิโด้ย์ปรัะสิงค่ท์ี�จะปรัะสิบค่วามสิำาเรัจ็อย์า่งย์ั�งย์นืและเปน็บรัษิัทัช่ั�นนำาในธิร้ักจิภาย์ใต้�การัแขง่ขนัใน
อ้ต้สิาหกรัรัมอย์่างมีค่้ณธิรัรัมและจรัิย์ธิรัรัม	โด้ย์มีหลักการัปฏิิบัต้ิต่้อค่้่แข่งทางการัค่�า	ดั้งน้�

• ปรัะพฤต้ิปฏิิบัต้ิภาย์ใต้�กรัอบกต้ิกาของการัแข่งขันที�ด้ี

• ไม่แสิวงหาข�อม้ลที�เป็นค่วามลับของค่้่แข่งทางการัค่�า	 ด้�วย์วิธิีการัที�ไม่สิ้จรัิต้หรัือไม่เหมาะสิม	 เพื�อผู้ลปรัะโย์ช่น์
ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท

• ไม่กล่าวหาในทางรั�าย์	หรัือม้ง่ทำาลาย์ช่ื�อเสีิย์งแก่ค่้่แข่งทางการัค่�า

• ไม่กรัะทำาการัใด้ๆ	ที�เป็นการัละเมิด้ทรััพย์์สิินทางปัญญาของผู้้�อื�นหรัือค่้แ่ข่งทางการัค่�า
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 8) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม
	 บริัษััทให�ค่วามสิำาค่ัญกับช่้มช่นและสัิงค่มโด้ย์รัอบด้�วย์ต้รัะหนักด้ีว่าเรัาเปรีัย์บเสิมือนสิ่วนหนึ�งของสิังค่มที�จะรั่วม 
ก�าวเดิ้นไปสิ้่การัพัฒนาสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อมเพื�อค่วามย์ั�งยื์นสืิบไป	 บรัิษััทจึงได้�ด้ำาเนินกิจกรัรัมเพื�อช่้มช่นและสัิงค่มอย์่าง
ต้่อเน่�องค่วบค่้่ไปกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	ภาย์ใต้�ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อช่้มช่นและสิังค่มโด้ย์รัวม	ด้ังน้�

• มีนโย์บาย์ในการัปรัะกอบธ้ิรักิจโด้ย์ค่ำานึงถืึงสิภาพสิิ�งแวด้ล�อมเป็นสิำาค่ัญ	 และปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์และข�อบังค่ับ
เกี�ย์วกับสิิ�งแวด้ล�อมที�บังค่ับใช่�อย์้่อย์่างเค่รั่งค่รััด้

• มีนโย์บาย์การัด้ำาเนินงานด้�านค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่ม	(CSR)	อย่์างช่ัด้เจน	และย์ึด้ถืือปฏิิบัต้ิกันภาย์ในองค่์กรั

• สิ่งเสิรัิมให�พนักงานของบรัิษััท	มีจิต้สิำานึกและค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิิ�งแวด้ล�อมและสิังค่ม

• เค่ารัพต้่อขนบธิรัรัมเน้ย์ม	ปรัะเพณ้	และวัฒนธิรัรัมของแต้่ละท�องถืิ�นที�บรัิษััทเข�าไปด้ำาเนินธิ้รักิจ

• ด้ำาเนินกิจกรัรัมเพื�อรั่วมสิรั�างสิรัรัค์่สิังค่ม	 ช้่มช่น	 และสิิ�งแวด้ล�อมอย่์างสิมำ�าเสิมอเพื�อให�ช้่มช่นที�บรัิษััทต้ั�งอย์้่มี
ค่้ณภาพช่ีวิต้ที�ด้ีขึ�นทั�งที�ด้ำาเนินการัเองและรั่วมมือกับหน่วย์งานของภาค่รััฐ	ภาค่เอกช่น	และช่้มช่น

• ให�ค่วามรั่วมมือในกิจกรัรัมต้่างๆ	กับช่ม้ช่นโด้ย์รัอบในพื�นที�ที�บรัิษััทเข�าไปด้ำาเนินธิ้รักิจอย์้่ต้ามค่วรัแก่กรัณ้

• ต้อบสินองอย์่างรัวด้เรั็วและมีปรัะสิิทธิิภาพต้่อเหต้้การัณ์ที�มีผู้ลกรัะทบต้่อสิิ�งแวด้ล�อม	ช่้มช่น	ชี่วิต้และทรััพย์์สิิน	
อันเน่�องมาจากการัด้ำาเนินงานของบริัษััท	 โด้ย์ให�ค่วามรั่วมมืออย่์างเต้็มที�กับเจ�าหน�าที�ภาค่รััฐและหน่วย์งานที�
เกี�ย์วข�อง

	 นอกจากน้�ผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์สิามารัถืสิอบถืามรัาย์ละเอีย์ด้	แจ�งข�อรั�องเรัีย์น	หรืัอแจ�งเบาะแสิการักรัะทำาผิู้ด้ทางกฎหมาย์	
ค่วามถื้กต้�องของรัาย์งานทางการัเงิน	 รัะบบค่วบค่้มภาย์ในที�บกพรั่อง	 หรัือการัผู้ิด้จรัรัย์าบรัรัณธิ้รักิจของบรัิษััท	 ผู้่าน
กรัรัมการัอสิิรัะหรัอืกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบรัษัิัทได้�	ทั�งน้�	ข�อมล้รั�องเรัยี์นและแจ�งเบาะแสิจะได้�รับัการัค่้�มค่รัองและเกบ็ไว�เปน็ 
ค่วามลบัโด้ย์กรัรัมการัอสิิรัะ	หรัอืกรัรัมการัต้รัวจสิอบจะด้ำาเนนิการัสิั�งการัต้รัวจสิอบข�อมล้	และหาแนวทางแก�ไข	(ถื�าม)ี	และ
จะรัาย์งานต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทต้่อไป

  ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 ค่ณะกรัรัมการับริัษััทได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญต้่อการัมีสิ่วนรั่วมของผู้้�มีส่ิวนได้�เสิีย์ในการัเสิรัิมสิรั�างผู้ลการัด้ำาเนินงาน 
ของบรัษิัทัเพื�อสิรั�างค่วามมั�นค่งย์ั�งย์นืให�แกบ่รัษิัทั	โด้ย์การัเปดิ้เผู้ย์ข�อม้ลสิำาค่ญัที�เกี�ย์วข�องในการัด้ำาเนนิธิร้ักจิให�ผู้้�มสีิว่น
ได้�เสิีย์ได้�รัับทรัาบอย์่างเพีย์งพอและโปรั่งใสิ	นอกจากน้�บรัิษััทจัด้ให�มีช่่องทางสิำาหรัับผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์	ผู้้�ถืือห้�น	และนัก
ลงท้น	สิามารัถืสิอบถืามรัาย์ละเอีย์ด้	แจ�งข�อรั�องเรัีย์น	แจ�งการัถื้กละเมิด้สิิทธิิ	แจ�งเบาะแสิการักรัะทำาผู้ิด้ทางกฎหมาย์	
ค่วามถื้กต้�องของรัาย์งานทางการัเงินรัะบบค่วบค่้มภาย์ในที�บกพรั่อง	 หรัือการัผิู้ด้จรัรัย์าบรัรัณธิ้รักิจของบริัษััผู้่าน 
กรัรัมการัอิสิรัะหรืัอกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบริัษััทได้�	 โด้ย์บริัษััทเปิด้ช่่องทางให�ผู้้�มีสิ่วนได้�เสีิย์ภาย์นอก	 ติ้ด้ต้่อ 
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทหรัือผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งผู้่านช่่องทาง	ด้ังน้�

   1) โทรศัพท์ 	 	 Call	Center	1260	

	 	 	 	 	 	 กด้	3	ต้ิด้ต้่อนักลงท้นสิัมพันธิ์	หรืัอ	กด้	4	แจ�งรั�องเรีัย์น

  2) จดหมาย	 	 จัด้สิ่งทางไปรัษัณ้ย์์	หรัือย์ื�นสิ่งโด้ย์ต้รังที�

	 	 	 	 	 	 บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

	 	 	 	 	 	 1168/80	อาค่ารัลม้พิน้ทาวเวอรั์	ช่ั�น	27	ย์้นิต้ด้ี	

	 	 	 	 	 	 ถืนนพรัะรัามสิี�	แขวงท้่งมหาเมฆ่	เขต้สิาทรั	

	 	 	 	 	 	 กรั้งเทพมหานค่รั	10120

  3) อีเมล  	 	 auditcommittee@chewathai.com

  4) เว็บไซต์	 	 www.chewathai.com



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 111

	 ข�อม้ลรั�องเรัีย์นและแจ�งเบาะแสิจะได้�รัับการัค่้�มค่รัองและเก็บไว�เป็นค่วามลับโด้ย์กรัรัมการัอิสิรัะ	 หรัือกรัรัมการั
ต้รัวจสิอบจะด้ำาเนินการัสิั�งการัต้รัวจสิอบข�อม้ล	 และหาแนวทางแก�ไข	(ถื�ามี)	 และจะรัาย์งานต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััท
ต้่อไป	สิำาหรัับในสิ่วนของพนักงาน	บรัิษััทได้�เปิด้ช่่องทางให�พนักงานแสิด้งค่วามค่ิด้เห็น	รั�องเรีัย์น	หรัือรัาย์งานการั 
กรัะทำาที�ไม่ถื้กต้�องผู้่านช่่องทาง	Whistleblower	ของบรัิษััท

	 ทั�งน้�	บรัิษััทได้�ให�ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิิ�งแวด้ล�อมและสัิงค่ม	รัวมถืึงผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์ในกล้่มต้่างๆ	โด้ย์ให�ค่วามสิำาค่ัญกับ
การัด้ำาเนินธิ้รักิจโด้ย์ค่ำานึงผู้ลกรัะทบที�จะเกิด้ขึ�นกับสิังค่ม	สิิ�งแวด้ล�อม	ล้กค่�า	ค่้่ค่�า	ค่้่แข่ง	พนักงาน	เจ�าหน้�	ซื้ึ�งในปี	2562	
บรัิษััทไม่มีกรัณ้ของการัฝ่่าฝ่้นกฎหมาย์แรังงาน	การัจ�างงาน	การัแข่งขันทางการัค่�า	รัวมต้ลอด้ถืึงบริัษััทไม่มีกรัณ้ของการั 
ถืก้ด้ำาเนนิการัใด้ๆ	จากหนว่ย์รัาช่การัหรัอืหน่วย์งานที�กำากบัด้แ้ลกฎหมาย์	กฎ	และรัะเบยี์บต้า่งๆ	อนัเน่�องมาจากการัที�บรัษิัทั
ไม่ได้�ปรัะกาศข�อม้ลที�เป็นเหต้้การัณ์สิำาค่ัญภาย์ในรัะย์ะเวลาที�หน่วย์รัาช่การัต้�องการัให�บรัิษััทต้�องด้ำาเนินการั

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		 ค่ณะกรัรัมการัพิจารัณาให�บรัิษััทมีนโย์บาย์ในการัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลที�เหมาะสิม	 ทั�งข�อม้ลการัปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์	 ปฏิิบัต้ิต้าม
จรัรัย์าบรัรัณ	 ต้่อต้�านค่อรั์รััปช่ัน	 รัวมถืึงการัปฏิิบัต้ิต้่อผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์อย์่างเป็นธิรัรัมและการัเค่ารัพสิิทธิิมน้ษัย์ช่น	 ค่รัอบค่ล้ม
ถืึงค่วามรัับผู้ิด้ต้่อสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อมที�สิะท�อนการัปฏิิบัต้ิที�จะนำาไปสิ้่การัสิรั�างค่้ณค่่ารั่วมทั�งแก่บรัิษััทและผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์	 โด้ย์ 
เปิด้เผู้ย์ข�อม้ลแก่ผู้้�เกี�ย์วข�องอย์่างโปรั่งใสิ	ไม่ว่าจะเป็นผู้้�ถืือห้�น	ล้กค่�า	หรัือพนักงาน	เป็นต้�น	โด้ย์มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังต้่อไปน้�

 1) ผู้ถือหุ้น
	 บริัษััทมีนโย์บาย์ในการัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลและสิารัสินเทศ	อาทิ	ข�อมล้ทางการัเงิน	ข�อม้ลทั�วไปที�สิำาคั่ญเกี�ย์วกับธิ้รักิจและ 
ผู้ลปรัะกอบการัของบรัิษััทที�ต้รังกับค่วามเป็นจรัิง	ค่รับถื�วน	เพีย์งพอ	สิมำ�าเสิมอ	ทันเวลาอย่์างทั�วถืึง	และเท่าเทีย์มกัน	โด้ย์
ได้�เผู้ย์แพร่ัข�อมล้ข่าวสิารัต่้างๆ	เพื�อให�ผู้้�ถืือห้�น	นักลงทน้	นักวเิค่รัาะห	์และผู้้�มีส่ิวนได้�เสีิย์อื�นๆ	ได้�รับัทรัาบผู้า่นช่อ่งทางต่้างๆ	 
โด้ย์มีฝ่่าย์นักลงท้นสิัมพันธ์ิ	ในการัให�บรัิการัข�อม้ลและข่าวสิารักิจกรัรัมต่้างๆ	ของบริัษััทกับผู้้�ลงท้น	ผู้้�ถืือห้�น	นักวิเค่รัาะห์	
และผู้้�ที�เกี�ย์วข�อง	อาทิ

• การัรัาย์งานผู้่านรัะบบข่าวของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์

• แบบแสิด้งรัาย์การัข�อมล้ปรัะจำาปี	(แบบ	56-1)

• เว็บไซื้ต้์ของบรัิษััทค่ือ	www.chewathai.com

• สิื�อมวลช่นต้่างๆ	ทั�งด้�านหนังสิือพิมพ์และวารัสิารัธิ้รักิจ	โทรัทัศน์

	 ทั�งน้�	 ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ย่์อย์	 นักลงท้นทั�วไป	 และนักวิเค่รัาะห์ที�ต้�องการัข�อม้ลที�เกี�ย์วกับบริัษััทสิามารัถืติ้ด้ต่้อกับฝ่่าย์ 
นักลงท้นสัิมพันธ์ิของบรัิษััทได้�โด้ย์ต้รัง	ซื้ึ�งเป็นการัสิรั�างค่วามสิัมพันธิ์อันด้ีรัะหว่างกัน	โด้ย์เจ�าหน�าที�ของบรัิษััทจะต้ั�งมั�นอย์้ ่
บนพื�นฐานของการัเปดิ้เผู้ย์ข�อม้ลที�เทา่เทยี์มกนับรัษิัทัได้�ต้รัะหนกัและมคี่วามรับัผู้ดิ้ช่อบต้อ่ค่วามเช่ื�อถือืได้�ของข�อมล้ทางการั
เงิน	โด้ย์ค่ณะกรัรัมการับริัษัทัได้�จดั้ทำารัาย์งานทางการัเงินที�มีข�อม้ลถืก้ต้�อง	ค่รับถื�วน	ต้ามมาต้รัฐานการับัญชี่และหลักบัญชี่ที�
รับัรัองทั�วไป	รัวมทั�งการัเปิด้เผู้ย์สิารัสินเทศสิำาค่ญัที�มผีู้ลกรัะทบ	หรัอือาจมีผู้ลกรัะทบต่้อการัเปลี�ย์นแปลงในรัาค่าหลักทรัพัย์์
ของบริัษััทต้่อการัตั้ด้สิินใจลงท้น	 โด้ย์การัปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์	 กฎเกณฑ์	 ข�อบังค่ับของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	
สิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	และหน่วย์งานอื�นๆ	ของรััฐอย์่างเค่รั่งค่รััด้และต้ิด้ต้ามแก�ไข	
เปลี�ย์นแปลงอย์่างสิมำ�าเสิมอ	เพื�อให�มั�นใจว่ากฎหมาย์	กฎเกณฑ์มีค่วามทันสิมัย์	และเป็นหลักปรัะกันให�ผู้้�ถืือห้�นเช่ื�อมั�นใน
การัด้ำาเนินธิ้รักิจอย์่างต้รังไปต้รังมา

	 อนึ�ง	ในป	ี2563	บรัิษัทัได้�ด้ำาเนินการัเพื�อให�บรัิการัข�อม้ลและข่าวสิารัของบรัิษััทผู้่านช่่องทางต้่างๆ	และผู้่านสิื�อมวลช่น
อย่์างสิมำ�าเสิมอเพื�อให�ผู้้�ถืือห้�น	นักลงท้น	นักวิเค่รัาะห์	ผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์อื�น	และบ้ค่ค่ลทั�วไปรัับทรัาบข�อม้ลอย์่างทั�วถืึง	ด้ังน้�

	1)	 	 ผู้้�บรัิหารับรัิษััทได้�ให�ข�อม้ลในภาพรัวมของการัด้ำาเนินงาน	 และต้อบข�อซื้ักถืามแก่นักวิเค่รัาะห์และนักลงท้น	 อาทิ	 
การัพบปะนักวเิค่รัาะหแ์ละนักลงทน้	(Company	Visit)	การัปรัะช่ม้ทางโทรัศัพท	์(Conference	Call)	รัวมถืึงการัปรัะช่ม้
นักวิเค่รัาะห์	(Analyst	meeting)	 เพื�อให�ข�อม้ลกับนักวิเค่รัาะห์และนักลงท้น	และเปิด้โอกาสิให�ได้�สิอบถืามข�อม้ลและ 
ข�อสิงสิัย์ต้่างๆ	 จากผู้้�บรัิหารัโด้ย์ต้รัง	 อีกทั�งสิามารัถืสิรั�างค่วามเช่ื�อมั�นให�เกิด้ขึ�นในสิาย์ต้าของนักวิเค่รัาะห์ได้�เป็น 
อย่์างด้ี	 ทั�งน้�	 การัจัด้	 Analyst	meeting	 ปรัะจำาปี	2563	 มีจำานวนทั�งสิิ�น	2	 ค่รัั�ง	 ในช่่วงเดื้อนก้มภาพันธิ์	2563	 
ห�องปรัะช่้ม	โรังแรัมเอทัสิ	ล้มพิน้	และเด้ือนสิิงหาค่ม	2563	ณ	โรังแรัมแมนด้ารัิน



รายงานประจำาปี 2563112

	 การัเข�ารั่วมกิจกรัรัมบรัิษััทจด้ทะเบีย์นพบผู้้�ลงท้น	 (Opportunity	Day)	 ปรัะจำาปี	 2563	 ณ	 ต้ลาด้หลักทรััพย์์ 
แห่งปรัะเทศไทย์	 ที�จัด้ขึ�นเป็นปรัะจำาท้กไต้รัมาสิเพื�อพบปะกับนักลงท้นและนักวิเค่รัาะห์หลักทรััพย์์	 ให�ข�อม้ลที�เน�น
ไปในการัช่ี�แจงเกี�ย์วกับผู้ลปรัะกอบการัในแต้่ละไต้รัมาสิ	จำานวนทั�งสิิ�น	4	ค่รัั�ง	 ค่ือ	(1)	 วันที�	19	มีนาค่ม	2563	(2)	 
วันที�	1	มิถื้นาย์น	2563	(3)	วันที�	3	กันย์าย์น	2563	และ	(4)	วันที�	30	พฤศจิกาย์น	2563

	 	 การัเด้นิทางไปพบนกัลงทน้	(Roadshow)	เพื�อนำาเสินอข�อมล้เกี�ย์วกบัการัปรัะกอบธิร้ักจิ	ผู้ลปรัะกอบการั	ค่วามค่บืหน�า 
ในด้�านต้า่งๆ	รัวมถืงึภาวะอต้้สิาหกรัรัม	สิถืานะและแนวโน�มในการัด้ำาเนนิในช่ว่งเวลานั�นๆ	ซึื้�ง	Roadshow	ปรัะจำาปี	2563	 
บรัิษััทเข�าร่ัวมกิจกรัรัมที�จัด้ขึ�นโด้ย์บรัิษััทหลักทรััพย์์	 3	 แห่งในช่่วงเด้ือนมิถื้นาย์น	2563	 ค่ือ	 (1)	 บรัิษััท 
หลักทรััพย์์	เอเซื้ีย์	พลัสิ	(2)	บรัิษััทหลักทรััพย์์	เค่ทีบีเอสิที	จำากัด้	(มหาช่น)	และ(3)	บริัษััทหลักทรััพย์์	โกลเบล็ก	จำากัด้

	 	 การัเย์ี�ย์มช่มกิจการั	(Site	Visit)	เพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นเข�าเย์ี�ย์มช่มกิจการัและค่วามค่ืบหน�าของโค่รังการั	ปรัะจำาปี	2563	
โค่รังการัช่ีวาทัย์	เกษัต้รั-นวมินทรั์	เมื�อวันที�	17	กันย์าย์น	2563

2)		 การัให�ข่าวปรัะช่าสิัมพันธ์ิต้่อสืิ�อมวลช่นไม่ว่าจะเป็นหนังสืิอพิมพ์	 นิต้ย์สิารั	 วารัสิารัต้่างๆ	 เกี�ย์วกับธิ้รักิจของบรัิษััท	
และทิศทางการัด้ำาเนินธิ้รักิจในอนาค่ต้	รัวมต้ลอด้ถืึงการัให�สิัมภาษัณ์ของผู้้�บริัหารับรัิษััท	กรัรัมการับริัหารั	กรัรัมการั
ผู้้�จัด้การั	โด้ย์บรัิษััทได้�จัด้กิจกรัรัมงานแถืลงแผู้นการัด้ำาเนินงานทางธิ้รักิจ	ปรัะจำาปี	2563	ขึ�นเมื�อวันที�	18	ก้มภาพันธ์ิ	
2562	ณ	โรังแรัมเอทัสิ	ล้มพิน้

3)		 การัให�ข�อม้ลผู้่านทางต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	 และสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และ
ต้ลาด้หลักทรััพย์์	 ได้�แก่	 แบบ	56	-	1	 งบการัเงินของบรัิษััท	 รัาย์งานการัวิเค่รัาะห์งบการัเงินรัาย์ไต้รัมาสิ	และอื�นๆ	
ทั�งน้�	 ผู้้�ถืือห้�น	 นักลงท้น	 และบ้ค่ค่ลทั�วไป	 สิามารัถืสิอบถืามข�อม้ลและซัื้กถืามข�อสิงสัิย์ต่้างๆ	 โด้ย์ติ้ด้ต่้อได้�ที�ฝ่่าย์ 
นักลงท้นสิัมพันธิ์

  งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

	 	 บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	ได้�จัด้กิจกรัรัมผู้้�ถืือห้�นเข�าเย์ี�ย์มช่มการัโค่รังการัช่ีวาทัย์	เกษัต้รั-นวมินทรั์	นำาโด้ย์	
ค่้ณสิ้นันทรัา	มหาปรัะสิิทธิิ�ช่ัย์	รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานการัเงินและบัญช่ี	พรั�อมค่ณะผู้้�บรัิหารัให�การัต้�อนรัับเป็น
อย์่างด้ี	 วัต้ถื้ปรัะสิงค่์ในการัจัด้กิจกรัรัมค่รัั�งน้�	 บรัิษััทเล็งเห็นค่วามสิำาค่ัญในการัด้ำาเนินธิ้รักิจต้ามหลักการักำากับด้้แล
กิจการัที�ด้ี	 โด้ย์ม้่งสิรั�างค่วามเช่ื�อมั�นและค่วามพึงพอใจให�กับผู้้�ถืือห้�น	 เพื�อให�บริัษััทเติ้บโต้อย่์างยั์�งย์ืนได้�ในรัะย์ะย์าว	
ซื้ึ�งบรัิษััทพรั�อมที�จะเปิด้เผู้ย์ข�อมล้ของบรัิษััทที�ถื้กต้�อง	ค่รับถื�วน	และโปรั่งใสิ	รัวมทั�งเปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นได้�เย์ี�ย์มช่ม
กิจการัของบรัิษััทและด้�รัับทรัาบค่วามก�าวหน�าของโค่รังการัอีกด้�วย์



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 113

	 บริัษััทจัด้ให�มีฝ่่าย์นักลงท้นสิัมพันธิ์	(Investor	Relations)	เพื�อทำาหน�าที�ต้ิด้ต้่อสิื�อสิารัให�ข�อม้ลกับกล้่มเป้าหมาย์	ทั�งผู้้�ถืือห้�น	
นักลงท้นสิถืาบัน	นักลงท้นรัาย์บ้ค่ค่ล	บรัิษััทหลักทรััพย์	์ผู้้�สิื�อข่าวและปรัะช่าช่นทั�วไป	อย์่างเท่าเทีย์มกัน	เพื�อให�ทรัาบข�อม้ลของ
บริัษััทอย์่างถื้กต้�อง	ค่รับถื�วน	และทันต้่อเวลา	แสิด้งข�อม้ลถืึงผู้ลปรัะกอบการัและแผู้นการัด้ำาเนินธิ้รักิจในอนาค่ต้	เพื�อเป็นข�อมล้
ช่่วย์ในการัปรัะกอบการัต้ัด้สิินใจลงท้นและสิรั�างค่วามน่าเชื่�อถืือให�แก่บรัิษััท	 โด้ย์บรัิษััทมีการัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลอย์่างสิมำ�าเสิมอและ 
เปน็รัะบบ	ผู้า่นช่อ่งทางที�หลากหลาย์	ทั�งน้�	บริัษัทัได้�กำาหนด้จรัรัย์าบรัรัณนกัลงทน้สิมัพนัธิ	์เพื�อให�ผู้้�บรัหิารัและพนกังานที�เกี�ย์วข�อง
กับงานนักลงท้นสิัมพันธิ์	 ใช่�เป็นแนวทางในการัปฏิิบัต้ิงานเป็นไปอย่์างถื้กต้�อง	 ค่รับถื�วน	 โปรั่งใสิ	 โด้ย์ย์ึด้ถืือผู้ลปรัะโย์ช่น์ของ 
ผู้้�ถืือห้�นและผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์ท้กฝ่่าย์เป็นสิำาค่ัญ	

	 สิำาหรัับปี	2563	บรัิษััทได้�จัด้กิจกรัรัมนักลงท้นสิัมพันธิ์เพื�อเปิด้เผู้ย์ข�อมล้ของบรัิษััทให�แก่นักลงท้น	สิรั้ปได้�ด้ังน้�

รูปแบบกิจกรรม จำานวนครั้ง

จัด้ปรัะช่้มนักวิเค่รัาะห์	(Analyst	Meeting) 2

การัเข�ารั่วม	Opportunity	Day	ที�ต้ลาด้หลักทรััพย์์ฯ 4

การัพบปะนักวิเค่รัาะห์และนักลงท้น	(Roadshow) 3

แถืลงแผู้นปีกับสิื�อมวลช่น 1

ผู้้�ถืือห้�นเย์ี�ย์มช่มกิจการั	(Site	Visit) 1

	 นอกจากกิจกรัรัมด้ังกล่าวแล�ว	บรัิษััทมีช่่องทางการัเปิด้เผู้ย์ข�อมล้ผู่้านทาง	การัรัาย์งานผู้่านรัะบบข่าวของต้ลาด้หลักทรััพย์์
แห่งปรัะเทศไทย์	เว็บไซื้ต้์บรัิษััท	www.chewathai.com	โด้ย์ข�อม้ลบนเว็บไซื้ต์้จะมีการัอัปเด้ต้ให�ทันสิมัย์อย์้่เสิมอ	รัวมถืึงการัเผู้ย์
แพรั่ข่าวปรัะช่าสิัมพันธ์ิต้่างๆ	ผู้่านสิื�อโซื้เช่ีย์ลมีเด้ีย์	และสิื�อสิิ�งพิมพ์ต้่างๆ	อีกด้�วย์

	 อีกทั�ง	บรัิษััทมีเค่รัื�องมือหรัือเอกสิารังานนักลงทน้สิัมพันธิ์	(IR	Materials)	 เพื�อให�ทรัาบข�อม้ลของบรัิษััทและใช่�เป็นข�อม้ล
ปรัะกอบการัต้ัด้สิินใจลงท้น	ด้ังน้�

1. งบการัเงินปรัะจำาปีและงบการัเงินรัาย์ไต้รัมาสิ

2. รัาย์งานปรัะจำาปี	(แบบ	56-2)

3. แบบแสิด้งรัาย์งานข�อม้ลปรัะจำาปี	(แบบ	56-1)

4. ค่ำาอธิิบาย์และการัวิเค่รัาะห์ของฝ่่าย์จัด้การั	(MD&A)

5. Company	Snapshot	

6. ข�อม้ลนำาเสินอ	(Presentation	Material)	พิจารัณาต้ามกล้่มเป้าหมาย์

7. รัาย์งานการัเต้ิบโต้อย์่างย์ั�งย์ืน	(Sustainability	Report)

8. จด้หมาย์ข่าวนักลงท้น	(Investor	Newsletter)

 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวจิตราภรณ์์ ยะแก้ว 
 บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
 ที�อยู:่ 1168/80	อาค่ารัล้มพิน้ทาวเวอรั์	ชั่�น	27	ย์้นิต้ด้ี	ถืนนพรัะรัามสิี�	แขวงท้่งมหาเมฆ่	เขต้สิาทรั	กรั้งเทพฯ	10120

 เว็บไซต์ :	www.chewathai.com

 โทรศัพท์ :	(02)	679	8870	-	4	ต้่อ	113	หรัือ	Call	center	:	1260	กด้	3

 อีเมล์ :	ir@chewathai.com



รายงานประจำาปี 2563114

	 ทั�งน้�	การัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลข่าวสิารัและต้อบข�อซัื้กถืามที�เกี�ย์วข�องกับผู้ลการัด้ำาเนินงานของบรัิษััทแก่บ้ค่ค่ลภาย์นอก	อันได้�แก่	
ผู้้�ถืือห้�น	นักลงท้น	นักวิเค่รัาะห์	ผู้้�สิื�อข่าว	และผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์	บรัิษััทมีนโย์บาย์งด้เว�นการัรัับนัด้พบ	(Silent	Period)	เพื�อให�ข�อมล้
แบบตั้วต่้อตั้วหรืัอจัด้ปรัะช่ม้แบบเป็นกล้ม่	ในช่ว่งเวลา	7	วันกอ่นที�บริัษัทัจะรัาย์งานผู้ลปรัะกอบการัรัาย์ไต้รัมาสิต่้อต้ลาด้หลักทรัพัย์์
แห่งปรัะเทศไทย์

 2.  ลูกค้า
		 บริัษััทมีช่่องทางการัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลโค่รังการัต้่างๆ	 ของบรัิษััทให�ล้กค่�าได้�รัับทรัาบผู้่านช่่องออนไลน์	 ได้�แก่	 
www.chewathai.com	และ	www.facebook.com/CHEWATHAI	รัวมทั�งช่่องทาง	Call	center	1260ของบริัษััท	

 3.  พนักงาน
	 พนักงานของบรัิษััท	 ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที�ปรัะจำาสิำานักงานใหญ่หรัือต้ามโค่รังการัต่้างๆ	 จะได้�รัับการัด้้แลและ 
ได้�รัับข�อม้ลโด้ย์เท่าเทีย์มกัน	 รัวมทั�งการัสิื�อสิารัในรั้ปแบบต้่างๆ	 อาทิ	 การัต้ิด้ปรัะกาศที�บอรั์ด้ของบรัิษััทและที�โค่รังการั
ต้่างๆ	การัสิื�อสิารัผู้่านกล้่มของฝ่่าย์ต้่างๆ	ในรั้ปแบบ	Chewathai	Club	Intranet	และ	Line	ซื้ึ�งจะมีผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งอย์้่ด้�วย์ 
โด้ย์มีวัต้ถื้ปรัะสิงค่์เพื�อให�พนักงานได้�รัับรั้�ข่าวสิารัต้่างๆ	ของบรัิษััท	ด้ังน้�

• 	นโย์บาย์	รัะเบีย์บ	และข�อบังค่ับต้่างๆ	ของบรัิษััท

• ข่าวสิารักิจกรัรัมต้่างๆ	ของบรัิษััท

• ข่าวหรัือข�อม้ลที�เกี�ย์วกับสิวัสิด้ิการัต้่างๆ

• ข่าวเกี�ย์วกับพนักงานในเรัื�องต้่างๆ	 เช่่น	 การัเลื�อนต้ำาแหน่ง	 การัปรัับต้ำาแหน่ง	 พนักงานเข�าใหม่	 หรัือ	 
พนักงานลาออกและอื�นๆ	เป็นต้�น	

• ข่าวที�เป็นค่วามรั้�แก่พนักงาน	เช่่น	ข่าวเกี�ย์วกับภาษัี	ข่าวเกี�ย์วกับปรัะกันสิังค่ม	เป็นต้�น

	 อนึ�ง	ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัย์งัให�ค่วามสิำาค่ญัและกำาหนด้แนวทางปฏิบิตั้ติ้อ่ข�อมล้สิว่นบค้่ค่ล	อาท	ิการัรัวบรัวม	การัจัด้เกบ็	 
การัใช่�ข�อม้ล	 และ	 การัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ล	 รัวมถืึงการัจัด้การัค่วามเสิี�ย์งที�อาจมีผู้ลกรัะทบต้่อเสิรัีภาพของบ้ค่ค่ล	 
เพื�อเป็นมาต้รัการัค่้�มค่รัองข�อม้ลที�มีค่วามเหมาะสิม

หมวดที่ 5 ความรบัุผิดชอบุของคณ์ะกรรมการ 
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 มีค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อผู้้�ถืือห้�นเกี�ย์วกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท	 การักำากับด้้แลกิจการัให�เป็นไป 
ต้ามกฎหมาย์	วัต้ถื้ปรัะสิงค่์	ข�อบังค่ับของบรัิษััท	และมต้ิที�ปรัะช่ม้ผู้้�ถืือห้�น

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ปรัะกอบด้�วย์	บ้ค่ค่ลที�มีค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืและมีปรัะสิบการัณ์ในหลาย์สิาขา	เช่่น	วิศวกรัรัมศาสิต้รั์	
บรัิหารัธิ้รักิจ	กฎหมาย์	บัญช่ี	การัเงิน	เป็นต้�น	ซื้ึ�งกรัรัมการัท้กค่นผู้่านการัอบรัมหลักสิ้ต้รักรัรัมการัจาก	สิมาค่มสิ่งเสิริัมสิถืาบัน
กรัรัมการับรัิษััทไทย์	(Thai	Institute	of	Directors	Association	:	IOD)	ทั�งน้�	ค่ณะบ้ค่ค่ลด้ังกล่าวน้�มีบทบาทสิำาค่ัญในการักำาหนด้
นโย์บาย์ของบรัิษััทรั่วมกับผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งวางแผู้นการัด้ำาเนินงานทั�งรัะย์ะสิั�นและรัะย์ะย์าว	 ต้ลอด้จนกำาหนด้นโย์บาย์ทางการั
เงิน	การับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	และภาพรัวมขององค่์กรั	มีบทบาทสิำาค่ัญในการักำากับด้แ้ลต้รัวจสิอบและปรัะเมินผู้ลการัด้ำาเนินงาน
ของบรัิษััท	รัวมถืึงผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานของผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งให�เป็นไปต้ามแผู้นที�วางไว�อย่์างเป็นอิสิรัะ

	 โค่รังสิรั�างค่ณะกรัรัมการัของบรัษิัทัในป	ี2563	ปรัะกอบด้�วย์ค่ณะกรัรัมการัทั�งหมด้จำานวน	6	ค่ณะ	ด้งัน้�(1)	ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั	 
(2)	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 (3)	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	 (4)	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	 และพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 (5)	 
ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	และ	(6)	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง

	 บริัษััทมีการักำาหนด้และแย์กอำานาจของค่ณะกรัรัมการัแต่้ละช้่ด้ไว�อย่์างชั่ด้เจน	 โด้ย์ในการัพิจารัณาตั้ด้สิินใจในเรัื�องสิำาค่ัญ	 
จะต้�องผู้่านค่วามเห็นช่อบของค่ณะกรัรัมการัแต้่ละช่้ด้	ซื้ึ�งมีหน�าที�เฉพาะเรัื�องและเสินอเรัื�องให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทพิจารัณาหรัือ
รัับทรัาบ	เพื�อถื่วงด้้ลและสิอบทานให�เกิด้ค่วามโปรั่งใสิและเป็นธิรัรัมต้่อผู้้�ที�เกี�ย์วข�องท้กฝ่่าย์
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	 ปัจจ้บันค่ณะกรัรัมการับรัิษััทมีจำานวนเจ็ด้	(7)	 ท่าน	 ปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการับริัษััทที�เป็นผู้้�บรัิหารัจำานวนสิาม	(3)	 ท่าน	
(Executive	Directors)	 และกรัรัมการับรัิษััทที�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารัจำานวนสิี�	(4)	 ท่าน	(Non-executive	Directors)	 โด้ย์มีกรัรัมการั
ที�มีค่ณ้สิมบัต้ิเป็นอิสิรัะสิี�	(4)	ท่าน	ซื้ึ�งค่ิด้เป็นจำานวนเกินรั�อย์ละห�าสิิบ	(50)	 ของจำานวนกรัรัมการับรัิษััททั�งค่ณะอันจะทำาให�เกิด้ 
การัถืว่งด้้ลในการัพิจารัณาและออกเสีิย์งในเรัื�องต้า่ง	ๆ 	อย์า่งเหมาะสิม	ทั�งน้�	ค่ณะกรัรัมการับริัษัทัมีวารัะการัด้ำารังต้ำาแหน่งค่รัาวละ 
ไมเ่กนิสิาม	(3)	ปตี้ามกฎหมาย์ที�เกี�ย์วข�องกำาหนด้โด้ย์กรัรัมการัอิสิรัะจะมวีารัะการัด้ำารังต้ำาแหน่งต้่อเน่�องไม่เกินเก�า	(9)	ป	ีเว�นแต้ ่
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทจะเห็นว่าบ้ค่ค่ลนั�นสิมค่วรัด้ำารังต้ำาแหน่งเป็นกรัรัมการัอิสิรัะของบรัิษััทต้่อไปเพื�อปรัะโย์ช่น์ส้ิงส้ิด้ของบรัิษััท	
นอกจากน้�	 กรัรัมการัและผู้้�บริัหารัของบริัษััท	 สิามารัถืเข�าด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัหรืัอผู้้�บริัหารัของบริัษััทในเค่รืัอหรัือบริัษััท
อื�นได้�	 แต่้ต้�องเป็นไปต้ามข�อกำาหนด้ของสิำานักงาน	 ก.ล.ต้.ค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์	์ ค่ณะกรัรัมการั
กำากบัต้ลาด้ทน้	และต้ลาด้หลกัทรัพัย์แ์ห่งปรัะเทศไทย์	และหนว่ย์งานที�เกี�ย์วข�อง	โด้ย์จะต้�องแจ�งต้อ่ที�ปรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั 
ให�รัับทรัาบด้�วย์

2. การแต่งตั้งและวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท

 2.1) หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

	 กรัรัมการับรัิษััทมีค่้ณสิมบัต้ิและปรัะสิบการัณ์ต้ามที�บรัิษััทต้�องการัและไม่มีลักษัณะต้�องห�ามต้ามพรัะรัาช่บัญญัต้ิ
บรัิษััทมหาช่นจำากัด้	พ.ศ.	2535	พรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	พ.ศ.	2535	และกฎหมาย์อื�นที�เกี�ย์วข�อง 
โด้ย์กรัรัมการัต้�องมีเวลาอย์่างเพีย์งพอ	 อ้ทิศค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืปฏิิบัติ้หน�าที�ให�แก่บรัิษััท	 โด้ย์บรัิษััทมีหลักเกณฑ์ใน	 
การัค่ัด้เลือกบ้ค่ค่ลที�จะแต้่งต้ั�งเป็นกรัรัมการั	ต้ามข�อบังค่ับของบรัิษััท	โด้ย์สิรั้ปด้ังน้�

(1)	 กรัรัมการัท้กค่นต้�องมีค่้ณสิมบัต้ิต้ามที�กำาหนด้ไว�ในกฎรัะเบีย์บต้่างๆ	 ต้ลอด้จนมีค่้ณสิมบัต้ิต้ามที�กำาหนด้ไว�ใน 
ข�อบังค่ับของบรัิษััท

(2)	 ต้�องสิำาเรั็จการัศึกษัาอย์่างน�อย์ช่ั�นปรัิญญาต้รัีในสิาขาใด้ก็ได้�

(3)		 เป็นผู้้�มีค่วามร้ั�ในกิจการัของบริัษััทและสิามารัถือ้ทิศเวลาได้�อย่์างเพีย์งพอ	 ต้ลอด้จนใช่�ค่วามร้ั�ค่วามสิามารัถืที�มี
เพื�อปรัะโย์ช่น์ของบรัิษััท

(4)		 เป็นผู้้�มีค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์สิ้จรัิต้และมีค่้ณธิรัรัมสิง้

(5)		กรัรัมการัต้�องไมด่้ำารังต้ำาแหน่งเปน็กรัรัมการัในบรัษิัทัที�จด้ทะเบยี์นอื�นๆ	เกนิกวา่ห�า	(5)	บรัษัิัท	ในกรัณท้ี�กรัรัมการั
ค่นใด้ค่นหนึ�งมตี้ำาแหนง่เปน็กรัรัมการัในบรัษิัทัที�จด้ทะเบยี์นอื�นๆ	เกนิกวา่ห�า	(5)	บรัษัิัท	ค่ณะกรัรัมการัจะพจิารัณา
ถึืงปรัะสิิทธิิภาพในการัปฏิิบัต้ิหน�าที�ของกรัรัมการัท่านด้ังกล่าว	 และรัาย์งานเหต้้ผู้ลในการัแต้่งต้ั�งกรัรัมการั 
ด้ังกล่าวไว�ในรัาย์งานการัปฏิิบัต้ิต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี	 ซึื้�งปรัากฏิต้ามแบบแสิด้งรัาย์การัข�อม้ล 
ปรัะจำาปี	(แบบ56-1)	และรัาย์งานปรัะจำาปี	(แบบ	56-2)

(6)		กรัรัมการับริัษััทได้�รัับการัแต่้งต้ั�ง	 เลือกต้ั�ง	 และถือด้ถือนโด้ย์ที�ปรัะช้่มผู้้�ถืือห้�นมีวารัะการัด้ำารังต้ำาแหน่งต้าม 
ข�อบังค่บัของบริัษัทัและเมื�อค่รับวารัะแล�วอาจได้�รับัการัเลือกต้ั�งกลบัเข�าด้ำารังต้ำาแหน่งต้อ่ไปได้�อกี	เว�นแต่้ในกรัณ้
ที�ต้ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััทว่างลงโด้ย์มิใช่่เป็นการัออกต้ามวารัะ	ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	และพิจารัณาค่่าต้อบแทน
จะทำาหน�าที�พิจารัณาสิรัรัหาบ้ค่ค่ลที�เหมาะสิมเสินอต่้อที�ปรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 เพื�อแต้่งต้ั�งบ้ค่ค่ลเข�าเป็น
กรัรัมการัในต้ำาแหน่งที�ว่างลงต้ามข�อบังค่ับบรัิษััท

(7)		ในการัปรัะช่ม้สิามัญปรัะจำาปผีู้้�ถือืห้�นทก้ค่รัั�ง	ให�กรัรัมการัจำานวนหนึ�งในสิามของกรัรัมการัทั�งหมด้ออกจากต้ำาแหน่ง	
หากไม่สิามารัถืแบ่งจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้ออกเปน็สิามสิ่วนเทา่กันได้�	ให�กรัรัมการัที�ออกมีจำานวนใกล�ที�สิ้ด้กับ
สิ่วนหนึ�งในสิาม	กรัรัมการัที�ออกต้ามวารัะนั�นอาจถื้กเลือกกลับเข�ามาด้ำารังต้ำาแหน่งอีกก็ได้�	
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	 	 	 นอกจากการัพ�นต้ำาแหน่งต้ามวารัะแล�ว	กรัรัมการัพ�นจากต้ำาแหน่งเมื�อ

1)	 เสิีย์ช่ีวิต้

2)		 ลาออก	(โด้ย์มีผู้ลต้ั�งแต้่วันที�บรัิษััทได้�รัับจด้หมาย์ลาออก)

3)		 ขาด้ค้่ณสิมบัต้ิหรัือมีลักษัณะต้�องห�ามต้ามรัะเบีย์บ	 และปรัะกาศที�ออกต้ามค่วามของ	 กฎหมาย์	 หรัือ 
ต้ามข�อบังค่ับบรัิษััท

4)		 ที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นลงมต้ิให�ออก

5)		 ศาลมีค่ำาสิั�งให�ออก

(8)		การัเสินอช่ื�อบ้ค่ค่ลให�ที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นเลือกต้ั�งเป็นกรัรัมการัแทนกรัรัมการัที�ค่รับกำาหนด้ออกต้ามวารัะ 
ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	และพิจารัณาค่่าต้อบแทน	จะเป็นผู้้�สิรัรัหาเพื�อเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทพิจารัณาก่อน
เสินอต้่อที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นพิจารัณาและเลือก

(9)		ในการัเลือกต้ั�งกรัรัมการั	 ให�ใช่�วิธิีออกเสิีย์งลงค่ะแนนเลือกกรัรัมการัเป็นรัาย์บ้ค่ค่ล	 และผู้้�ถืือห้�นมีสิิทธิิเลือกต้ั�ง
บ้ค่ค่ลที�ได้�รัับการัเสินอช่ื�อเป็นกรัรัมการัที�จะเลือกต้ั�งในค่รัั�งนั�น	โด้ย์จะแบ่งค่ะแนนเสิีย์งไม่ได้�

(10)	บค้่ค่ลซื้ึ�งได้�รับัค่ะแนนเสิยี์งสิง้สิด้้ต้ามลำาด้บัลงมาเปน็ผู้้�ได้�รับัเลอืกต้ั�งเปน็กรัรัมการัเทา่จำานวนกรัรัมการัที�จะเลอืก
ต้ั�งในค่รัั�งนั�นโด้ย์กรัรัมการัที�ค่รับกำาหนด้ออกต้ามวารัะ	อาจได้�รัับการัเลือกต้ั�งเข�ามาใหม่ได้�

(11)	ผู้้�ถืือห้�นมีค่ะแนนเสิีย์งเท่ากับหนึ�งห้�นต้่อหนึ�งเสิีย์ง

 2.2)  วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท

	 บริัษััทกำาหนด้วารัะการัด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัค่รัาวละสิาม	(3)	 ปี	 แต้่อย่์างไรัก็ต้ามบรัิษััทเชื่�อว่าอาย้์หรัือรัะย์ะเวลา	
ด้ำารังต้ำาแหน่งมิได้�เป็นอ้ปสิรัรัค่	 หากเปรัีย์บเทีย์บกับค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืและปรัะสิบการัณ์อันทรังค่้ณค่่าที�แต้่ละค่นมีและ
พรั�อมที�จะนำามาก่อให�เกิด้ปรัะโย์ช่น์ต้่อบรัิษััท

 2.3) จำานวนบริษัทที่กรรมการดำารงตำาแหน่ง

	 บรัิษััทได้�กำาหนด้นโย์บาย์ในการัด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััทในบรัิษััทจด้ทะเบีย์นได้�ค่นละไม่เกินห�า	(5)	แห่ง	แต้่มิได้�
กำาหนด้นโย์บาย์การัจำากัด้จำานวนการัเป็นกรัรัมการับรัิษััทในบรัิษััทย์่อย์ของบริัษััทจด้ทะเบีย์นอื�น

 2.4) การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

	 ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทเลง็เหน็ว่า	เพื�อให�บรัษิัทัได้�รับัปรัะโย์ช่นส์ิง้สิด้้ในการัที�กรัรัมการัผู้้�จดั้การัจะสิามารัถือ้ทศิเวลาสิำาหรับั
การัปฏิบัิติ้หน�าที�ในฐานะกรัรัมการัผู้้�จดั้การัได้�อย์า่งม	ีปรัะสิทิธิภิาพ	จึงได้�กำาหนด้เป็นนโย์บาย์ว่า	ห�ามมิให�กรัรัมการัผู้้�จดั้การั
ด้ำารังต้ำาแหน่งเป็น	กรัรัมการัผู้้�จัด้การัในบรัิษััทจด้ทะเบีย์นอื�น
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3. คณะกรรมการบริษัท
	 สิรัป้การัด้ำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจด้ทะเบีย์นอื�นของกรัรัมการั	ด้ังน้�

ลำาดับ ชื่อ - นามสกุล บริษัทจดทะเบียนอื่น

1. นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่ีวะ 1.	ปรัะธิานกรัรัมการั	บมจ.ไทย์ศรัีปรัะกันภัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2.	ปรัะธิานกรัรัมการั	บมจ.เอทีพี	30	
3.	กรัรัมการัผู้้�มีอำานาจลงนาม	บมจ.ค่าเธิ่ย์์ลีสิแพลน	
4.	กรัรัมการัผู้้�มีอำานาจลงนาม	บมจ.ทีทีแอล	อ้ต้สิาหกรัรัม	

2. นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่ีวะ 1.	กรัรัมการั	บมจ.เอทีพี	30
2.	กรัรัมการั/ปรัะธิานเจ�าหน�าที�บรัิหารั	บมจ.อมต้ะ	วีเอ็น

3. นาย์บญ้	ช่้น	เกีย์รัต้ิ -ไม่มี-

4. นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพกศ้ลศรัี กรัรัมการัอิสิรัะ	บมจ.ปรัะกันภัย์ไทย์วิวัฒน์	

5. นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั	 กรัรัมการั/กรัรัมการัอิสิรัะ	บมจ.ทีทีแอล	อ้ต้สิาหกรัรัม

6. พล.ต้.อ.วิสิน้	ปรัาสิาททองโอสิถื 1.	กรัรัมการัอิสิรัะ/ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	บรัษิัทัหลักทรัพัย์์	ฟินนัเซื้ยี์	ไซื้รัสัิ	 
จำากัด้	(มหาช่น)

2.	กรัรัมการั	บมจ.การับินกรั้งเทพ	

7. นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์ กรัรัมการั	บมจ.บางกอก	เช่น	ฮีอสิปิทอล	

	 ทั�งน้�	 บริัษััทได้�เปิด้เผู้ย์รัาย์ละเอีย์ด้ข�อม้ลการัด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัในบริัษััทอื�นของกรัรัมการัแต่้ละค่นไว�อย่์างละเอีย์ด้ใน
แบบ	56-1	 และในรัาย์งานปรัะจำาปี	(56-2)	 ซื้ึ�งบรัิษััทมั�นใจว่า	 จะไม่ก่อให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์และไม่มีผู้ลกรัะทบ
ต้่อการัปฏิิบัติ้หน�าที�กรัรัมการับริัษััท	 โด้ย์ต้ลอด้รัะย์ะเวลาที�ผู้่านมาค่ณะกรัรัมการับริัษััทได้�แสิด้งให�เห็นว่า	 ค่ณะกรัรัมการับริัษััท
สิามารัถือ้ทิศเวลาในการัปฏิบิัต้ิหน�าที�อย์่างมีปรัะสิิทธิิภาพ	โด้ย์บรัิษััทได้�รัับค่ำาปรัึกษัา	ค่ำาแนะนำา	และข�อเสินอแนะที�มีปรัะโย์ช่น์
ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทอย์่างต้่อเน่�องและสิมำ�าเสิมอ

 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1)	 ปฏิิบัต้ิหน�าที�ของต้นให�เป็นไปต้ามกฎหมาย์	 วัต้ถื้ปรัะสิงค่์	 ข�อบังค่ับของบรัิษััท	 และมต้ิที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	 ด้�วย์ 
ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ	ค่วามรัะมัด้รัะวัง	และค่วามซื้ื�อสัิต้ย์์สิ้จรัิต้

2)	 กำาหนด้รัาย์ละเอีย์ด้	ให�ค่วามเห็นช่อบ	และพิจารัณาทบทวน	วิสิัย์ทัศน์	กลย์้ทธิ์	ทิศทางของธิ้รักิจ	นโย์บาย์	เป้าหมาย์	
แนวทาง	 แผู้นการัด้ำาเนินงาน	 และงบปรัะมาณของบรัิษััทและบรัิษััทย์่อย์	 ต้ามที�ฝ่่าย์บรัิหารัจัด้ทำา	 และกำากับด้้แล 
การับรัิหารังานและผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานของฝ่่าย์จัด้การั	หรัือบ้ค่ค่ลใด้ๆ	ซื้ึ�งได้�รัับมอบหมาย์ให�ทำาหน�าที�ด้ังกล่าว	เพื�อให�
เป็นไปต้ามนโย์บาย์ที�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทกำาหนด้

3)	 ต้ิด้ต้ามผู้ลการัปฏิิบัต้ิหน�าที�อย์่างต้่อเน่�อง	เพื�อให�เป็นไปต้ามแผู้นงานและงบปรัะมาณ

4)	 ด้ำาเนนิการัให�บรัษิัทัและบรัษิัทัย์อ่ย์นำารัะบบงานบัญช่ทีี�เหมาะสิมและมปีรัะสิทิธิภิาพมาใช่�	รัวมทั�งจัด้ให�มีรัะบบค่วบค่ม้
ภาย์ใน	และรัะบบการัต้รัวจสิอบภาย์ใน

5)	 สิอบทานกรัะบวนการัและนโย์บาย์ในการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	และติ้ด้ต้ามผู้ลการัปฏิิบัต้ิงาน

6)	 จดั้ให�มีนโย์บาย์เกี�ย์วกับการักำากบัด้แ้ลกิจการัต้ามหลักธิรัรัมาภิบาล	และการัปรับัใช่�นโย์บาย์ดั้งกลา่วอย่์างมีปรัะสิทิธิภิาพ

7)	 แต่้งต้ั�งค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์	 เช่่น	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 
ค่ณะกรัรัมการับรัหิารั	หรัอืค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย่์อย์อื�นใด้	เพื�อช่ว่ย์เหลอืและสินบัสินน้การัปฏิบัิต้หิน�าที�ของค่ณะกรัรัมการั
บรัิษััท
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8)	 แต้่งต้ั�งผู้้�บรัิหารัรัะด้ับอาว้โสิของบรัิษััท	เช่่น	กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	(Managing	Director)	รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งาน
บรัหิารัองค์่กรั	(Executive	Vice	President)	รัองกรัรัมการั้�จดั้การัสิาย์งานบัญชี่และการัเงิน	(Executive	Vice	President	
-	Accounting	&	Corporate	Finance)	และผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งในสิาย์งานต้่างๆ	ต้ามที�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเห็นจำาเป็น
และสิมค่วรั

9)	 แต้่งตั้�งเลขาน้การับรัิษััท	 เพื�อช่่วย์เหลือค่ณะกรัรัมการับรัิษััทในการัปฏิิบัต้ิงานต้่างๆ	 เพื�อให�การัด้ำาเนินธิ้รักิจของ 
บรัิษััทเป็นไปต้ามกฎหมาย์และรัะเบีย์บที�เกี�ย์วข�อง

10)	 ขอค่วามเห็นทางวิช่าช่ีพจากองค่์กรัภาย์นอก	หากมีค่วามจำาเป็นเพื�อปรัะกอบการัต้ัด้สิินใจที�เหมาะสิม

11)	 สิ่งเสิรัิมให�กรัรัมการัและผู้้�บรัิหารัของบรัิษััท	 เข�ารั่วมหลักสิ้ต้รัสิัมมนาต้่างๆ	 ของสิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการั 
บรัิษััทไทย์	ในหลักสิ้ต้รัที�เกี�ย์วข�องกับหน�าที�และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของกรัรัมการัและผู้้�บรัิหารันั�น

	12)	 กำากับด้้แลให�มั�นใจว่าแนวทางปฏิิบัต้ิต้่อข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ล	 เช่่น	การัรัวบรัวม	การัจัด้เก็บ	การัใช่�ข�อม้ล	และ	การัเปิด้
เผู้ย์ข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ล	 รัวมถึืงการัจัด้การัค่วามเสิี�ย์งที�อาจมีผู้ลกรัะทบต่้อเสิรีัภาพของบ้ค่ค่ล	 สิามารัถืใช่�เป็นมาต้รัการั
ค่้�มค่รัองข�อมล้ที�มีค่วามเหมาะสิม	อีกทั�งการัจัด้การัข�อมล้สิ่วนบ้ค่ค่ลถื้กค่วบค่้มภาย์ใต้�มาต้รัการัที�กำาหนด้	และ	มีการั
ต้รัวจสิอบ	ปรัะเมินค่วามเสิี�ย์งอย์่างสิมำ�าเสิมอ

13)	 ต้รัวจสิอบผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานของต้นเป็นปรัะจำาท้กปี

14)	 ต้รัวจสิอบและปรัะเมินค่วามเพีย์งพอของกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการับรัหิารั	และเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัพิจารัณาแก�ไข
เปลี�ย์นแปลงกฎบัต้รัฉบับน้�

15)	 ด้ำาเนินการัอื�นใด้ต้ามที�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

 คณะกรรมการชุดย่อย

	 โค่รังสิรั�างในสิ่วนค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	ณ	วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563ปรัะกอบด้�วย์ค่ณะกรัรัมการั
ช่ด้้ย์อ่ย์จำานวน	5	ค่ณะ	ได้�แก่	(1)	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	(2)	ค่ณะกรัรัมการับรัหิารั	(3)	ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	และพจิารัณา
ค่่าต้อบแทน	(4)	ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	และ	(5)	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง

  3.1) คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการับรัษิัทัที�มคี่ณ้สิมบตั้ขิองกรัรัมการัอสิิรัะค่รับถื�วนต้ามปรัะกาศของ
ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	ซื้ึ�งท้กค่นมีค่วามเป็นอิสิรัะและมีค่ณ้สิมบัต้ิค่รับถื�วนต้ามที�สิำานักงานค่ณะกรัรัมการั
หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 (ก.ล.ต้.)	 และต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	(ต้ลท.)	 กำาหนด้	 โด้ย์มีหน�าที�	 
ค่วามรัับผิู้ด้ช่อบและมีบทบาทการัปฏิิบัต้ิงานในฐานะที�เป็นองค์่กรัอิสิรัะที�ให�การัสินับสิน้นค่ณะกรัรัมการับริัษััทในการั
ด้แ้ลกำากบักจิการัให�เปน็ไปต้ามหลกัการักำากบัด้แ้ลกจิการัที�ด้	ีขจดั้ปัญหาค่วามขดั้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น	์สิอบทานข�อมล้
ทางการัเงนิที�เสินอต้อ่สิาธิารัณช่นและผู้้�ถือืห้�น	สิอบทานรัะบบการัค่วบค่ม้ภาย์ใน	รัวมถืงึกรัะบวนการัต้รัวจสิอบภาย์ใน	
และการัสิื�อสิารักับผู้้�สิอบบัญช่ีของบรัิษััท

	 	 ทั�งน้�	ณ	วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบมีจำานวน	3	ค่น	โด้ย์มีรัาย์นามดั้งต้่อไปน้�

	 	 1.	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพกศ้ลศรัี		 ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	

	 	 2.	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั		 กรัรัมการัต้รัวจสิอบ	

	 	 3.	นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์			 กรัรัมการัต้รัวจสิอบ	
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 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบมีหน�าที�ต้ามที�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการัของบรัิษััท	ด้ังต้่อไปน้�

1)		 สิอบทานให�บรัิษััทมีการัรัาย์งานทางการัเงินอย่์างถื้กต้�องและเพีย์งพอ

2)		 สิอบทานให�บรัษิัทัมรีัะบบการัค่วบค่ม้ภาย์ใน	(Internal	control)	และรัะบบการัต้รัวจสิอบภาย์ใน	(Internal	audit)	ที�
เหมาะสิมและมีปรัะสิทิธิผิู้ล	และพิจารัณาค่วามเป็นอิสิรัะของหน่วย์งานต้รัวจสิอบภาย์ใน	ต้ลอด้จนให�ค่วามเห็นช่อบ 
ในการัพิจารัณาแต่้งต้ั�ง	 โย์กย์�าย์	 เลิกจ�างหัวหน�าหน่วย์งานต้รัวจสิอบภาย์ใน	 หรัือหน่วย์งานอื�นใด้ที�รัับผู้ิด้ช่อบ
เกี�ย์วกับการัต้รัวจสิอบภาย์ใน

3)		 กำากับด้้แลการัปฏิิบัต้ิงานต้ามนโย์บาย์และมาต้รัการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปช่ันของบรัิษััท

4)		 สิอบทานให�บริัษัทัปฏิบัิต้ติ้ามกฎหมาย์ว่าด้�วย์หลักทรัพัย์์และต้ลาด้หลักทรัพัย์์ข�อกำาหนด้ของต้ลาด้หลักทรัพัย์แ์ละ
กฎหมาย์ที�เกี�ย์วข�องกับธิ้รักิจของบรัิษััท

5)		 พิจารัณา	 ค่ัด้เลือก	 เสินอแต้่งต้ั�งบ้ค่ค่ลซื้ึ�งมีค่วามเป็นอิสิรัะเพื�อทำาหน�าที�เป็นผู้้�สิอบบัญช่ีของบรัิษััท	 และเสินอ 
ค่่าต้อบแทนของบ้ค่ค่ลดั้งกล่าว	 รัวมทั�งเข�าร่ัวมปรัะช่้มกับผู้้�สิอบบัญชี่โด้ย์ไม่มีฝ่่าย์จัด้การัเข�าร่ัวมปรัะช่้มด้�วย์
อย์่างน�อย์ปีละ	1	ค่รัั�ง

6)		 พิจารัณารัาย์การัที�เกี�ย์วโย์งกันหรืัอรัาย์การัที�อาจมีค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์	 ให�เป็นไปต้ามกฎหมาย์และ 
ข�อกำาหนด้ของต้ลาด้หลักทรััพย์์	 ทั�งน้�	 เพื�อให�มั�นใจว่ารัาย์การัด้ังกล่าวสิมเหต้้สิมผู้ลและเป็นปรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ 
ต้่อบรัิษััท

7)		 จัด้ทำารัาย์งานของค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบโด้ย์เปิด้เผู้ย์ไว�ในรัาย์งานปรัะจำาปีของบรัิษััท	ซื้ึ�งรัาย์งานด้ังกล่าวต้�อง
ลงนามโด้ย์ปรัะธิานค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบและต้�องปรัะกอบด้�วย์ข�อม้ลอย์่างน�อย์ดั้งต้่อไปน้�

(ก)		ค่วามเห็นเกี�ย์วกับค่วามถื้กต้�อง	ค่รับถื�วน	เป็นที�เช่ื�อถืือได้�ของรัาย์งานทางการัเงินของบรัิษััท

(ข)		ค่วามเห็นเกี�ย์วกับค่วามเพีย์งพอของรัะบบค่วบค่้มภาย์ในของบริัษััท

(ค่)	 ค่วามเห็นเกี�ย์วกับการัปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์ว่าด้�วย์หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 ข�อกำาหนด้ของ
ต้ลาด้หลักทรััพย์์	หรัือกฎหมาย์ที�เกี�ย์วข�องกับธิ้รักิจของบรัิษััท

(ง)		 ค่วามเห็นเกี�ย์วกับค่วามเหมาะสิมของผู้้�สิอบบัญชี่

(จ)		ค่วามเห็นเกี�ย์วกับรัาย์การัที�อาจมีค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์

(ฉ)		จำานวนการัปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	และการัเข�ารั่วมปรัะช่้มของกรัรัมการัต้รัวจสิอบแต้่ละท่าน

(ช่)		ค่วามเห็นหรัอืข�อสัิงเกต้โด้ย์รัวมที�ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�รับัจากการัปฏิบิตั้หิน�าที�ต้ามกฎบัต้รั	(charter)

(ซื้)		รัาย์การัอื�นที�เห็นว่าผู้้�ถืือห้�นและผู้้�ลงท้นทั�วไปค่วรัทรัาบภาย์ใต้�ขอบเขต้หน�าที�และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ 
ที�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

8)		 ทบทวน	 สิอบทาน	 ปรัะเมินค่วามเพีย์งพอ	 และค่วามเหมาะสิมของกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเป็น 
ปรัะจำาท้กปี	

9)	ปฏิิบัต้ิการัอื�นใด้ต้ามที�ค่ณะกรัรัมการัของบรัิษััทมอบหมาย์ด้�วย์ค่วามเห็นช่อบจากค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ

	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบต้�องรัับผิู้ด้ช่อบต้่อค่ณะกรัรัมการัของบรัิษััทต้ามหน�าที�ที�ค่ณะกรัรัมการัของบรัิษััทมอบหมาย์ 
ให�	 ในขณะที�ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบสิำาหรัับกิจกรัรัมทั�งหมด้ของบรัิษััทต้่อบ้ค่ค่ลภาย์นอกนั�นย์ังค่งเป็นของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท 
ทั�งค่ณะ
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  3.2) คณะกรรมการบริหาร

	 ค่ณะกรัรัมการับรัหิารัได้�รับัการัแต้ง่ต้ั�งขึ�นโด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั	ปรัะกอบด้�วย์	กรัรัมการัที�เปน็ผู้้�บรัหิารัจำานวน
สิอง	(2)	ค่น	และกรัรัมการัที�ไม่ได้�เป็นผู้้�บรัิหารัจำานวนหนึ�ง	(1)	ค่น	โด้ย์คั่ด้เลือกจากบ้ค่ค่ลที�มีค่วามรั้�ค่วามสิามารัถื	
มีค่วามเข�าใจในบทบาทหน�าที�ที�ต้�องรัับผู้ิด้ช่อบและมีค่วามเข�าใจลักษัณะงานการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทเป็นอย์่างด้ี	 
มีหน�าที�ในการัด้้แลบรัิหารัจัด้การักิจการัของบรัิษััทให�สิอด้ค่ล�องกับนโย์บาย์ของค่ณะกรัรัมการับริัษััท	 โด้ย์ค่ำานึงถึืง 
ผู้ลปรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ของบรัิษััทเสิมอ	ณ	วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัจำานวน
สิาม	(3)	ค่น	ด้ังน้�

	 	 	 1.	นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่ีวะ	 ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั

	 	 	 2.	นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่ีวะ	 กรัรัมการับรัิหารั

	 	 	 3.	นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ	 กรัรัมการับรัิหารั

  บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

(1)		ให�ค่ำาแนะนำาเกี�ย์วกับทิศทางกลย์้ทธ์ิ	 โค่รังสิรั�างการัจัด้การั	 และแผู้นการัด้ำาเนินงานปรัะจำาปี	 และงบปรัะมาณ 
ของบรัิษััท

(2)		ด้ำาเนินการัจัด้การัให�การัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทเป็นไปต้ามแผู้นการั	วัต้ถื้ปรัะสิงค่์	และเป้าหมาย์ที�กำาหนด้ไว�

(3)		ต้รัวจสิอบผู้ลการัด้ำาเนนิงาน	และการัด้ำาเนนิงานของบรัษิัทั	และบรัษิัทัในกล่้ม	และรัาย์งานให�ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั
รัับทรัาบท้กเด้ือน

(4)		 เสิาะหา	และปรัะเมินโอกาสิใหม่ๆ	ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท

(5)		ต้รัวจสิอบ	และให�ค่ำาแนะนำาเกี�ย์วกับเรัื�องนโย์บาย์การัจ่าย์เงินปันผู้ลของบรัิษััทแก่ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

(6)		ต้รัวจสิอบ	 และอน้มัต้ิธิ้รักรัรัมต้่างๆ	 ที�เกี�ย์วข�องกับการัลงท้น	 หรัือการัขาย์สิินทรััพย์์ของบรัิษััท	 การัจัด้การั
ทรััพย์ากรับ้ค่ค่ล	การัเงินและการัค่ลัง	การับรัิหารังานทั�วไป	และธิ้รักรัรัมต้่างๆ	ที�เกี�ย์วข�องกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจ
ของบรัิษััทภาย์ใต้�ขอบเขต้อำานาจการัอน้มัต้ิที�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทพิจารัณากำาหนด้ไว�

(7)		พิจารัณาและต้รัวจสิอบการัจัด้การัค่วามเสิี�ย์ง	และรัะบบการัค่วบค่้มค่วามเสิี�ย์งของบริัษััท

(8)		ค่ณะกรัรัมการับริัหารัอาจมอบอำานาจช่่วงให�ผู้้�บริัหารั	 หรัือพนักงาน	 ปฏิิบัต้ิงานเฉพาะอย่์างแทนได้�ต้าม 
ค่วามเหมาะสิม	โด้ย์ที�ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	หรัือผู้้�รัับมอบอำานาจจากค่ณะกรัรัมการับริัหารัจะต้�องไม่กรัะทำาการั
หรืัออน้มัต้ิรัาย์การัใด้ๆ	 ที�ต้นหรืัอบ้ค่ค่ลที�อาจมีค่วามขัด้แย์�งกับต้น	 อาจมีส่ิวนได้�เสิีย์	 หรัืออาจได้�รัับปรัะโย์ช่น์
ในลกัษัณะใด้ๆ	หรัอือาจมีค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์อื�นใด้กับบริัษัทั	(ต้ามที�นยิ์ามไว�ในปรัะกาศค่ณะกรัรัมการั
กำากับต้ลาด้ท้น	 หรัือปรัะกาศค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์)	 ทั�งน้�	 การัอน้มัต้ิรัาย์การั 
ด้งักลา่ว	ต้�องสิอด้ค่ล�องกับนโย์บาย์	และหลักการัต่้างๆ	ที�กำาหนด้โด้ย์ค่ณะกรัรัมการับริัษััท	และกฎหมาย์ที�เกี�ย์วข�อง	

(9)		 จัด้หาที�ปรัึกษัา	หรัือบ้ค่ค่ลที�มีค่วามเห็นอิสิรัะเพื�อให�ค่วามเห็นหรัือค่ำาแนะนำา	ต้ามค่วามจำาเป็น

(10)	รั�องขอให�ผู้้�บริัหารัหรัอืพนกังานเข�าปรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัหิารั	หรัอืให�ข�อม้ลที�เกี�ย์วข�องกบัเรัื�องที�มกีารัอภปิรัาย์
กันในที�ปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิหารั

(11)	รัาย์งานให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััททรัาบถืึงกิจการัที�ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัด้ำาเนินการัภาย์ใต้�อำานาจหน�าที�ของ 
ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัอย์่างสิมำ�าเสิมอ	ทั�งน้�	รัวมถืึงเรัื�องอื�นใด้ที�จำาเป็นและสิมค่วรัที�จะต้�องเสินอให�ค่ณะกรัรัมการั
บริัษััทรัับทรัาบ

(12)	ต้รัวจสิอบผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานของต้นเป็นปรัะจำาทก้ปี

(13)	ต้รัวจสิอบและปรัะเมินค่วามเพยี์งพอของกฎบตั้รัค่ณะกรัรัมการับรัหิารั	และเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับริัษัทัพจิารัณา
แก�ไขเปลี�ย์นแปลงกฎบัต้รั

(14)	ด้ำาเนินการัอื�นใด้ต้ามที�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท
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  3.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพจิารัณาค่า่ต้อบแทน	ได้�รับัการัแต่้งต้ั�งขึ�นโด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัมจีำานวนทั�งหมด้สิาม	
(3)	ค่น	ณ	วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563	ค่ณะกรัรัมการัปรัะกอบด้�วย์	กรัรัมการัอิสิรัะจำานวนสิาม	(3)	ค่น	เพื�อให�เกิด้การั
ถื่วงด้้ลโด้ย์มีหน�าที�สิำาค่ัญเพื�อแบ่งเบาภารัะของค่ณะกรัรัมการับรัิษััทและผู้้�ถืือห้�น	มีรัาย์นามดั้งต้่อไปน้�

	 	 	 1.	พล.ต้.อ.	วิสิน้	ปรัาสิาททองโอสิถื		 ปรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	

	 	 	 2.	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพกศ้ลศรัี	 	 กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน

	 	 	 3.	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั		 กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน

  บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(1)		พิจารัณานโย์บาย์และหลักเกณฑ์ในการัสิรัรัหาบ้ค่ค่ลที�มีค่ณ้สิมบัต้ิเหมาะสิม	 เพื�อด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััท	
กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	และผู้้�บรัหิารัรัะด้บัสิง้ของบรัษิัทัรัวมทั�งคั่ด้เลอืกบ้ค่ค่ลและเสินอช่ื�อบค้่ค่ลที�มีค่ณ้สิมบัต้เิหมาะสิม 
เพื�อนำาเสินอต้อ่ที�ปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการับริัษัทั	และ/หรัอืที�ปรัะช่ม้ผู้้�ถือืห้�นเพื�อพจิารัณาแต้ง่ต้ั�งเป็นกรัรัมการับริัษัทั

	(2)		พิจารัณาทบทวนนโย์บาย์และหลักเกณฑ์เกี�ย์วกับการักำาหนด้ค่่าต้อบแทนและผู้ลปรัะโย์ช่น์ของกรัรัมการับริัษััท	
กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	และผู้้�บริัหารัรัะดั้บสิง้ของบริัษัทั	ที�สิอด้ค่ล�องกับกลย้์ทธ์ิและเป้าหมาย์	ปรัะสิบการัณ์	ภารัะหน�าที�	 
ขอบเขต้และบทบาทค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ

(3)		กำาหนด้องค์่ปรัะกอบของค่ณะกรัรัมการัที�มีค่วามหลากหลาย์ทั�งในด้�านทักษัะ	 ปรัะสิบการัณ์	 ค่วามสิามารัถืและ
ค่้ณลักษัณะเฉพาะด้�าน	 ต้ลอด้จนเพศและอาย์้ที�จำาเป็นต่้อการับรัรัล้วัต้ถื้ปรัะสิงค์่และเป้าหมาย์หลัก	 โด้ย์การัจัด้
ทำาต้ารัางองค่์ปรัะกอบค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืของกรัรัมการั	 เพื�อให�มั�นใจว่าค่ณะกรัรัมการัมีค่้ณสิมบัต้ิเหมาะสิม	
สิามารัถืต้อบสินองค่วามต้�องการัของผู้้�มีส่ิวนได้�เสิีย์	

(4)	 ให�ข�อเสินอแนะต้อ่ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัเพื�อนำาเสินอค่า่ต้อบแทนกรัรัมการั	กรัรัมการัผู้้�จดั้การั	และผู้้�บรัหิารัรัะด้บั
สิง้ของบริัษัทัต้อ่ที�ปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั	และ/หรืัอ	ที�ปรัะช่ม้ผู้้�ถือืห้�นเพื�อพจิารัณาอนมั้ต้	ิโด้ย์ค่ณะกรัรัมการั
บริัษัทัจะเป็นผู้้�อนมั้ต้คิ่า่ต้อบแทนและผู้ลปรัะโย์ช่น์ของกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	และผู้้�บริัหารัรัะดั้บสิง้	สิำาหรับัค่า่ต้อบแทน
และผู้ลปรัะโย์ช่น์ของกรัรัมการับรัิษััท	ให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทนำาเสินอที�ปรัะช่ม้ผู้้�ถืือห้�นเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ

(5)		ทบทวน	 สิอบทาน	 ปรัะเมินค่วามเพีย์งพอ	 และค่วามเหมาะสิมของกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณา 
ค่่าต้อบแทนเป็นปรัะจำาท้กปี

(6)		ปฏิิบัต้ิหน�าที�อื�นใด้ต้ามที�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทมอบหมาย์	ซื้ึ�งเกี�ย์วข�องกับการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน

  3.4) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งขึ�นโด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 มีจำานวนทั�งหมด้สิาม	(3)	ค่น	 โด้ย์	ณ	วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563	
ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	ปรัะกอบด้�วย์	กรัรัมการัอิสิรัะจำานวนสิอง	(2)	ค่น	และกรัรัมการับรัิหารั
จำานวนหนึ�ง	(1)	ค่น	มีรัาย์นามด้ังต้่อไปน้�

	 	 	 1.	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั		 ปรัะธิาน	กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั

	 	 	 2.	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพกศ้ลศรัี		 	 กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	 	

	 	 	 3.	นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ	 	 กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั

  บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

(1)		ค่ณะกรัรัมการักำากับด้แ้ลกจิการัมคี่วามรับัผู้ดิ้ช่อบต้อ่ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัโด้ย์ต้รังต้ามหน�าที�และค่วามรับัผู้ดิ้ช่อบ 
ที�ได้�รับัมอบหมาย์	และค่ณะกรัรัมการับริัษัทัยั์งค่งมีค่วามรับัผิู้ด้ช่อบในการัด้ำาเนินงานของบริัษััทต่้อบ้ค่ค่ลภาย์นอก

(2)	 พิจารัณากำาหนด้แนวทางเสินอแนะแนวนโย์บาย์	/	แนวปฏิิบัต้ิเกี�ย์วกับ	จรัรัย์าบรัรัณและจริัย์ธิรัรัมทางธิ้รักิจต้าม
หลกัการักำากบัด้แ้ลกิจการัที�ด้	ีต้อ่ค่ณะกรัรัมการับริัษัทัและฝ่า่ย์จัด้การั	เพื�อกำาหนด้เป็นรัะเบีย์บปฏิบัิติ้ขององค่ก์รั	
ทั�งน้�	เพื�อให�เป็นแนวทางปฏิิบัต้ิขององค่์กรัที�ได้�มาต้รัฐาน	และเป็นแนวทางที�ถื้กต้�อง
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(3)		กำากับด้้แลการัปฏิิบัต้ิงานต้ามนโย์บาย์และมาต้รัการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปช่ันของบรัิษััท

(4)		กำากับด้้แลให�ค่ำาปรัึกษัา	ปรัะเมินผู้ล	และทบทวนนโย์บาย์และการัปฏิบิัติ้	ต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ีและ
จรัรัย์าบรัรัณธิ้รักิจ	เพื�อพัฒนาและย์กรัะด้ับ	รัะบบการักำากับด้้แลกิจการัของบริัษััทสิ้่มาต้รัฐานสิากล

(5)		ทบทวน	สิอบทาน	ปรัะเมินค่วามเพีย์งพอ	และค่วามเหมาะสิมของกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการัเป็น
ปรัะจำาท้กปี

(6)		ปฏิิบัต้ิหน�าที�อื�นใด้ต้ามที�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทมอบหมาย์	ซื้ึ�งเกี�ย์วข�องกับการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี

  3.5) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

	 ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งขึ�นโด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทมีจำานวนทั�งหมด้สิาม	(3)	 ค่น	 โด้ย์	 ณ	 วันที�	31	 ธิันวาค่ม	2563	 
ค่ณะกรัรัมการัปรัะกอบด้�วย์	กรัรัมการัอิสิรัะจำานวนสิอง	(2)	ค่น	และกรัรัมการับรัิหารัจำานวนหนึ�ง	(1)	ค่น	มีรัาย์นาม
ด้ังต่้อไปน้�

	 	 	 1.	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรัี	 	 ปรัะธิานค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง

	 	 	 2.	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั		 กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	 	

	 	 	 3.	นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ	 	 กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง

  บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1)		พิจารัณากำาหนด้นโย์บาย์	แผู้นการัจัด้การับริัหารั	และกำากับด้้แลการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งของบรัิษััท

(2)		พิจารัณาและทบทวนแนวทางและเค่รัื�องมือในการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งให�มีปรัะสิิทธิิภาพ	และเหมาะสิมกับลักษัณะ
ค่วามเสิี�ย์งแต้่ละด้�านของธิ้รักรัรัมที�บรัิษััทด้ำาเนินการั

	(3)		ติ้ด้ต้ามและให�ค่วามสิำาค่ญักบัสิญัญาณเต้อืนภยั์ลว่งหน�าและรัาย์การัผู้ดิ้ปกต้ทัิ�งหลาย์ที�อาจเกดิ้ขึ�น	รัวมถืงึรัาย์งาน
ผู้ลการัด้ำาเนินการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	

(4)		ให�ข�อเสินอแนะในด้�านที�ต้�องด้ำาเนนิการัปรับัปรัง้แก�ไขต้อ่ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั	เพื�อให�สิอด้ค่ล�องกบั	นโย์บาย์และ
กลย์้ทธิ์ของบรัิษััท

(5)		ทบทวน	สิอบทาน	ปรัะเมินค่วามเพีย์งพอ	และค่วามเหมาะสิมของกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งเป็น
ปรัะจำาท้กปี

(6)		ปฏิิบัต้ิหน�าที�อื�นใด้ต้ามที�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทมอบหมาย์	ซื้ึ�งเกี�ย์วข�องกับการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง

4. การประชุมคณ์ะกรรมการ
1)	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทมีการักำาหนด้การัปรัะช่้มล่วงหน�าอย์่างน�อย์ไต้รัมาสิละค่รัั�งต้่อปีและมีการัปรัะช่้มพิเศษัเพิ�ม 

ต้ามค่วามจำาเป็นและเหมาะสิม	โด้ย์แจ�งล่วงหน�าอย์่างน�อย์	7	วัน	และการัปรัะช่้มท้กค่รัั�งจะต้�องมีกรัรัมการัมาปรัะช่้ม
ไม่น�อย์กว่าสิองในสิาม	(2/3)	ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้จึงจะค่รับเป็นองค่์ปรัะช่ม้ขั�นต้ำ�า	หรัือ	เป็นไปต้ามปรัะกาศ	
หรัือ	กฎบัต้รัของแต้่ละค่ณะในสิ่วนของการัปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทนั�น	กำาหนด้ให�องค่์ปรัะช่ม้ในขณะลงมต้ิต้�องมี
กรัรัมการัไม่น�อย์กว่าสิองในสิาม	(2/3)	ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้

2)	 มกีารักำาหนด้ค่วามช่ดั้เจนไว�ลว่งหน�า	โด้ย์กรัรัมการัผู้้�จดั้การั	โด้ย์การัหารัอืรัว่มกับปรัะธิานค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั	จะรัว่ม
กนัพจิารัณากำาหนด้วารัะการัปรัะช่ม้เปน็การัลว่งหน�า	ทั�งน้�	เลขานก้ารับรัษิัทัมหีน�าที�ด้แ้ลให�กรัรัมการัได้�รับัเอกสิารัการั
ปรัะช่้มล่วงหน�าก่อนการัปรัะช่้มเป็นเวลา	7	วัน	 เพื�อให�มีเวลาเพีย์งพอสิำาหรัับการัศึกษัาและพิจารัณาเรัื�องเพื�อการัให�
ค่วามเห็นและการัออกเสิีย์งลงค่ะแนน

3)	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�รัับข�อม้ลที�เพีย์งพอ	 ค่รับถื�วน	 ต้่อเน่�องและทันเวลาก่อนการัปรัะช้่มท้กค่รัั�ง	 ทั�งน้�	 กรัรัมการั
บริัษััทสิามารัถืต้ิด้ต้่อเลขาน้การับรัิษััทได้�โด้ย์ต้รังอย่์างอิสิรัะ	 เลขาน้การับรัิษััทมีหน�าที�ให�ค่ำาปรัึกษัาแก่ค่ณะกรัรัมการั
บรัิษััทในเรัื�องที�เกี�ย์วข�องกับการัปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์และรัะเบีย์บต้่างๆ
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4)	 กรัรัมการัผู้้�จัด้การัมีหน�าที�จัด้สิรัรัเวลาให�อย่์างเพีย์งพอที�ฝ่่าย์จัด้การัจะเสินอเอกสิารัข�อม้ลเพื�อการัอภิปรัาย์และ 
เพีย์งพอสิำาหรัับค่ณะกรัรัมการัที�จะอภิปรัาย์ในปรัะเด็้นสิำาค่ัญ	 เปิด้โอกาสิและสินับสิน้นให�กรัรัมการัแต่้ละค่นแสิด้ง 
ค่วามค่ิด้เห็นก่อนสิรั้ปค่วามเห็นที�ได้�จากที�ปรัะช่ม้

5)	 ค่ณะกรัรัมการับริัษััทมีนโย์บาย์ให�กรัรัมการัที�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารัมีโอกาสิที�จะปรัะช้่มรัะหว่างกันเองต้ามค่วามจำาเป็นเพื�อ
อภิปรัาย์ปัญหาต้่างๆ	 เกี�ย์วกับการัจัด้การัที�อย์้่ในค่วามสินใจ	 โด้ย์ไม่มีฝ่่าย์จัด้การัรั่วมด้�วย์และค่วรัแจ�งให�กรัรัมการั 
ผู้้�จัด้การั	ทรัาบถึืงผู้ลการัปรัะช่้มด้�วย์

6)	 ค่ณะกรัรัมการับริัษััทสินับสิน้นให�กรัรัมการัผู้้�จัด้การัเชิ่ญผู้้�บริัหารัรัะดั้บสิ้งเข�าร่ัวมปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับริัษััท	 เพื�อให�
สิารัสินเทศรัาย์ละเอีย์ด้ต้่างๆ	เพิ�มเต้ิมในฐานะที�เป็นผู้้�ปฏิิบัต้ิงานโด้ย์ต้รัง	และเพื�อมีโอกาสิทำาค่วามรั้�จักผู้้�บรัิหารัรัะด้ับ
สิ้งสิำาหรัับใช่�ปรัะกอบการัพิจารัณาแผู้นการัสิืบทอด้งาน

7)	 ในการัพิจารัณารัะเบยี์บวารัะต้า่งๆ	กรัรัมการัซื้ึ�งมีสิว่นได้�เสิยี์ในเรัื�องที�พจิารัณาจะไมม่สิีิทธิอิอกเสิยี์งและต้�องไมอ่ย์้่ในที�
ปรัะช่้มในวารัะด้ังกล่าว

8)	 การัปรัะช่ม้ทก้ค่รัั�ง	ต้�องมีการัจด้บันทึกการัปรัะช่ม้เปน็ลาย์ลกัษัณอ์กัษัรั	และจดั้เกบ็รัาย์งานการัปรัะช่ม้ที�ผู้า่นการัรับัรัอง
จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	พรั�อมให�ค่ณะกรัรัมการัและผู้้�ที�เกี�ย์วข�องสิามารัถืต้รัวจสิอบได้�

 รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสำาหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ 

	 ปี	2563	มีการัปรัะช่้มของค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ต้่างๆ	โด้ย์มีรัาย์ละเอีย์ด้ดั้งต่้อไปน้�

รายชื่อ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและ

พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

จำานวน
ครั้ง

อัตรา
การเข้า

ร่วม 
(%)

จำานวน
ครั้ง

อัตรา
การเข้า

ร่วม 
(%)

จำานวน
ครั้ง

อัตรา
การเข้า

ร่วม 
(%)

จำานวน
ครั้ง

อัตรา
การเข้า

ร่วม 
(%)

จำานวน
ครั้ง

อัตรา
การเข้า

ร่วม 
(%)

จำานวน
ครั้ง

อัตรา
การเข้า

ร่วม 
(%)

1.	นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่ีวะ 7/7 100% - - 12/12 100% - - - - - -

2.	นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่ีวะ 7/7 100% - - 12/12 100% - - - - - -

3.	นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ 7/7 100% - - 12/12 100% - - 4/4 100% 4/4 100%

4.	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรัี 7/7 100% 4/4 100% - - 2/2 100% 4/4 100% 4/4 100%

5.	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั 7/7 100% 4/4 100% - - 2/2 100% 4/4 100% 4/4 100%

6		พล.ต้.อ.	วิสิน้	ปรัาสิาททองโอสิถื 4/7* 57% - - - - 1/2 50% - - - -

7.	นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์ 7/7 100% 4/4 100% - - - - - - - -

หมาย์เหต้้:		*	พล.ต้.อ.	วิสิน้ฯ	ขอลาปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ค่รัั�งที�	1,2,4	เมื�อวันที�	22	ม.ค่.,	14	ก.พ.	และ	1	เม.ย์.	2563	ต้ามลำาดั้บ	และ	

ขอลาปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	ค่รัั�งที�	1/2563	เมื�อวันที�	14	ก.พ.	2564	เน่�องจากติ้ด้ภารักิจรัาช่การั

 การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	 ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทักำาหนด้นโย์บาย์ให�กรัรัมการัที�ไม่เป็นผู้้�บรัหิารัมีโอกาสิได้�ปรัะช่ม้รัะหวา่งกันเองเพื�ออภิปรัาย์ปญัหา
ต่้างๆ	เกี�ย์วกบัการัจดั้การัที�อย์้่ในค่วามสินใจ	เช่่น	ค่ณะกรัรัมการัอสิิรัะมคี่วามเป็นอิสิรัะจากฝ่า่ย์จัด้การั,	มคี่วามเป็นอสิิรัะใน
การัแสิด้งค่วามค่ิด้เห็นและต้ัด้สิินใจเพื�อปรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ของบรัิษััทและผู้้�มีสิ่วนได้�เสีิย์ทก้ฝ่่าย์,	สิามารัถืให�ค่วามเห็นได้�อย์่าง
อิสิรัะโด้ย์ไม่อย์้่ภาย์ใต้�อิทธิิพลใด้ๆ,	 จำานวนค่ณะกรัรัมการัอิสิรัะเป็นไปต้ามสัิด้ส่ิวนที�สิำานักงาน	 ก.ล.ต้.	 ปรัะกาศกำาหนด้,	
กรัะบวนการัสิรัรัหาและพจิารัณาค่า่ต้อบแทนของกรัรัมการับริัษัทัเป็นไปอย่์างเหมาะสิม	โด้ย์ให�ข�อเสินอแนะเกี�ย์วกบัปรัะเด็้น
การัพัฒนากรัรัมการัที�ค่วรัมีการัจัด้อบรัมอย่์างสิมำ�าเสิมอ	เป็นต้�น	โด้ย์การัปรัะช่้มไม่มีฝ่่าย์จัด้การัรั่วมด้�วย์	และแจ�งให�ค่ณะ
กรัรัมการัและกรัรัมการัผู้้�จัด้การัได้�รัับทรัาบผู้ลการัปรัะช่้มด้ังกล่าวด้�วย์	ทั�งน้�	ปี2563	ได้�มีการัปรัะช่้มรัะหว่างกรัรัมการัที�ไม่
เป็นผู้้�บริัหารั	จำานวน	1	ค่รัั�ง	เมื�อวันที�	13	มีนาค่ม	2563
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 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทและการนำาไปปฏิบัติ

	 ในการัปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการับริัษัทัทก้ปี	ค่ณะกรัรัมการัจะร่ัวมกนัพจิารัณาทบทวน	วิสิยั์ทศัน	์ภารักจิและกลย้์ทธ์ิปรัะจำาปี	 
รัวมทั�งวางแผู้นกลย์้ทธิ์ล่วงหน�า	 และภาย์หลังจากนั�นค่ณะกรัรัมการัจะต้ิด้ต้ามด้้แลให�ฝ่่าย์จัด้การัด้ำาเนินการัสิอด้ค่ล�อง
กับวัต้ถื้ปรัะสิงค์่	 เป้าหมาย์หลัก	 และแผู้นกลย์้ทธิ์	 รัวมถืึงด้ำาเนินธิ้รักิจอย่์างมีจริัย์ธิรัรัม	 มีค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่มและ 
สิิ�งแวด้ล�อม	 โด้ย์ฝ่่าย์จัด้การัจะรัาย์งานแผู้นงานด้ังกล่าวให�ที�ปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััทรัับทรัาบเป็นปรัะจำาท้กไต้รัมาสิ	
โด้ย์กำาหนด้ไว�เป็นวารัะ	เรัื�อง	รัับทรัาบผู้ลการัด้ำาเนินงาน	รัาย์งานค่วามคื่บหน�าการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	และย์ังได้�กำาหนด้ให�มีวารัะ	 
เรืั�องทบทวนแผู้นกลย์้ทธิ์	 เพื�อให�ที�ปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 จะได้�รัับทรัาบข�อเท็จจรัิงและให�ข�อเสินอแนะในเรัื�องที�เห็น
ว่าฝ่่าย์จัด้การัค่วรัปรัับปรั้งแก�ไขต้่อไป

5.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบุ้ริหารระดับุสูง
 5.1) การสรรหากรรมการอิสระ

		 บริัษัทัได้�กำาหนด้นิย์ามของบค้่ค่ลที�จะมาด้ำารังต้ำาแหน่งเป็นกรัรัมการัอิสิรัะโด้ย์พิจารัณาจากค่ณ้สิมบัต้ติ้ามกฎหมาย์ว่า 
ด้�วย์หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 ปรัะกาศของค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 ปรัะกาศ 
ค่ณะกรัรัมการัต้ลาด้ท้น	 รัวมถืึงปรัะกาศข�อบังค่ับและกฎรัะเบีย์บที�เกี�ย์วข�อง	 ทั�งน้�จำานวนกรัรัมการัอิสิรัะต้�องมีอย์่างน�อย์ 
หนึ�งในสิามของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้และไม่น�อย์กว่าสิาม	(3)	ค่น	

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�

1)	 ถืือห้�นไม่เกินรั�อย์ละ	1	 ของจำานวนห้�นที�มีสิิทธิิออกเสิีย์งทั�งหมด้ของบรัิษััท	 บรัิษััทใหญ่	 บรัิษััทย่์อย์	 บรัิษััทรั่วม	 
ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	 หรัือผู้้�มีอำานาจค่วบค่้มของบรัิษััท	 ทั�งน้�	 ให�นับรัวมการัถืือห้�นของผู้้�ที�เกี�ย์วข�องของกรัรัมการัอิสิรัะ
รัาย์นั�นๆ	ด้�วย์

2)	 ไม่เป็นหรัือเค่ย์เป็นกรัรัมการัที�มีสิ่วนรั่วมบรัิหารังาน	ล้กจ�าง	พนักงาน	ที�ปรัึกษัาที�ได้�เงินเด้ือนปรัะจำา	หรัือผู้้�มีอำานาจ
ค่วบค่้มของบรัิษััท	บรัิษััทใหญ่	บรัิษััทย์่อย์	บรัิษััทรั่วม	บรัิษััทย่์อย์ลำาดั้บเดี้ย์วกัน	ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือของผู้้�มีอำานาจ
ค่วบค่้มของบรัิษััท	เว�นแต้่จะได้�พ�นจากการัมีลักษัณะด้ังกล่าวมาแล�วไม่น�อย์กว่าสิอง	(2)	ปี	ก่อนวันที�ได้�รัับการัแต้่งต้ั�ง
เป็นกรัรัมการัอิสิรัะ	 ทั�งน้�	 ลักษัณะต้�องห�ามด้ังกล่าวไม่รัวมถืึงกรัณ้ที�กรัรัมการัอิสิรัะเค่ย์เป็นข�ารัาช่การั	 หรัือที�ปรัึกษัา	
ของส่ิวนรัาช่การัซื้ึ�งเป็นผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือผู้้�มีอำานาจค่วบค่้มของบรัิษััท

3)	 ไม่เป็นบ้ค่ค่ลที�มีค่วามสิัมพันธ์ิทางสิาย์โลหิต้	 หรัือโด้ย์การัจด้ทะเบีย์นต้ามกฎหมาย์ในลักษัณะที�เป็นบิด้า	 มารัด้า	 
ค่้่สิมรัสิ	พี�น�อง	และบ้ต้รั	รัวมทั�งค่้่สิมรัสิของบ้ต้รั	ของกรัรัมการัรัาย์อื�น	ผู้้�บรัิหารั	ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	ผู้้�มีอำานาจค่วบค่้ม	
หรัือบ้ค่ค่ลที�จะได้�รัับการัเสินอให�เป็นกรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารัหรัือผู้้�มีอำานาจค่วบค่้มของบริัษััทหรัือบรัิษััทย่์อย์

4)	 ไม่มีหรัือเค่ย์มีค่วามสิัมพันธ์ิทางธิ้รักิจกับบรัิษััท	บรัิษััทใหญ่	บรัิษััทย์่อย์	บรัิษััทรั่วม	ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรืัอผู้้�มีอำานาจ
ค่วบค่้มของบริัษััทในลักษัณะที�อาจเป็นการัขัด้ขวางการัใช่�วิจารัณญาณอย่์างอิสิรัะของต้นรัวมทั�งไม่เป็นหรืัอเค่ย์เป็น 
ผู้้�ถืือห้�นที�มีนัย์	หรัือผู้้�มีอำานาจค่วบค่้มของผู้้�ที�มีค่วามสิัมพันธิ์ทางธิ้รักิจกับบรัิษััท	บรัิษััทใหญ่	บรัิษััทย่์อย์	บรัิษััทรั่วม	
ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือผู้้�มีอำานาจค่วบค่้มของบรัิษััท	เว�นแต้่จะได้�พ�นจากการัมีลักษัณะด้ังกล่าวมาแล�วไม่น�อย์กว่า	2	ปี	
ก่อนวันที�ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งเป็นกรัรัมการัอิสิรั

5)	 ค่วามสิัมพันธิ์ทางธ้ิรักิจ	 รัวมถืึงการัทำารัาย์การัทางการัค่�าที�กรัะทำาเป็นปกต้ิเพื�อปรัะกอบกิจการั	 การัเช่่าหรัือให�เช่่า
อสิังหาริัมทรััพย์์	รัาย์การัเกี�ย์วกับสิินทรััพย์์หรัือบรัิการั	หรัือการัให�หรัือรัับค่วามช่่วย์เหลือทางการัเงิน	ด้�วย์การัรัับหรัือ
ให�ก้�ย์ืม	ค่ำ�าปรัะกัน	การัให�สิินทรััพย์์เป็นหลักปรัะกันหน้�สิิน	รัวมถืึงพฤต้ิการัณ์อื�นทำานองเด้ีย์วกัน	ซื้ึ�งเป็นผู้ลให�บริัษััท
หรัือค่้่สัิญญามีภารัะหน้�ที�ต้�องช่ำารัะต้่ออีกฝ่่าย์หนึ�ง	ต้ั�งแต้่รั�อย์ละ	3	ของสิินทรััพย์ท์ี�มีต้ัวต้นสิ้ทธิิของบรัิษััท	หรัือต้ั�งแต้่	
20	ล�านบาทขึ�นไป	แล�วแต้่จำานวนใด้จะต้ำ�ากว่า	ทั�งน้�	การัค่ำานวณภารัะหน้�ด้ังกล่าวให�เป็นไปต้ามวิธิีการัค่ำานวณมล้ค่่า
ของรัาย์การัที�เกี�ย์วโย์งกนัต้ามปรัะกาศค่ณะกรัรัมการักำากบัต้ลาด้ทน้วา่ด้�วย์หลกัเกณฑ์ในการัทำารัาย์การัที�เกี�ย์วโย์งกนั	
โด้ย์อน้โลม	แต้่ในการัพิจารัณาภารัะหน้�ด้ังกล่าว	ให�นับรัวมภารัะหน้�ที�เกิด้ขึ�นในรัะหว่าง	1	ปีก่อนวันที�มีค่วามสิัมพันธ์ิ
ทางธิ้รักิจกับบ้ค่ค่ลเด้ีย์วกัน
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6)	 ไม่เป็นหรัือเค่ย์เป็นผู้้�สิอบบัญชี่ของบรัิษััท	บรัิษััทใหญ่	บรัิษััทย่์อย์	บรัิษััทรั่วม	ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือผู้้�มีอำานาจค่วบค่้ม
ของบรัิษััท	 และไม่เป็นผู้้�ถืือห้�นที�มีนัย์	 ผู้้�มีอำานาจค่วบค่้ม	หรัือห้�นส่ิวนของสิำานักงานสิอบบัญชี่	 ซื้ึ�งมีผู้้�สิอบบัญช่ีของ
บรัิษััท	บรัิษััทใหญ่	บรัิษััทย์่อย์	บรัิษััทรั่วม	ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือผู้้�มีอำานาจค่วบค่้มของบริัษััทสิังกัด้อย์้่	 เว�นแต้่จะได้�
พ�นจากการัมีลักษัณะด้ังกล่าวมาแล�วไม่น�อย์กว่า	2	ปี	ก่อนวันที�ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งเป็นกรัรัมการัอิสิรัะ

7)	 ไม่เป็นหรืัอเค่ย์เป็นผู้้�ให�บริัการัทางวิช่าชี่พใด้ๆ	 ซื้ึ�งรัวมถึืงการัให�บริัการัเป็นที�ปรึักษัากฎหมาย์หรืัอที�ปรึักษัาทางการั
เงิน	ซื้ึ�งได้�รัับค่่าบรัิการัเกินกว่า	2	ล�านบาทต้่อปีจากบรัิษััท	บรัิษััทใหญ่	บรัิษััทย์่อย์	บรัิษััทรั่วม	ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือ
ผู้้�มีอำานาจค่วบค่้มของบรัิษััท	และไม่เป็นผู้้�ถืือห้�นที�มีนัย์	ผู้้�มีอำานาจค่วบค่ม้	หรืัอห้�นสิ่วนของผู้้�ให�บรัิการัทางวิช่าช่ีพนั�น
ด้�วย์	เว�นแต้่จะได้�พ�นจากการัมีลักษัณะด้ังกล่าวมาแล�วไม่น�อย์กว่า	2	ปีก่อนวันที�ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งเป็นกรัรัมการัอิสิรัะ

8)	 ไม่เป็นกรัรัมการัที�ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งขึ�นเพื�อเป็นต้ัวแทนของกรัรัมการัของบรัิษััท	ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือผู้้�ถืือห้�นซื้ึ�งเป็น
ผู้้�ที�เกี�ย์วข�องกับผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่

9)	 ไม่ปรัะกอบกิจการัที�มีสิภาพอย่์างเด้ีย์วกันและเป็นการัแข่งขันที�มีนัย์กับกิจการัของบรัิษััทหรัือบรัิษััทย์่อย์	 หรัือไม่เป็น
ห้�นสิ่วนที�มีนัย์ในห�างห้�นสิ่วน	 หรัือเป็นกรัรัมการัที�มีสิ่วนรั่วมบรัิหารังาน	 ล้กจ�าง	 พนักงาน	 ที�ปรัึกษัาที�รัับเงินเด้ือน
ปรัะจำา	หรัือถืือห้�นเกินรั�อย์ละ	1	ของจำานวนห้�นที�มีสิิทธิิออกเสิีย์งทั�งหมด้ของบรัิษััทอื�น	ซื้ึ�งปรัะกอบกิจการัที�มีสิภาพ
อย์่างเด้ีย์วกันและเป็นการัแข่งขันที�มีนัย์กับกิจการัของบรัิษััท	หรัือบรัิษััทย์่อย์	

10)	 ไม่มีลักษัณะอื�นใด้ที�ทำาให�ไม่สิามารัถืให�ค่วามเห็นอย์่างเป็นอิสิรัะเกี�ย์วกับการัด้ำาเนินงานของบรัิษััท

 5.2) การสรรหากรรมการตรวจสอบ

	 การัสิรัรัหากรัรัมการัต้รัวจสิอบจะพิจารัณาค่ณ้สิมบัต้ิโด้ย์ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	และนำาเสินอ
ต่้อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ	ซื้ึ�งองค่์ปรัะกอบการัสิรัรัหาและแต้่งต้ั�งค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	มีรัาย์ละเอีย์ด้
ดั้งน้�

1)	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบจะปรัะกอบด้�วย์สิมาช่ิกที�เป็นกรัรัมการัอิสิรัะอย์่างน�อย์สิาม	(3)	ค่น

2)	 สิมาช่ิกของค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบอย่์างน�อย์หนึ�ง	 (1)	 ค่น	 ต้�องมีค่วามร้ั�และปรัะสิบการัณ์เพีย์งพอที�จะสิามารัถื 
ทำาหน�าที�ในการัสิอบทานค่วามน่าเช่ื�อถืือของงบการัเงินได้�

 คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�	

1)	 เป็นกรัรัมการัอิสิรัะที�มีค่้ณสิมบัต้ิค่รับถื�วนต้ามค่ำานิย์ามของกรัรัมการัอิสิรัะที�กำาหนด้โด้ย์ปรัะกาศค่ณะกรัรัมการักำากับ
ต้ลาด้ท้น

2)	 ไม่เป็นกรัรัมการัที�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการั	 ให�ต้ัด้สิินใจในการัด้ำาเนินกิจการัของบรัิษััทบริัษััทใหญ่	 
บรัิษััทย์่อย์	บรัิษััทรั่วม	บรัิษััทย์่อย์ลำาด้ับเด้ีย์วกัน	ผู้้�ถืือห้�นใหญ่	หรัือผู้้�มีอำานาจค่วบค่้มของบรัิษััท

3)	 ไม่เป็นกรัรัมการัของบรัิษััทใหญ่	บรัิษััทย์่อย์	หรัือบรัิษััทย่์อย์ลำาด้ับเด้ีย์วกัน	เฉพาะที�เป็นบรัิษััทจด้ทะเบีย์น	

4)	 มีค่วามรั้�และปรัะสิบการัณ์เพีย์งพอที�จะสิามารัถืทำาหน�าที�ในฐานะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ

	 ทั�งน้�	วารัะการัด้ำารังต้ำาแหนง่ของกรัรัมการัต้รัวจสิอบจะมกีำาหนด้	3	ปี	นบัจากวนัที�ได้�รับัการัแต้ง่ต้ั�ง	เมื�อสิิ�นสิด้้วารัะการั
ด้ำารังต้ำาแหนง่	สิมาช่กิของค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบอาจได้�รับัการัแต้ง่ต้ั�งให�เข�าด้ำารังต้ำาแหนง่ใหมอ่กีได้�ต้ามที�ค่ณะกรัรัมการั
ของบริัษััทอาจเห็นสิมค่วรั	 แต้่ทั�งน้�	 กรัรัมการัอิสิรัะจะมีวารัะการัด้ำารังต้ำาแหน่งต้่อเน่�องไม่เกิน	9	 ปี	 นับจากวันที�ได้�รัับ 
การัแต้่งต้ั�งให�ด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัอิสิรัะค่รัั�งแรัก	
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 5.3) การสรรหากรรมการบริษัท

	 การัสิรัรัหาค่ณะกรัรัมการับริัษััทจะพิจารัณาค่้ณสิมบัต้ิโด้ย์ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทนจะร่ัวมกัน
พิจารัณานำาเสินอบ้ค่ค่ลที�เหมาะสิมซื้ึ�งสิ่วนหนึ�งได้�เปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นเสินอช่ื�อบ้ค่ค่ลที�มีค่้ณสิมบัต้ิ	 เสินอต้่อที�ปรัะช่้ม 
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 และ/หรัือที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ	 ซึื้�งองค์่ปรัะกอบการัสิรัรัหาและแต่้งต้ั�งค่ณะกรัรัมการั
บรัิษััท	มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�

1)	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอย่์างน�อย์ห�า	(5)	ค่น	และกรัรัมการัไม่น�อย์กว่ากึ�งหนึ�ง	(1/2)	ของจำานวน
กรัรัมการัทั�งหมด้ต้�องมีถืิ�นที�อย์้่ในรัาช่อาณาจักรั

2)	 ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทต้�องปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอสิิรัะอย์า่งน�อย์สิาม	(3)	ค่น	และกรัรัมการัไมน่�อย์กวา่หนึ�งในสิาม	(1/3)	
ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้ต้�องเป็นกรัรัมการัอิสิรัะ

		 อนึ�ง	 การัสิรัรัหากรัรัมการับรัิษััทรัวมถึืงกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 ค่ณะกรัรัมการัย์ังให�ค่วามสิำาค่ัญในการัวิเค่รัาะห์ทักษัะที�มี
อย์้่ของค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ปัจจ้บันและทักษัะที�จำาเป็นที�บรัิษััทต้�องการั	(Skill	Matrix)	เพื�อสิรัรัหากรัรัมการับรัิษััทที�มีค่ณ้สิมบัต้ิ
เหมาะสิม

	 โค่รังสิรั�างของค่ณะกรัรัมการั	ปรัะกอบด้�วย์	ทกัษัะของกรัรัมการัในแต้ล่ะด้�านที�มคี่วามจำาเป็นต้อ่การัทำาหน�าที�	เค่รัื�องมอื
ที�นำามาใช่�	ค่ือ	การัทำา	“Board	skill	matrix”	ซื้ึ�งเป็น	checklist	ที�ช่ี�ให�เห็นว่า	ณ	ปัจจ้บัน	ทักษัะของกรัรัมการัมีค่รับถื�วนแล�ว
หรัือยั์ง	และถื�าจะต้�องสิรัรัหากรัรัมการัหรัือผู้้�นำาบรัิษััทเพิ�มเต้ิมหรัือทด้แทนก็สิามารัถืกำาหนด้เป้าหมาย์ได้�ช่ัด้เจนว่าต้�องการั
กรัรัมการัในทักษัะใด้ที�ย์ังขาด้อย์้่	อีกทั�ง	ย์ังสิามารัถืนำาไปใช่�กำาหนด้เป็นแผู้นการัอบรัมและพัฒนาของกรัรัมการัได้�อีกด้�วย์

 คุณสมบัติของกรรมการบริษััท	มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�

1)	 กรัรัมการัทก้ค่นต้�องมคี่ณ้สิมบตั้ติ้ามที�กำาหนด้ไว�ในกฎรัะเบยี์บต้า่งๆ	ต้ลอด้จนมคี่ณ้สิมบตั้ติ้ามที�กำาหนด้ไว�ในข�อบงัค่บั
ของบริัษััท

2)	 ต้�องสิำาเรั็จการัศึกษัาอย์่างน�อย์ช่ั�นปรัิญญาต้รัีในสิาขาใด้ก็ได้�

3)	 เป็นผู้้�มีค่วามรั้�ในกิจการัของบรัิษััทและสิามารัถือ้ทิศเวลาได้�อย์่างเพีย์งพอ	 ต้ลอด้จนใช่�ค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืที�มีเพื�อ
ปรัะโย์ช่น์ของบรัิษััท

4)	 เป็นผู้้�มีค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์สิ้จรัิต้และมีค่้ณธิรัรัมสิ้ง

5)	 กรัรัมการัต้�องไม่ด้ำารังต้ำาแหน่งเป็นกรัรัมการัในบรัิษััทที�จด้ทะเบีย์นอื�นๆ	 เกินกว่า	5	 บรัิษััท	 ในกรัณ้ที�กรัรัมการัค่นใด้ 
ค่นหนึ�งมีต้ำาแหนง่เปน็กรัรัมการัในบรัษิัทัที�จด้ทะเบีย์นอื�นๆ	เกนิกวา่	5	บรัษัิัท	ค่ณะกรัรัมการัจะพจิารัณาถืงึปรัะสิทิธิภิาพ
ในการัปฏิิบัต้ิหน�าที�ของกรัรัมการัท่านด้ังกล่าว	 และรัาย์งานเหต้้ผู้ลในการัแต่้งต้ั�งกรัรัมการัด้ังกล่าวไว�ในรัาย์งานการั
ปฏิิบัต้ิต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี	ซื้ึ�งปรัากฏิต้ามแบบแสิด้งรัาย์การัข�อม้ลปรัะจำาปี	(แบบ	56-1)	และรัาย์งาน
ปรัะจำาปี	(แบบ	56-2)

	 ในการัปรัะช่้มสิามัญปรัะจำาปีผู้้�ถืือห้�นท้กค่รัั�ง	 ให�กรัรัมการัจำานวนหนึ�งในสิามของกรัรัมการัทั�งหมด้ออกจากต้ำาแหน่ง	
หากไม่สิามารัถืแบ่งจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้ออกเป็นสิามสิ่วนเท่ากันได้�	 ให�กรัรัมการัที�ออกมีจำานวนใกล�ที�สิ้ด้กับ 
สิ่วนหนึ�งในสิาม	กรัรัมการัที�ออกต้ามวารัะนั�นอาจถื้กเลือกกลับเข�ามาด้ำารังต้ำาแหน่งอีกก็ได้�	นอกจากการัพ�นต้ำาแหน่ง
ต้ามวารัะแล�ว	กรัรัมการัพ�นจากต้ำาแหน่งเมื�อ

	 	 (1)		 เสิีย์ช่ีวิต้

(2)		ลาออก	(โด้ย์มีผู้ลต้ั�งแต้่วันที�บรัิษััทได้�รัับจด้หมาย์ลาออก)

(3)		ขาด้ค่้ณสิมบัต้ิหรัือมีลักษัณะต้�องห�ามต้ามรัะเบีย์บ	และปรัะกาศที�ออกต้ามค่วามของกฎหมาย์หรัือต้ามข�อบังค่ับ
บริัษััท

(4)		ที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นลงมต้ิให�ออก

	 	 (5)		ศาลมีค่ำาสิั�งให�ออก
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 5.4) การสรรหากรรมการบริหาร 

	 การัสิรัรัหากรัรัมการับริัหารัจะพิจารัณาค่้ณสิมบัต้ิโด้ย์ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 และนำาเสินอให�
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเพื�ออน้มัต้ิการัแต้่งต้ั�ง	 ซื้ึ�งค่ณะกรัรัมการับรัิหารัทำาหน�าที�ในการับรัิหารักิจการัให�เป็นไปต้ามนโย์บาย์	 
ข�อบงัค่บั	หลกัเกณฑ	์และกฎหมาย์ที�เกี�ย์วข�อง	และพจิารัณา	กลั�นกรัองเรัื�องต่้างๆ	กอ่นนำาเสินอต้อ่ค่ณะกรัรัมการั	ต้ลอด้จน 
ติ้ด้ต้ามการัด้ำาเนินนโย์บาย์และแนวทางการับรัิหารังานต้่างๆ	ของบรัิษััทให�เป็นไปอย่์างมีปรัะสิิทธิิภาพ

 5.5) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

	 การัสิรัรัหาผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งได้�แก่	 กรัรัมการัผู้้�จัด้การัและผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณา 
ค่่าต้อบแทนจะเป็นผู้้�พิจารัณาถืึงค่้ณสิมบัต้ิที�ค่รับถื�วน	 เหมาะสิม	 มีค่วามรั้�ค่วามสิามารัถื	 ทักษัะ	 และปรัะสิบการัณ์ที�เป็น
ปรัะโย์ช่น์ต้่อการัด้ำาเนินงานของบรัิษััท	และนำาเสินอต้่อค่ณะกรัรัมการับริัษััทเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ

 5.6) การสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทมีการัแต้่งต้ั�งค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์ต่้างๆ	ได้�แก่	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	
ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	 และพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	 และค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	 
เพื�อให�ปฏิิบัต้ิหน�าที�เฉพาะเรัื�องและนำาเสินอผู้ลให�ค่ณะกรัรัมการับริัษััทพิจารัณาและรัับทรัาบ	 ซื้ึ�งค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย่์อย์มี 
หน�าที�และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้ามที�กำาหนด้

 ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเป็นผู้้�กำาหนด้วิสัิย์ทัศน์	พันธิกิจ	และนโย์บาย์	รัวมถืึงเป็นผู้้�กำากับด้้แลกิจการัของบรัิษััทให�เป็นไป
ต้ามวตั้ถืป้รัะสิงค่แ์ละเปา้หมาย์ที�กำาหนด้ไว�	อันกอ่ให�เกดิ้ปรัะโย์ช่น์สิง้สิด้้เพื�อเพิ�มมล้ค่า่ทางเศรัษัฐกิจให�แกบ่รัษิัทัและผู้้�ถือืห้�น	
โด้ย์ค่ำานงึถืงึผู้ลปรัะโย์ช่นข์องผู้้�มสีิว่นได้�เสิยี์ทก้ฝ่า่ย์	มคี่วามเปน็อสิิรัะในการัแสิด้งค่วามค่ดิ้เหน็	และการัต้ดั้สินิใจไมแ่สิวงหาผู้ล
ปรัะโย์ช่น์แก่ต้นเองหรืัอแก่ผู้้�หนึ�งผู้้�ใด้ไม่ด้ำาเนนิการัใด้ๆ	ที�เปน็การัขัด้แย์�ง	หรัอืเป็นการัแข่งขนักบัผู้ลปรัะโย์ช่น์ของบริัษัทัหรืัอ
บรัิษััทย่์อย์ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�กำาหนด้บทบาท	หน�าที�	และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบรัะหว่างค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ค่ณะกรัรัมการั
ต้รัวจสิอบ	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	 และพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	 และค่ณะกรัรัมการับรัิหารั 
ค่วามเสิี�ย์ง	ไว�อย์า่งช่ดั้เจนและเปน็ลาย์ลกัษัณอ์กัษัรั	นอกจากน้�	ย์งัจดั้ให�มกีลไกในการักำากบัด้แ้ลและต้ดิ้ต้ามการัปฏิบิตั้งิาน
และการัค่วบค่้มฝ่่าย์บรัิหารัในช่่วงเวลาที�จำาเป็นและเหมาะสิม	ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทให�ค่วามสิำาคั่ญต้่อรัาย์งานทางการัเงินที�
ต้�องสิะท�อนให�เห็นถืึงผู้ลการัด้ำาเนินงานอย์่างแท�จรัิง	มีการัปรัะเมิน	กำาหนด้และวางมาต้รัฐานในการับรัิหารั	 ป้องกัน	และ
จัด้การัค่วามเสิี�ย์งให�อย์้่ในรัะด้ับที�เหมาะสิมอย์่างมีปรัะสิิทธิิภาพและปรัะสิิทธิิผู้ลภาย์ใต้�หลักการัถื่วงด้้ลอำานาจ	และสิามารัถื
ต้รัวจสิอบได้�	โด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัมีค่วามม้ง่มั�นในการัพฒันา	เพื�อให�ธิร้ักจิของบรัษิัทั	มคี่วามเจรัญิก�าวหน�าอย์า่งมั�นค่ง
และย์ั�งย์ืน	สิามารัถืสิรั�างผู้ลต้อบแทนแก่ผู้้�ถืือห้�นได้�อย่์างเหมาะสิม

6.  การแบุ่งแยกบุทบุาทหน้าที่ของคณ์ะกรรมการ
	 บริัษััทมกีารักำาหนด้และแย์กอำานาจของค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัและฝ่า่ย์จดั้การัในรัะด้บัต้า่งๆ	ไว�อย์า่งช่ดั้เจน	โด้ย์ในการัพจิารัณา
และต้ัด้สิินใจในเรัื�องที�สิำาค่ัญๆ	 จะต้�องผู้่านค่วามเห็นช่อบของค่ณะกรัรัมการับรัิษััทและค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์	 เพื�อถื่วงด้้ลและ 
สิอบทานให�เกิด้ค่วามโปร่ังใสิและเป็นธิรัรัมต่้อผู้้�ที�เกี�ย์วข�องทก้ฝ่า่ย์	อนึ�ง	อำานาจอนมั้ต้กิารัทำารัาย์การัที�สิำาค่ญัต้า่งๆ	ค่ณะกรัรัมการั
ได้�พิจารัณาทบทวนอำานาจอน้มัต้ิในการัปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการั	 ค่รัั�งที�	5/2562	 เมื�อวันที�	8	 สิิงหาค่ม	2562	 เพื�อให�บรัิษััทมีการั
ด้ำาเนินการัต้ามนโย์บาย์อย์่างมีปรัะสิิทธิิภาพ	อำานาจอน้มัต้ิรัาย์การัสิำาค่ัญในปรัะเด้็นต้่างๆ	ปรัะกอบด้�วย์	(1)	งานบรัิหารัองค่์กรั	
(2)	 งานงบปรัะมาณ	(3)	 งานจัด้ซืื้�อจัด้จ�าง	(4)	 งานโค่รังการัเพื�อขาย์	(5)	 งานบ้ค่ค่ล	(6)	 งานธิ้รัการั	(7)	 งานด้�านการัต้ลาด้	 
(8)	งานบญัช่แีละการัเงนิ	(9)	งานด้�านกฎหมาย์	โด้ย์แบง่อำานาจอนม้ตั้กิารัทำารัาย์การัต้ามสิาย์บงัค่บับญัช่า	อาท	ิรัะด้บัค่ณะกรัรัมการั,	 
รัะด้ับค่ณะกรัรัมการับรัิหารั,	รัะด้ับปรัะธิานกรัรัมการั,	รัะดั้บกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	เป็นต้�น
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7.  การรวมหรือแยกตำาแหน่ง
	 บริัษััทมีนโย์บาย์ในการัแบ่งแย์กหน�าที�ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของปรัะธิานกรัรัมการับรัิษััท	และกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	โด้ย์จะต้�องเป็น
บค้่ค่ลที�มคี่วามรั้�ค่วามสิามารัถื	มปีรัะสิบการัณแ์ละค่ณ้สิมบตั้ทิี�เหมาะสิม	และต้�องไม่เป็นบค้่ค่ลเด้ยี์วกนัเพื�อให�มีการัถืว่งด้ล้อำานาจ
โด้ย์การัแย์กหน�าที�การักำากับด้้แลและบรัิหารังานออกจากกัน

 ประธานกรรมการบริษัท
	 ไม่เป็นผู้้�บริัหารั	 รัวมทั�งไม่เป็นบ้ค่ค่ลเดี้ย์วกับกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 โด้ย์ปรัะธิานกรัรัมการับริัษััทมีค่วามเป็นอิสิรัะจาก 
ฝ่่าย์บรัิหารั	 มีการัแบ่งแย์กหน�าที�ในการักำาหนด้นโย์บาย์การักำากับด้้แลและการับรัิหารังานปรัะจำาออกจากกันอย์่างชั่ด้เจน	 
ปรัะธิานกรัรัมการับรัิษััท	มีหน�าที�เป็นปรัะธิานในที�ปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ซื้ึ�งเป็นผู้้�กำาหนด้วิสิัย์ทัศน์	พันธิกิจ	และนโย์บาย์
ที�สิำาค่ัญให�ฝ่่าย์บริัหารันำาไปปฏิิบัต้ิ	 โด้ย์กรัรัมการับริัษััทท้กค่นมีค่วามเป็นอิสิรัะในการัเสินอวารัะการัปรัะช่้ม	 การัแสิด้งค่วามคิ่ด้
เห็นต่้อการัด้ำาเนินงานของบรัิษััทในด้�านต่้างๆ	 รัวมถึืงพิจารัณาอย่์างรัอบค่อบในเรัื�องที�อาจขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์	 เพื�อให�มี 
ค่วามถื้กต้�อง	 โปรั่งใสิ	 สิามารัถืต้รัวจสิอบได้�	 ปรัะธิานกรัรัมการัมิได้�เป็นกรัรัมการัอิสิรัะ	 บรัิษััทจึงพิจารัณาแต่้งต้ั�งให�มีกรัรัมการั
อิสิรัะเกินกว่ากึ�งหนึ�งของกรัรัมการัทั�งหมด้ต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี	(CG	Code)

 บทบาทอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1)	 ด้้แลภาพรัวมในด้�านกลย์้ทธ์ิและนโย์บาย์ของบรัิษััทเพื�อเป็นแนวทางในการัด้ำาเนินธิ้รักิจ

2)	 ทำาหน�าที�ปรัะธิานในที�ปรัะช่้มและเข�ารั่วมการัปรัะช่้มท้กค่รัั�ง	 เพื�อให�การัด้ำาเนินการัปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท 
มีปรัะสิิทธิิภาพ	 รัวมถืึงกรัะต้้�นให�กรัรัมการัท้กท่านแสิด้งค่วามค่ิด้เห็น	 และด้้แลให�กรัรัมการัท้กท่านได้�รัับข�อม้ลของ
บรัิษััทที�ถื้กต้�อง	ต้รังเวลา	และช่ัด้เจน	เพื�อใช่�ปรัะกอบการัพิจารัณาและ/หรัืออน้มัต้ิในวารัะต้่างๆ	ของการัปรัะช่้ม

3)	 ด้แ้ลการัสิื�อสิารัรัะหวา่งบรัษิัทั	และผู้้�ถือืห้�นของบรัษิัทัให�เปน็ไปอย์า่งมปีรัะสิทิธิภิาพ	และเปดิ้โอกาสิให�ผู้้�ถือืห้�นสิามารัถื
ต้ิด้ต่้อสิื�อสิารักับค่ณะกรัรัมการัเพื�อแลกเปลี�ย์นค่วามค่ิด้เห็นรัะหว่างกัน

4)	 ทำาหน�าที�เป็นปรัะธิานในที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นท้กค่รัั�ง	 และมีการัมอบหมาย์ให�มีผู้้�ด้้แลการัปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นให�เป็นไปต้าม
กฎหมาย์และข�อบังค่ับต้่างๆ	 อย์่างถ้ืกต้�อง	 พรั�อมทั�งด้้แลให�กรัรัมการัท้กท่านเข�าร่ัวมการัปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นอย่์างพรั�อม
เพรัีย์งกัน	 และเปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นได้�ใช่�สิิทธิิในการัปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นอย์่างเต้็มที�ในการัเข�ารั่วมปรัะช่้มและออกเสิีย์ง 
ลงค่ะแนนในที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	การัซื้ักถืามหรัือขอค่ำาช่ี�แจงเพิ�มเต้ิม

5)	 ปฏิิบัต้ิหน�าที�ด้�วย์ค่วามซื้ื�อสัิต้ย์์	 ด้้แลโค่รังสิรั�างของค่ณะกรัรัมการัให�มีค่วามเหมาะสิม	 ด้้แลให�มีการันำานโย์บาย์และ 
การัตั้ด้สิินใจของค่ณะกรัรัมการัไปปฏิบิัต้ิอย์่างมีปรัะสิิทธิผิู้ล

6)	 สินับสิน้นการัด้ำาเนินกิจกรัรัมเกี�ย์วกับการักำากับด้้แลกิจการั	(Corporate	Governance)	และนโย์บาย์ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ
ต้่อสิังค่มให�เกิด้ขึ�นในท้กรัะด้ับ	ต้ั�งแต้่กรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งจนถืึงพนักงาน

7)	 สินบัสินน้สิง่เสิรัมิให�กรัรัมการัทก้ทา่นทำางานรัว่มกนัอย์า่งเปน็ทีม	อนัจะกอ่ให�เกดิ้ค่วามมปีรัะสิทิธิภิาพและปรัะสิทิธิผิู้ล
ในการัทำางาน	 ด้้แลให�มีการัปรัะเมินผู้ลการัปฏิิบัต้ิของค่ณะกรัรัมการั	 ทั�งแบบปรัะเมินต้นเองแบบปรัะเมินไขว�	 และ 
แบบปรัะเมินกล้่ม	นำาผู้ลการัปรัะเมินด้ังกล่าวมาปรัับปรั้งและพัฒนาการัทำางานของค่ณะกรัรัมการั

8)	 สินับสิน้นสิ่งเสิรัิมให�กรัรัมการัท้กท่านเข�ารั่วมอบรัมพัฒนาทักษัะ	 ค่วามรั้�ในด้�านต้่างๆ	 ที�เป็นปรัะโย์ช่น์แก่การัปฏิิบัต้ิ
หน�าที�กรัรัมการัในสิถืาบันที�มีช่ื�อเสิีย์ง	 และเป็นที�ย์อมรัับ	 เช่่น	 สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	 และ
ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	เป็นต้�น

 กรรมการผู้จัดการ
	 ไม่ได้�เป็นบ้ค่ค่ลเด้ีย์วกับปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั	 แต้่ถืือเป็นผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งในส่ิวนของฝ่่าย์จัด้การั	 โด้ย์ทำาหน�าที�ในการั
ด้ำาเนินกิจการั	 และ/หรัือการับรัิหารังานปรัะจำาวันของบรัิษััทต้ามแนวทางที�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	 กำาหนด้	
พิจารัณาธิ้รักรัรัมต้่างๆ	ที�เกี�ย์วกับการัด้ำาเนินงานต้ามปกต้ิของบรัิษััท



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 129

 บทบาทอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1)	 กำาหนด้ภารักิจ	วัต้ถื้ปรัะสิงค่์	แนวทาง	และเป้าหมาย์การัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทเพื�อเสินอต้่อที�ปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการั	
และด้ำาเนินการัเพื�อให�เปน็ไปต้ามภารักิจ	วตั้ถืป้รัะสิงค์่	แนวทาง	และเปา้หมาย์การัด้ำาเนนิธิร้ักจิของบรัษิัทัด้งักลา่วด้�วย์	
รัวมถืึงการัสิั�งการัและกำากับด้้แลการัด้ำาเนินงานโด้ย์รัวม

2)	 มีอำานาจพิจารัณาว่าจ�างพนักงานและบรัรัจ้แต้่งต้ั�ง	ต้ลอด้จนการัโอน	โย์กย์�าย์สิาย์งาน/แผู้นก	หรัือการัพ�นจากการัเป็น
พนักงาน	กำาหนด้อัต้รัาค่่าจ�าง	ค่่าต้อบแทน	เงินโบนัสิ	รัวมถืึงสิวัสิด้ิการัเกี�ย์วกับพนักงานทั�งหมด้ของบรัิษััท

3)	 พิจารัณาและด้ำาเนินการัให�มีการัปฏิิบัต้ิต้ามค่ำาสิั�ง	รัะเบีย์บ	ปรัะกาศ	บันทึก	เพื�อให�การัปฏิบิัต้ิงานเป็นไปต้ามภารักิจ	
วัต้ถื้ปรัะสิงค่์	แนวทาง	และเป้าหมาย์การัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท	และเพื�อรัักษัารัะเบีย์บวินัย์การัทำางานภาย์ในองค่์กรั

4)	 ด้ำาเนินกิจการัที�เกี�ย์วข�องกับการับรัิหารังานทั�วไปของบรัิษััท

5)	 ให�มีอำานาจในการัมอบอำานาจช่ว่ง	และ/หรัอืมอบหมาย์ให�บค้่ค่ลอื�นปฏิบัิต้งิานเฉพาะอย่์างแทนได้�	โด้ย์การัมอบอำานาจ
ช่่วง	 และ/หรัือการัมอบหมาย์ด้ังกล่าวให�อย์้ภ่าย์ใต้�ขอบเขต้แห่งการัมอบอำานาจต้ามหนังสิือมอบอำานาจ	 และ/หรัือให�
เป็นไปต้ามรัะเบีย์บ	ข�อกำาหนด้	หรัือค่ำาสิั�งที�ค่ณะกรัรัมการัของบรัิษััท	และ/หรืัอบรัิษััทได้�กำาหนด้ไว�

	 	 ทั�งน้�	อำานาจต้ลอด้จนการัมอบอำานาจแก่บ้ค่ค่ลอื�นที�เห็นสิมค่วรั	จะไม่รัวมถืึงอำานาจ	และ/หรัือการัมอบอำานาจในการั
อน้มัต้ิรัาย์การัใด้ที�ต้นหรัือบ้ค่ค่ลที�อาจมีค่วามขัด้แย์�ง	มีสิ่วนได้�เสิีย์	หรัือผู้ลปรัะโย์ช่น์ในลักษัณะอื�นใด้ขัด้แย์�งกับบรัิษััทหรัือ
บรัิษััทย่์อย์ต้ามกฎเกณฑ์ของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	 ซึื้�งการัอน้มัต้ิรัาย์การัในลักษัณะด้ังกล่าวจะต้�องเสินอต้่อที�
ปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการั	 และ/หรัือที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นเพื�อพิจารัณาและอน้มัต้ิรัาย์การัด้ังกล่าวต้ามที�ข�อบังค่ับของบรัิษััทหรัือ
กฎหมาย์ที�เกี�ย์วข�องกำาหนด้

8. แผนการสืบุทอดตำาแหน่งผู้บุริหารระดับุสูง
	 ค่ณะกรัรัมการับริัษััทได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญกับการัสืิบทอด้ต้ำาแหน่งในรัะดั้บผู้้�บริัหารัรัะด้ับสิ้งท้กต้ำาแหน่ง	 โด้ย์เฉพาะอย่์างย์ิ�ง
ต้ำาแหนง่ที�เปน็ผู้้�นำาองค่ก์รั	ค่อื	กรัรัมการัผู้้�จดั้การัในบรัษัิัท	โด้ย์มวีตั้ถืป้รัะสิงค่เ์พื�อรัักษัาค่วามเชื่�อมั�นให�กบัผู้้�ลงทน้	องค่ก์รั	ต้ลอด้จน 
พนักงานว่าการัด้ำาเนินงานของบรัิษััทจะได้�รัับการัสิานต้่ออย่์างทันท่วงที	

	 ด้ังนั�น	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัได้�รั่วมกันกำาหนด้หลักเกณฑ์และแผู้นการัสิืบทอด้ต้ำาแหน่ง	(Succession	Plan)	 โด้ย์สิรัรัหา
บ้ค่ลากรัภาย์ในองค่์กรัที�มีศักย์ภาพสิ้ง	ซื้ึ�งเป็นผู้้�ที�มีค่วามเหมาะสิมทางด้�านค่้ณว้ฒิ	ค่ือ	มีค่วามรั้�และปรัะสิบการัณ์	สิามารัถืสิรั�าง
ผู้ลงานที�ด้ีเลิศให�องค่์กรั	มีทัศนค่ต้ิและพฤต้ิกรัรัมที�เหมาะสิมกับวัฒนธิรัรัมองค่์กรั	รัวมทั�งมีค่วามเหมาะสิมด้�านวัย์ว้ฒิที�พรั�อมจะ
ด้ำารังต้ำาแหน่งที�ว่างลง	 รัวมทั�งมีการัจัด้ทำาแผู้นพัฒนารัาย์บ้ค่ค่ล	 เพื�อเต้รีัย์มบ้ค่ลากรัให�มีค่วามพรั�อมสิำาหรัับต้ำาแหน่งผู้้�บริัหารั
รัะด้ับสิ้ง

9. การประเมินตนเองของกรรมการบุริษัท และคณ์ะกรรมการชุดย่อย 
		 บริัษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	กำาหนด้หลักเกณฑ์ให�ค่ณะกรัรัมการัและค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์ปรัะเมินผู้ลการัปฏิบิัติ้งาน
เป็นปรัะจำาทก้ปี	 เพื�อให�ค่ณะกรัรัมการัรั่วมกันพิจารัณาผู้ลงานและปัญหาต้่างๆ	 ที�เกิด้ขึ�นเพื�อการัปรัับปรั้งแก�ไขและพัฒนาอย์่าง
ต้่อเน่�อง	 โด้ย์กำาหนด้เกณฑ์การัปรัะเมินเปรัีย์บเทีย์บกับผู้ลปฏิิบัต้ิงานอย์่างเป็นมาต้รัฐานและสิอด้ค่ล�องกับหลักการักำากับด้้แล
กิจการัที�ดี้

	 การัปรัะเมนิผู้ลการัปฏิบิตั้งิานเปน็แบบรัาย์ค่ณะและรัาย์บ้ค่ค่ล	โด้ย์วธิิปีรัะเมนิด้�วย์ต้นเอง	(self-evaluation)	เลขานก้ารับรัษิัทั
เป็นผู้้�นำาสิง่แบบปรัะเมินให�แก่ค่ณะกรัรัมการัและค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย่์อย์	เพื�อให�กรัรัมการัพิจารัณาผู้ลงานของต้นเอง	ปรับัปรัง้	แก�ไข	
และนำาสิง่แบบปรัะเมนิกลบัมาย์งัเลขานก้ารับรัษัิัท	เพื�อรัวบรัวมผู้ลและสิรัป้ผู้ลการัปรัะเมนิในรัอบปเีพื�อรัาย์งานต้อ่ค่ณะกรัรัมการั
บริัษััท	รัวมถืึงเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลเพื�อให�เป็นไปต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี



รายงานประจำาปี 2563130

	 เกณฑ์การัปรัะเมินผู้ลการัปฏิิบัต้ิงาน	ค่ิด้เป็นรั�อย์ละจากค่ะแนนเต้็มในแต้่ละหมวด้	ด้ังน้�

	 	 ค่ะแนนมากกว่ารั�อย์ละ	80			 มีการัด้ำาเนินการัในเรัื�องนั�นอย์่างด้ีเย์ี�ย์ม

	 	 ค่ะแนนอย์้่ในช่่วงรั�อย์ละ	71-80	 มีการัด้ำาเนินการัในเรัื�องนั�นด้ี

	 	 ค่ะแนนอย์้่ในช่่วงรั�อย์ละ	61-70	 มีการัด้ำาเนินการัในเรัื�องนั�นพอสิมค่วรั

	 	 ค่ะแนนอย์้่ในช่่วงต้ำ�ากว่ารั�อย์ละ	60	 มีการัด้ำาเนินการัในเรัื�องนั�นต้ำ�ากว่ามาต้รัฐาน

	 ทั�งน้�	ปี	2563	ผู้ลปรัะเมินค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	และค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย่์อย์	มีด้ังต้่อไปน้�

 9.1) การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ปีระเภทที� 1	 แบบปรัะเมินต้นเองของค่ณะกรัรัมการั	 แบ่งการัปรัะเมินออกเป็น	4	หมวด้โด้ย์ผู้ลการัปรัะเมินปรัะจำาปี	
2563	สิรั้ปได้�ด้ังน้�

1)	 โค่รังสิรั�างและค่ณ้สิมบตั้ขิองค่ณะกรัรัมการัในเรืั�องด้งัต้อ่ไปน้�มคี่วามเหมาะสิม	ทำาให�การัทำางานของค่ณะกรัรัมการั
มีปรัะสิิทธิิภาพ

2)	 การัปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการัได้�ด้ำาเนนิการัในเรัื�องด้งัต่้อไปน้�	เพื�อให�ค่ณะกรัรัมการัปฏิบิตั้หิน�าที�ในการัปรัะช้่มได้�อย์า่ง
มีปรัะสิิทธิิภาพ

3)	 บทบาท	หน�าที�	และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของค่ณะกรัรัมการั	ได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญ	ใช่�เวลาในการัพิจารัณา	ทบทวนและ
ปฏิิบัต้ิต้ามในเรัื�องต้่อไปน้�อย์่างเพีย์งพอ

4)	 เรัื�องอื�นๆ	เช่่น	ค่วามสิัมพันธ์ิรัะหว่างค่ณะกรัรัมการัและฝ่่าย์จัด้การั	การัพัฒนาต้นเองของกรัรัมการัและผู้้�บริัหารั

  ระดับคะแนนที�ได้ร้อยละ 99.43 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม

ปีระเภทที� 2 แบบปรัะเมินต้นเองของค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย่์อย์	 แบ่งการัปรัะเมินออกเป็น	3	 หมวด้โด้ย์ผู้ลการัปรัะเมิน
ปรัะจำาปี	2563	สิรั้ปได้�ด้ังน้�

1)	 โค่รังสิรั�างและค่ณ้สิมบตั้ขิองค่ณะกรัรัมการัในเรืั�องด้งัต้อ่ไปน้�มคี่วามเหมาะสิม	ทำาให�การัทำางานของค่ณะกรัรัมการั
มีปรัะสิิทธิิภาพ

2)	 การัปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการัช่ด้้ย่์อย์ได้�ด้ำาเนนิการัในเรัื�องด้งัต้อ่ไปน้�	เพื�อให�ค่ณะกรัรัมการัปฏิบัิต้หิน�าที�ในการัปรัะช่ม้
ได้�อย์่างมีปรัะสิิทธิิภาพ

3)	 บทบาท	หน�าที�	และค่วามรับัผิู้ด้ช่อบของค่ณะกรัรัมการัช่ด้้ย่์อย์	ได้�ให�ค่วามสิำาค่ญั	ใช่�เวลาในการัพิจารัณา	ทบทวน
และปฏิิบัต้ิต้ามในเรัื�องต้่อไปน้�อย์่างเพีย์งพอ

  ระดับคะแนนที�ได้ร้อยละ 99.68 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม

	 	 ผู้ลการัปรัะเมินค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์รัาย์ค่ณะปรัะจำาปี	2563	สิรั้ปได้�ดั้งน้�	

	 	 1)	 คณะกรรมการตรวจสอบ	

   ระดับคะแนนที�ได้ร้อยละ 100 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม

	 	 2)	 คณะกรรมการบริหาร

   ระดับคะแนนที�ได้ร้อยละ 100 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม

	 	 3)	 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่าตอบแทน	

   ระดับคะแนนที�ได้ร้อยละ 97.92 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม

	 	 4)	 คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	

   ระดับคะแนนที�ได้ร้อยละ 97.50 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม
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	 	 5)	 กรรมการกำากับดููแลกิจการ	

   ระดับคะแนนที�ได้ร้อยละ 99.17 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม

ปีระเภทที� 3 แบบปรัะเมินต้นเองของค่ณะกรัรัมการัและค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์รัาย์บ้ค่ค่ล	แบ่งการัปรัะเมินออกเป็น	3	
หมวด้โด้ย์ผู้ลการัปรัะเมินปรัะจำาปี	2563	สิรั้ปได้�ด้ังน้�

	 	 	 1)	 โค่รังสิรั�างและค่้ณสิมบัต้ิของค่ณะกรัรัมการั

	 	 	 2)	 การัปรัะช่้มของค่ณะกรัรัมการั

	 	 	 3)	 บทบาท	หน�าที�	และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของค่ณะกรัรัมการั

   ระดับคะแนนที�ได้ร้อยละ 99.68 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการในเรื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม

	 ทั�งน้�	ขั�นต้อนการัปรัะเมินเรัิ�มต้ั�งแต้่ช่่วงเดื้อนพฤศจิกาย์น	2563	เลขาน้การับรัิษััททำาหน�าที�จัด้สิ่งแบบปรัะเมินให�
กรัรัมการัแต่้ละค่นปรัะเมนิต้นเองโด้ย์อิสิรัะ	โด้ย์เลขานก้ารับรัษัิัททำาการัรัวบรัวมแบบปรัะเมนิผู้ล	เพื�อจดั้ทำารัาย์งานสิรัป้	 
ปรัะมวลผู้ลการัปรัะเมิน	 และนำาเสินอต่้อที�ปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับริัษััทค่รัั�งถืัด้ไป	 อนึ�ง	 ผู้ลการัปรัะเมินต้นเองของ 
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ปี	2564	ได้�นำาเสินอต้่อที�ปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ค่รัั�งที�	1/2564	เรีัย์บรั�อย์แล�ว

 9.2) การประเมินกรรมการผู้จัดการ
	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	และพิจารัณาค่่าต้อบแทน	ได้�ให�ค่ณะกรัรัมการับริัษัทัทำาการัปรัะเมินกรัรัมการัผู้้�จัด้การัโด้ย์ปรัะเมินใน 
ด้�านต้า่งๆ	ค่อื	ค่วามเป็นผู้้�นำา	การักำาหนด้กลย์ท้ธิ	์การัปฏิบัิต้ติ้ามกลย์ท้ธิ	์การัวางแผู้น	และผู้ลปฏิบิตั้ทิางการัเงนิ	ค่วามสิมัพนัธิ์ 
กับค่ณะกรัรัมการั	 ค่วามสิัมพันธิ์กับภาย์นอก	 การับรัิหารังานและค่วามสิัมพันธิ์กับบ้ค่ลากรัการัสิืบทอด้ต้ำาแหน่งค่วามรั้� 
ด้�านผู้ลิต้ภัณฑ์และบรัิการั	 ค่้ณลักษัณะสิ่วนต้ัว	 โด้ย์เป็นการัปรัับปรั้งจากต้ัวอย์่างแบบปรัะเมินผู้ลงานของ	 CEO	 ของ
ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์

	 ทั�งน้�	 ในการัปรัะเมินกรัรัมการัผู้้�จัด้การันั�น	 ผู้ลการัปรัะเมินจะเป็นสิ่วนหนึ�งของการักำาหนด้ค่่าต้อบแทนของกรัรัมการั 
ผู้้�จัด้การัในแต้่ละปีด้�วย์

10. ค่าตอบุแทน
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทกำาหนด้ให�ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทนเป็นผู้้�พิจารัณาเสินอแนวทางในการักำาหนด้ 
ค่า่ต้อบแทนกรัรัมการั	และจะต้�องได้�รับัการัพิจารัณาอนมั้ต้จิากที�ปรัะช่ม้ผู้้�ถือืห้�น	โด้ย์กำาหนด้เป็นนโย์บาย์ปรัะกอบด้�วย์หลักเกณฑ์	
ด้ังน้�

1.	 ผู้ลปรัะกอบการัของบริัษััทและขนาด้ธ้ิรักิจ	 โด้ย์พิจารัณาเปรีัย์บเทีย์บกับค่่าต้อบแทนกรัรัมการัของบริัษััทจด้ทะเบีย์นใน
ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	ในปรัะเภทและขนาด้ธิ้รักิจใกล�เค่ีย์งกัน

2.	 ปรัะสิบการัณ์	บทบาท	ภารัะหน�าที�และขอบเขต้ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของกรัรัมการัแต้่ละท่าน

3.	 ปรัะโย์ช่น์ที�ค่าด้ว่าบรัิษััทจะได้�รัับจากกรัรัมการัแต้่ละท่าน

4.	 ค่่าต้อบแทนที�กำาหนด้ขึ�นนั�นจะต้�องสิามารัถืจง้ใจกรัรัมการัที�มคี่ณ้สิมบัต้เิหมาะสิมกบัค่วามจำาเป็นและสิถืานการัณ์ของบรัษิัทั
มาเป็นกรัรัมการัหรัือผู้้�บรัิหารัได้�

11.  การพัฒนากรรมการและผู้บุริหาร
	 ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัให�ค่วามสิำาค่ญัการัพฒันากรัรัมการั	โด้ย์สินบัสินน้ให�กรัรัมการับรัษิัทัเข�าอบรัมหลกัสิต้้รัต้า่งๆ	หรัอืเข�ารัว่ม 
การัสิมัมนาหลักสิต้้รัที�เปน็ปรัะโย์ช่น์ต้อ่การัปฏิิบัต้หิน�าที�	โด้ย์เลง็เห็นถืงึปรัะโย์ช่น์ของการัศึกษัา/การัอบรัมว่า	จะเป็นการัพัฒนากรั
รัมการัให�ได้�ค่วามรั้�ที�ทันต้่อสิถืานการัณ์ทางธิ้รักิจที�มีการัแข่งขันอย์้่ต้ลอด้เวลา	 และมีนโย์บาย์พัฒนาศักย์ภาพบ้ค่ลากรัที�เป็น 
ผู้้�บรัหิารั	โด้ย์การัจัด้ฝึ่กอบรัมทั�งภาย์ในและภาย์นอกบริัษััท	เพื�อม่้งสิ้ก่ารัเป็นองค์่กรัแห่งการัเรีัย์นรั้�ในช่่วงที�ผู้า่นมา	กรัรัมการับรัษิัทั
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ได้�เข�าร่ัวมรัับการัอบรัมหลักสิ้ต้รักรัรัมการัของสิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)	ต้ามที�สิำานักงานค่ณะกรัรัมการั
หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(กลต้.)	 กำาหนด้ให�กรัรัมการัของบริัษััทจด้ทะเบีย์นต้�องผู้่านการัอบรัมอย่์างน�อย์หนึ�งหลักสิ้ต้รั	
ได้�แก่	Director	Accreditation	Program	(DAP)	และ	Director	Certification	Program	(DCP)	นอกจากหลักสิ้ต้รัพื�นฐานสิำาหรัับ
กรัรัมการับรัษิัทัด้งักลา่วแล�ว	กรัรัมการัย์งัให�ค่วามสิำาค่ญัในการัเข�ารับัการัอบรัมหลกัสิต้้รัอื�นของสิมาค่มสิง่เสิรัมิสิถืาบนักรัรัมการั
บรัิษััทไทย์	(IOD)	เพื�อเพิ�มเต้ิมองค่์ค่วามรั้�ใหม่	อาทิ	หลักสิ้ต้รัพัฒนาต้่อเน่�องสิำาหรัับกรัรัมการัและกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์	เพื�อพัฒนา 
บทบาทหน�าที�ของต้นบนพื�นฐานของการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี	 และเพื�อต้่อย์อด้ค่วามรั้�ค่วามเข�าใจในการัปฏิิบัต้ิหน�าที�ของ 
ค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย่์อย์	รัวมถืึงหลักสิ้ต้รัสิำาหรัับเลขานก้ารับรัิษััท	หลักสิ้ต้รัสิำาหรัับฝ่่าย์บริัหารั	และผู้้�ทำาหน�าที�สินับสิน้นการัทำางาน
ของค่ณะกรัรัมการั	 เพื�อพัฒนาองค์่ค่วามรั้�ด้�านการักำากับด้้แลกิจการัให�ค่รัอบค่ล้มทั�งในรัะด้ับกรัรัมการั	 เลขาน้การับรัิษััท	 และ 
ฝ่่าย์บรัิหารั	โด้ย์มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�

ลำาดับ รายชื่อ หลักสูตรที่ได้รับการอบรม

1. นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่ีวะ Director	Accreditation	Program	(DAP)	class	9/2547

2. นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่ีวะ Director	Accreditation	Program	(DAP)	class	104/2551

3. นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ Director	Certification	Program	(DCP)	class	155/2555

4. นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพกศ้ลศรัี -	Director	Accreditation	Program	(DAP)	class	87/2554
-	Role	of	the	Compensation	Committee	Program	(RCC)	class	13/2554
-	Director	Certification	Program	(DCP)	class	172/2556
-	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	class	23/2559

5. นาย์ช่ัย์ย์ท้ธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั Director	Accreditation	Program	(DAP)	class	119/2558

6. พลต้ำารัวจเอก	 วิสิน้	 ปรัาสิาททอง
โอสิถื

-	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. นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์ Director	Accreditation	Program	(DAP)

8. นางสิาวช่นิสิรัา	ย์ิ�งนอก -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

	 	ป	ี2563	ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัได้�เข�ารัว่มอบรัมและสิมัมนาในหลกัสิต้้รัต้า่งๆ	จากสิถืาบนัที�มมีาต้รัฐาน	ได้�รับัค่วามเช่ื�อถือืและ
ค่วามนิย์มในรัะด้ับสิากล	อาทิ	 Ernst	&	Young,	PwC	และ	สิภาวิช่าช่ีพบัญช่ี	 ในพรัะบรัมรัาช่ป้ถืัมภ์	 องค่์กรัที�เสิริัมสิรั�างและ
พัฒนาผู้้�ปรัะกอบวชิ่าช่พีบญัช่	ีรัวมถืงึสิมาค่มสิง่เสิรัมิสิถืาบนักรัรัมการับรัษิัทัไทย์(	IOD)	องค่ก์รัที�มีบทบาทสิำาค่ญัในการัพฒันากรั
รัมการั	และสิ่งเสิริัมให�เกิด้การักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ีในรัะด้ับปรัะเทศ	โด้ย์มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�
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ลำาดับ รายชื่อ หลักสูตร

1. นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรัี • สิรั้ปเน่�อหาและกรัณ้ศึกษัา	TFRS	15	โด้ย์	สิภาวิช่าช่ีพบัญช่ี	ในพรัะบรัมรัาช่้ปถัืมภ์	
• สิารัสินเทศทางการับัญช่ี	1,	2	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า
• จรัรัย์าบรัรัณและมาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงินสิำาหรัับกิจการัที�ไม่ได้�มีสิ่วนได้�เสิีย์

สิาธิารัณะ	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า
• การัวิเค่รัาะห์งบการัเงิน	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า
• งบกรัะแสิเงินสิด้	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า
• Director’s	Briefing	10	 “Driving	Organizational	Culture	 from	the	Boardroom”	 

โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	วันที�	4	ธิันวาค่ม	2563
• Independent	Director	Forum	“Inside	CEO	Succession:	Essential	Guide	for	Board”	

โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	วันที�	29	ต้้ลาค่ม	2563
• Chairman	forum	“Leading	Boardroom	Through	Disruption	What	Directors	Should	

Know?”	โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	วันที�	14	ต้้ลาค่ม	2563
• การัอบรัมมาต้รัฐานการับัญช่ีปรัะจำาปี	2563	โด้ย์	ไพรั�ซื้วอเต้อรั์เฮีาสิ์ค่้เปอรั์สิ	เอบีเอเอสิ	

จำากัด้	วันที�	24-25	กันย์าย์น	2563	
• Director’s	Briefing	7	“Building	A	Consumer	Centric	Boardroom	from	Insights	to	

Delight”	โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	วันที�	28	สิิงหาค่ม	2563	
• การัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลเพื�อวิเค่รัาะห์การัด้ำาเนินงานของบรัิษััท	(MD&A)	 โด้ย์	 สิมาค่มบรัิษััท 

จด้ทะเบีย์นไทย์	วันที�	30	กรักฎาค่ม	2563
• Board	War	Room	EP.7	“Personalized	Marketing	vs.	Data	Privacy:	Engaging	You	

Customers	while	Protecting	Their	Identities”	 โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการั
บรัิษััทไทย์	วันที�	10	กรักฎาค่ม	2563

• Director	Briefing	“The	Roles	of	Directors	during	COVID-19:	Financial	Reporting,	
Leadership	and	Beyond”	 โด้ย์	 สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับริัษััทไทย์	 วันที�	12	
มิถื้นาย์น	2563

• Board	War	Room	Series	#	6	“People	Readiness	after	COVID-19”	โด้ย์	สิมาค่ม 
สิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	วันที�	5	มิถื้นาย์น	2563	

• Board	War	Room	Series	5:	“Cybersecurity	Enters	the	Boardroom”	โด้ย์	สิมาค่ม 
สิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	วันที�	27	พฤษัภาค่ม	2563

• Director	Briefing	COVID-19:	 “Business	 implications	and	 the	new	normal”	 
โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	วันที�	12	พฤษัภาค่ม	2563

• Board	War	Room	Series	3:	“Key	Business	and	Legal	Issues	to	Consider	in	Light	
of	COVID-19”	โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	วันที�	28	เมษัาย์น	2563

• Board	War	Room	Series	2:	 “Leading	Your	Business	Through	Pandemic	Time”	 
โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	วันที�	22	เมษัาย์น	2563	

• Board	War	Room	Series	1:	“Financial	Immunity	in	Pandemic	Time”	โด้ย์	สิมาค่ม
สิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	วันที�	20	เมษัาย์น	2563

2. นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ • mai	Sustainability	Strategy	Program	2020	 โด้ย์	 ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	 
วันที�	2,	17	กันย์าย์น	2563

หมาย์เหต้้:	รัาย์ละเอยี์ด้การัพัฒนาผู้้�บรัหิารัในฐานะเป็นพนกังานของบรัษิัทั	รัาย์ละเอยี์ด้จะปรัากฎอย์้่ในหัวข�อ	“นโย์บาย์ในการัพฒันาบ้ค่ลากรั”
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12. ปฐมนิเทศกรรมการใหม่
	 เมื�อค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทนได้�พิจารัณาบ้ค่ค่ลที�เห็นว่ามีค่้ณสิมบัติ้เหมาะสิมที�จะเป็นกรัรัมการั	 และ
ได้�นำาเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับริัษััทพิจารัณาเห็นช่อบแล�ว	 เมื�อจะนำาเสินอที�ปรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นพิจารัณาแต่้งต้ั�ง	 บรัิษััทได้�ด้ำาเนินการั
แจ�งข�อม้ลที�จำาเป็นและสิำาค่ัญต้่อกรัรัมการัใหม่ให�รัับทรัาบต้ามขั�นต้อนด้ังน้�

 1) ขณะที่เรียนเชิญเข้ารับตำาแหน่งกรรมการ
	 เมื�อค่ณะกรัรัมการัมีมต้ิเห็นช่อบให�เรัีย์นเช่ิญบ้ค่ค่ลที�เข�าเป็นกรัรัมการั	เลขาน้การับรัิษััทนำาเสินอข�อม้ลเพื�อให�บ้ค่ค่ลที�
ได้�รัับทาบทามเป็นกรัรัมการัได้�ทรัาบข�อม้ลเกี�ย์วกับบรัิษััทอย่์างเพีย์งพอต้่อการัตั้ด้สิินใจรัับเป็นกรัรัมการั	ด้ังน้�

(1)		ปรัะวัต้ิบรัิษััท	ปรัะกอบด้�วย์	วันเรัิ�มจัด้ต้ั�งบรัิษััท	หนังสิือบรัิค่ณห์สินธิิ	ข�อบังค่ับบรัิษััท	ท้นจด้ทะเบีย์น	จำานวนห้�น
สิามัญ	รัาย์ช่ื�อผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่

(2)		 ลักษัณะการัปรัะกอบธิ้รักิจของบรัิษััท	 ปรัะกอบด้�วย์	 วิสิัย์ทัศน์	 พันธิกิจ	 ลักษัณะธิ้รักิจหลัก	 ปรัะเภทผู้ลิต้ภัณฑ์	
เค่รัื�องหมาย์การัค่�า	ที�ต้ั�งสิถืานปรัะกอบการั

(3)		โค่รังสิรั�างกล้ม่บรัิษััท	โค่รังสิรั�างองค่์กรั	โค่รังสิรั�างผู้้�ถืือห้�นใหญ่	โค่รังสิรั�างค่ณะกรัรัมการั

(4)		ค่่าต้อบแทนและสิิทธิิปรัะโย์ช่น์ต้่างๆ	ของกรัรัมการั

(5)		ฐานะการัเงินแลผู้ลการัด้ำาเนินงานอย์่างน�อย์	1	ปีย์�อนหลัง

(6)		หน�าที�ค่วามรับัผู้ดิ้ช่อบของค่ณะกรัรัมการั	ปรัะกอบด้�วย์	กฎบตั้รัค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั	กฎบตั้รัค่ณะกรัรัมการัช่ด้้ย์อ่ย์	 
(หากจำาเป็น)	

	 กรัรัมการัใหม่ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งเข�าด้ำารังต้ำาแหน่ง	 บรัิษััทจะจัด้เต้รัีย์มข�อม้ลเพื�อให�กรัรัมการัใหม่ได้�ทำาค่วามเข�าใจการั
ด้ำาเนนิธิร้ักิจ	และ	เพื�อเต้รัยี์มค่วามพรั�อมในการัด้ำาเนนิการัย์ื�นเอกสิารัหลกัฐานให�เปน็ไปต้ามเกณฑ์ที�กฎหมาย์กำาหนด้	ดั้งน้�

(1)		 เรัื�องที�บรัิษััทจะต้�องปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์	การัซื้ื�อขาย์ห้�นของบรัิษััทและการัรัาย์งาน	การัมีส่ิวนได้�เสิีย์ของต้นเอง	
ญาต้ิสินิท	ผู้้�ที�เกี�ย์วข�อง	

(2)		รัาย์ช่ื�อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทและค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์

(3)		รัาย์งานการัปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการัและกำาหนด้การัปรัะช่้มย์�อนหลัง	1	ปี

(4)		นโย์บาย์บาย์บริัษััทที�เกี�ย์วข�อง	เช่น่	นโย์บาย์การักำากบัด้แ้ลกิจการั	นโย์บาย์การัใช่�ข�อมล้ภาย์ใน	Code	of	Conduct	
เป็นต้�น

ทั�งน้�	ปี	2563	บรัิษััทไม่มีการัจัด้ปฐมนิเทศกรัรัมการัใหม่	

13. ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายของบุริษัท กรรมการบุริษัทและผูบุ้ริหาร
	 ในช่่วงรัอบปีที�ผู้่านมาและในปี	2563	 บรัิษััทไม่มีกรัณ้ของการักรัะทำาที�เป็นการัขัด้ต้่อกฎ	 รัะเบีย์บ	 กฎหมาย์ต้่างๆ	 ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมาย์ต้ามพรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 พรัะรัาช่บัญญัต้ิบรัิษััทมหาช่น	 หรัือกฎหมาย์ต่้างๆ	 อาทิ	 
การัที�บรัิษััทไม่สิ่งงบการัเงินต้ามกำาหนด้	 ไม่มีรัาย์การัที�เป็นการัให�ค่วามช่่วย์เหลือทางการัเงินแก่บรัิษััทอื�นที�ไม่ใช่่บรัิษััทย์่อย์	 
บรัิษััทไม่มีชื่�อเสิีย์งในทางลบ	 อันเน่�องมาจากค่วามล�มเหลวในการัปฏิิบัต้ิงานของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 ค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย่์อย์	
บรัิษััทไม่มีกรัณ้ที�กรัรัมการัที�ไม่เป็นผู้้�บริัหารัลาออกอันเน่�องมาจากปรัะเด็้นเรัื�องการักำากับด้้แลกิจการัของบริัษััท	 นอกจากน้�	 
บรัิษััทไม่มีกรัณ้ที�มีการักรัะทำาที�เป็นการัฝ่่าฝ่้นกฎหมาย์ด้�านแรังงาน	 การัจ�างงาน	 กฎหมาย์ว่าด้�วย์การัแข่งขันทางการัค่�า	 หรัือ 
ถืก้ด้ำาเนนิการัใด้ๆ	อนัเน่�องมาจากการัที�บรัษิัทัไมไ่ด้�ปรัะกาศข�อมล้ที�เป็นเหต้ก้ารัณส์ิำาค่ญัภาย์ในรัะย์ะเวลาที�หนว่ย์งานของรัาช่การั
กำาหนด้
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	 อนึ�ง	กรัรัมการับรัษิัทัและผู้้�บรัหิารัของบรัษัิัทไมม่กีารักรัะทำาที�เปน็การัขดั้ต้อ่กฎ	รัะเบยี์บ	กฎหมาย์ต้า่งๆ	ไมว่า่จะเปน็กฎหมาย์
ต้ามพรัะรัาช่บญัญตั้หิลกัทรัพัย์แ์ละต้ลาด้หลกัทรัพัย์พ์รัะรัาช่บญัญัต้บิรัษิัทัมหาช่น	หรัอืกฎหมาย์ต้า่งๆ	ทั�งทางแพง่	และทางอาญา	
รัวมทั�งไม่มีการักรัะทำาที�ก่อให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์	 นอกจากน้�	 กรัรัมการับริัษััทและผู้้�บริัหารัของบริัษััท	 ไม่มีการั 
กรัะทำาดั้งต่้อไปน้�

	 1.		 ไม่มีการักรัะทำาที�เป็นการัซื้ื�อขาย์หลักทรััพย์์โด้ย์ใช่�ข�อม้ลภาย์ใน

	 2.		 ไม่มีการักรัะทำาผู้ิด้ด้�านการัทจ้รัิต้หรัือการักรัะทำาผู้ิด้ด้�านจรัิย์ธิรัรัม

14.  การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บุริหาร
	 บริัษัทัได้�กำาหนด้ให�กรัรัมการัและผู้้�บรัหิารัมหีน�าที�รัาย์งานการัถือืหลกัทรัพัย์แ์ละรัาย์งานการัเปลี�ย์นแปลงการัถือืหลกัทรััพย์์
ต้ามมาต้รัา	59	แหง่พรัะรัาช่บัญญตั้หิลักทรัพัย์แ์ละต้ลาด้หลักทรััพย์์	พ.ศ.	2535	ภาย์ในสิาม	(3)	วนัทำาการันบัจากวนัที�ซืื้�อ	ขาย์	โอน 
หรัอืรับัโอนต่้อสิำานกังานค่ณะกรัรัมการักำากบัหลักทรัพัย์แ์ละต้ลาด้หลักทรััพย์	์รัวมทั�งห�ามการัซืื้�อขาย์หลักทรััพย์ข์องบริัษัทัในช่ว่ง	
1	เด้ือนก่อนที�เผู้ย์แพรั่งบการัเงินต้่อสิาธิารัณช่นนอกจากนั�น	บรัิษััทมีนโย์บาย์ว่า	ในการัปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทจะต้�องมีการั
รัาย์งานการัถืือหลักทรััพย์์ของกรัรัมการับรัิษััทซื้ึ�งนับรัวมถืึงการัถืือห้�นของค่้่สิมรัสิ	และผู้้�บรัิหารั	4	รัาย์แรัก	นับต้่อจากกรัรัมการั
ผู้้�จัด้การั	โด้ย์รัวมถึืงผู้้�จัด้การัฝ่่าย์บัญช่ีและผู้้�จัด้การัฝ่่าย์การัเงิน	

 

15.  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บุริหาร
	 เพื�อให�เป็นไปต้ามมาต้รัา	89/14	แห่งพรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(ฉบับที�	4)	พ.ศ.	2551	และปรัะกาศ
ค่ณะกรัรัมการักำากับต้ลาด้ท้นที�	 ทจ.	2/2552	 เรัื�องการัรัาย์งานการัมีสิ่วนได้�เสิีย์ของกรัรัมการั	 ผู้้�บริัหารัและบ้ค่ค่ลที�เกี�ย์วข�อง	 
ซื้ึ�งกำาหนด้ให�กรัรัมการัและผู้้�บริัหารัต้�องรัาย์งานให�บริัษััททรัาบถึืงการัมีสิ่วนได้�เสิีย์ของต้น	 หรัือของบ้ค่ค่ลที�มีค่วามเกี�ย์วข�อง 
ซื้ึ�งเป็นสิ่วนได้�เสิีย์ของต้น	หรัือของบ้ค่ค่ลที�มีค่วามเกี�ย์วข�อง	บรัิษััทจึงได้�ปฏิิบัต้ิต้ามนโย์บาย์ว่าด้�วย์การัรัาย์งานการัมีสิ่วนได้�เสิีย์	

 1.  ด้านการรายงาน
	 กำาหนด้ให�กรัรัมการัและผู้้�บรัิหารั	ซื้ึ�งหมาย์ถืึง	กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	ผู้้�ช่่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	และ 
ผู้้�ด้ำารังต้ำาแหน่งรัะดั้บบริัหารัสิี�	(4)	รัาย์แรัก	นับต่้อจากกรัรัมการัผู้้�จัด้การัลงมา	ผู้้�ซึื้�งด้ำารังต้ำาแหน่งเทีย์บเท่ากับผู้้�ด้ำารังต้ำาแหน่ง
รัะด้ับบริัหารัรัาย์ที�	4	ท้กรัาย์	รัวมถึืงผู้้�ด้ำารังต้ำาแหน่งรัะด้ับบรัิหารัสิ้งสิ้ด้ในสิาย์งานบัญชี่หรัือการัเงิน	รัาย์งานให�บรัิษััทได้�รัับ
ทรัาบถืึงการัมีสิ่วนได้�เสิีย์ของต้นและบ้ค่ค่ลที�เกี�ย์วข�อง

 2.  วิธีการรายงาน
	 จัด้ทำารัาย์งานและสิ่งให�เลขาน้การับรัิษััท	 รัวมต้ลอด้ถืึงในกรัณ้ที�มีการัเปลี�ย์นแปลงข�อม้ลให�จัด้ทำารัาย์งานสิ่งให�
เลขาน้การับรัิษััทท้กค่รัั�งภาย์ใน	7	วันนับแต้่วันที�มีการัเปลี�ย์นแปลงข�อม้ลที�ได้�รัาย์งานไป

 3.  การรายงานคณะกรรมการบริษัท
	 เลขานก้ารับรัษิัทัจะต้�องรัาย์งานการัมีสิว่นได้�เสิยี์ให�ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัทรัาบในการัปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัปรัะจำา
ไต้รัมาสิ	
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 16. การปฏิบุัติตามหลักการกำากับุดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
	 บริัษััทได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญกับการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี	 โด้ย์บรัิษััทเห็นว่าหลักการัด้ังกล่าวก่อให�เกิด้ปรัะโย์ช่น์กับบรัิษััทในการั
พัฒนาองค่์กรั	 ทั�งน้�บรัิษััทได้�นำาหลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ีสิำาหรัับบรัิษััทจด้ทะเบีย์นของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์มา
ปฏิิบัติ้	

 นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
	 บริัษัทัมีนโย์บาย์ชั่ด้เจนที�จะไม่กรัะทำาการัใด้ๆ	ที�จะเป็นการัละเมิด้ทรัพัย์์สิินทางปัญญา	ไม่ว่าจะเป็นทางด้�านลขิสิทิธิิ�	สิิทธิบิตั้รั 
หรืัอเค่รัื�องหมาย์การัค่�า	 โด้ย์บริัษััทมีแนวทางในการัด้ำาเนินการัที�ช่ัด้เจน	 เช่่น	 ทางด้�านลิขสิิทธิิ�	 บรัิษััทมีการักำาหนด้ 
นโย์บาย์ในการัใช่�รัะบบเทค่โนโลยี์สิารัสินเทศของบริัษััทโด้ย์มีการัต้รัวจสิอบการัใช่�งานรัะบบโปรัแกรัมซื้อฟต์้แวร์ัต้่างๆ	 
ในการัทำางานของพนักงานเพื�อป้องกันการัใช่�ซื้อฟต้์แวรั์ที�ละเมิด้ลิขสิิทธิิ�หรัือที�ไม่เกี�ย์วข�องกับการัทำางาน	เป็นต้�น

 นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน
	 บริัษัทัต้รัะหนักและให�ค่วามเค่ารัพในศกัด้ิ�ศรัขีองค่วามเป็นมนษ้ัย์์และค่วามเทา่เทยี์มกนัของบค้่ค่ล	โด้ย์ไมเ่ลือกปฏิบิตั้ิ
ต้่อพนักงานของบริัษััทบริัษััทย่์อย์	 และบริัษััทค่้่ค่�าท้กค่นด้�วย์ค่วามเหมือนหรืัอค่วามแต้กต่้าง	 เน่�องจากเชื่�อช่าติ้	 ศาสินา	
สิัญช่าต้ิ	เพศ	อาย์้	พื�นฐานการัศึกษัา	หรัือภาวะทางรั่างกาย์และจิต้ใจ	รัวมต้ลอด้ถืึงไม่ละเมิด้สิิทธิิและเสิรัีภาพสิ่วนบ้ค่ค่ล 
ทั�งโด้ย์ทางต้รังและทางอ�อม	ทั�งน้�	พนกังานของบรัษัิัทต้�องปฏิบิตั้ติ้อ่กนัและปฏิบิตั้ติ้อ่บ้ค่ค่ลอื�นด้�วย์ค่วามเค่ารัพและให�เกีย์รัต้ิ
ซื้ึ�งกนัและกนั	รัวมทั�งปฏิิบตั้ติ้นอย์า่งเหมาะสิมกบัหน�าที�การังานต้ามรัะเบยี์บข�อบงัค่บัของบรัษิัทัและขนบธิรัรัมเนย้์มปรัะเพณ้
ที�ด้ี	โด้ย์ไม่ก่อให�เกิด้ผู้ลกรัะทบต้่อภาพลักษัณ์ของบรัิษััท

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�มีการักำาหนด้แนวทางในเรัื�องค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์	 โด้ย์ปฏิิบัต้ิต้ามแนวทางของ
ต้ลาด้หลกัทรัพัย์แ์หง่ปรัะเทศไทย์	และพรัะรัาช่บญัญตั้หิลกัทรัพัย์์และต้ลาด้หลกัทรััพย์์	เพื�อผู้ลปรัะโย์ช่นส้์ิงสิด้้ของบรัษิัทั	และ
ถือืเป็นหน�าที�ของบค้่ลากรัทก้รัะด้บัที�จะพิจารัณาแก�ไขปัญหาค่วามขัด้แย์�งทางปรัะโย์ช่น์อย์า่งรัอบค่อบยึ์ด้หลักค่วามซื้ื�อสิตั้ย์์	
สิ้จริัต้	มีเหต้้มีผู้ลและเป็นอิสิรัะภาย์ในกรัอบจรัิย์ธิรัรัมที�ดี้	ต้ลอด้จนมีการัเปิด้เผู้ย์ข�อมล้อย่์างค่รับถื�วนเพื�อผู้ลปรัะโย์ช่น์ของ
บรัิษััทโด้ย์รัวมเป็นสิำาค่ัญ

 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
	 บรัิษััทมีนโย์บาย์ป้องกันการัใช่�ข�อม้ลภาย์ในและกำากับด้้แลกรัรัมการั	 ผู้้�บริัหารั	 และพนักงาน	 รัวมถึืงบ้ค่ค่ลที�มี 
ค่วามสิัมพันธิ์กับต้นเอง	 ด้ังต้่อไปน้�	 (1)	 ค่้่สิมรัสิหรัือผู้้�ที�อย์้่กินด้�วย์กันฉันสิามีภรัิย์า	 (2)	 บ้ต้รัที�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ	 
(3)	นิต้ิบ้ค่ค่ลซื้ึ�งต้นเอง	บ้ค่ค่ลต้าม	(1)	และ	(2)	ถืือห้�นรัวมกันเกินรั�อย์ละ	30	ของจำานวนสิิทธิิออกเสีิย์งทั�งหมด้	ซื้ึ�งได้�รัับ
ทรัาบข�อม้ลของบรัิษััท	ด้ังต้่อไปน้�

1)	 ให�ค่วามรั้�แก่กรัรัมการั	 ผู้้�บรัิหารั	 รัวมถึืงผู้้�ด้ำารังต้ำาแหน่งรัะด้ับบรัิหารัในสิาย์งานบัญช่ีหรัือการัเงินที�เป็นรัะด้ับ 
ผู้้�จัด้การัฝ่า่ย์ขึ�นไปหรัอืเทยี์บเทา่	เกี�ย์วกบัหน�าที�ที�ต้�องจดั้ทำาและสิง่รัาย์งานการัถือืหลกัทรััพย์ข์องต้นเองและบค้่ค่ลที�มี 
ค่วามสิัมพันธิ์กับต้นเอง	 ต้่อสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 (“สิำานักงาน	 ก.ล.ต้.”)	 
ต้ามมาต้รัา	59	และบทกำาหนด้โทษัต้ามมาต้รัา	275	แห่งพรัะรัาช่บัญญัติ้หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	พ.ศ.	2535	
ซื้ึ�งแก�ไขเพิ�มเต้ิมโด้ย์พรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(ฉบับที�	5)	พ.ศ.	2559	และ	ปรัะกาศสิำานักงาน
ค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 ที�	 สิจ.	38/2561	 เรัื�อง	 การัจัด้ทำารัาย์งานการัเปลี�ย์นแปลง 
การัถืือหลักทรััพย์์และสิัญญาซื้ื�อขาย์ล่วงหน�าของกรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารั	ผู้้�สิอบบัญช่ี	ผู้้�ทำาแผู้น	และผู้้�บรัิหารัแผู้น	ลงวันที�	 
16	กรักฎาค่ม	พ.ศ.	2561
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2)	 กำาหนด้ให�กรัรัมการัและผู้้�บริัหารั	รัวมถึืงผู้้�ด้ำารังต้ำาแหนง่รัะดั้บบรัหิารัในสิาย์งานบัญชี่หรืัอการัเงินที�เป็นรัะดั้บรัองผู้้�ช่ว่ย์
กรัรัมการัผู้้�จัด้การัขึ�นไปหรัือเทีย์บเท่า	จัด้ทำาและนำาสิ่งรัาย์งานการัถืือหลักทรััพย์์ของต้น	ของค่้่สิมรัสิ	และของบ้ต้รัที�
ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะสิ่งผู้่านมาย์ังเลขาน้การัของบรัิษััท	 ก่อนนำาส่ิงสิำานักงาน	 ก.ล.ต้.	 ท้กค่รัั�ง	 โด้ย์ให�จัด้ทำาและนำาสิ่ง 
ภาย์ใน	30	 วันนับแต้่วันที�ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งให�ด้ำารังต้ำาแหน่งเป็นกรัรัมการั	 ผู้้�บรัิหารั	 หรัือรัาย์งานการัเปลี�ย์นแปลง 
การัถืือค่รัองหลักทรััพย์์ภาย์ใน	3	วันทำาการันับแต้่วันที�มีการัซืื้�อ	ขาย์โอน	หรัือรัับโอนหลักทรััพย์น์ั�น	รัวมถืึงการัจัด้ทำา
บนัทกึการัเปลี�ย์นแปลงและสิรัป้จำานวนหลกัทรัพัย์	์ของค่ณะกรัรัมการัเปน็รัาย์บค้่ค่ล	เพื�อนำาเสินอให�แกค่่ณะกรัรัมการั
บรัษิัทัทรัาบในการัปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั	อนึ�ง	ในกรัณท้ี�กรัรัมการัและผู้้�บรัหิารัรัะด้บัสิง้ปรัะสิงค์่ที�จะซื้ื�อ	ขาย์	โอน	 
หรัือรัับโอนหลักทรััพย์์ของบรัิษััท	 บรัิษััทได้�กำาหนด้ให�บ้ค่ค่ลด้ังกล่าวด้ำาเนินการัแจ�งค่วามปรัะสิงค์่ว่าจะด้ำาเนินการั 
ด้ังกล่าว	ต้่อเลขานก้ารับรัิษััทอย์่างน�อย์	1	วันก่อนด้ำานินการัด้ังกล่าว

3)	 กำาหนด้ให�กรัรัมการั	 ผู้้�บริัหารั	 รัวมถึืงผู้้�ด้ำารังต้ำาแหน่งรัะด้ับบรัิหารัในสิาย์งานบัญชี่หรัือการัเงินที�เป็นรัะด้ับผู้้�จัด้การั
ฝ่่าย์ขึ�นไปหรัือเทีย์บเท่า	 และผู้้�ปฏิิบัต้ิงานที�เกี�ย์วข�อง	 ที�ได้�รัับทรัาบข�อม้ลภาย์ในที�เป็นสิารัะสิำาค่ัญ	 ซื้ึ�งมีผู้ลต้่อการั
เปลี�ย์นแปลงรัาค่าหลักทรััพย์์	 จะต้�องรัะงับการัซืื้�อขาย์หลักทรััพย์์ของบรัิษััทในช่่วงเวลาก่อนที�จะเผู้ย์แพร่ังบการั
เงินหรัือเผู้ย์แพร่ัเกี�ย์วกับฐานะการัเงินและสิถืานะของบริัษััท	 จนกว่าบริัษััทจะได้�เปิด้เผู้ย์ข�อม้ลต่้อสิาธิารัณช่นแล�ว	 
โด้ย์บริัษัทัจะแจ�งให�กรัรัมการัและผู้้�บริัหารั	รัวมถึืงผู้้�ด้ำารังต้ำาแหน่งรัะดั้บบริัหารัในสิาย์งานบัญชี่หรัอืการัเงินที�เป็นรัะดั้บ
ผู้้�จัด้การัฝ่่าย์ขึ�นไปหรัือเทีย์บเท่า	 งด้การัซืื้�อขาย์หลักทรััพย์์ของบรัิษััทอย์่างเป็นลาย์ลักษัณ์อักษัรัเป็นเวลาอย์่างน�อย์	 
30	 วันล่วงหน�าก่อนการัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลต่้อสิาธิารัณช่น	 และค่วรัรัอค่อย์อย่์างน�อย์	24	 ช่ั�วโมงภาย์หลังการัเปิด้เผู้ย์ 
ข�อม้ลให�แก่สิาธิารัณช่นแล�ว	รัวมทั�งห�ามไม่ให�เปิด้เผู้ย์ข�อม้ลที�เป็นสิารัะสิำาค่ัญนั�นต้่อบ้ค่ค่ลอื�น

4)	 กำาหนด้บทลงโทษัทางวินัย์หากมีการัฝ่่าฝ่้นนำาข�อม้ลภาย์ในไปใช่�หาปรัะโย์ช่น์สิ่วนต้นซื้ึ�งเรัิ�มต้ั�งแต้่การัต้ักเต้ือนเป็น
หนังสิือ	ต้ัด้ค่่าจ�าง	พักงานช่ั�วค่รัาวโด้ย์ไม่ได้�รัับค่่าจ�าง	หรัือให�ออกจากงาน	ซื้ึ�งการัลงโทษัจะพิจารัณาจากเจต้นาของ
การักรัะทำาและค่วามรั�าย์แรังของค่วามผู้ิด้นั�น	ๆ

		 ปี	2563	 เลขาน้การับรัิษััทจัด้ทำาปรัะกาศ	 เรัื�อง	 การัค่วบค่้มการัใช่�ข�อมล้ภาย์ใน	 และ	 การังด้การัซื้ื�อขาย์หลักทรััพย์์ 
ของบรัิษััท	แจ�งกรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารัและพนักงาน	ทั�งน้�	ค่ณะกรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารัได้�มีการัปฏิบิัต้ิต้ามหลักการัอย์่างเค่รั่งค่รััด้	
จึงไม่มีการัฝ่่าฝ่้นเกณฑ์การัซืื้�อขาย์หลักทรััพย์์โด้ย์ใช่�ข�อม้ลภาย์ในแต่้อย่์างใด้	 รัวมถึืงการัรัาย์งานการัเปลี�ย์นแปลง 
การัถืือหลักทรััพย์์เป็นไปต้ามหลักเกณฑ์เช่่นกัน

	 อนึ�ง	เลขาน้การับรัษิัทัได้�จัด้ทำาปรัะกาศ	เรัื�อง	การัรัาย์งานการัเปลี�ย์นแปลงการัถือืหลกัทรัพัย์์ของบรัษิัทั	เพื�อให�กรัรัมการั
และผู้้�บรัิหารัปฏิิบัต้ิต้ามแนวทางที�สิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์กำาหนด้	 ต้ามมาต้รัา	59	
แหง่พรัะรัาช่บญัญตั้หิลกัทรัพัย์แ์ละต้ลาด้หลกัทรัพัย์	์ทั�งน้�	ผู้้�รัาย์งานการัเปลี�ย์นแปลงการัถือืค่รัองหลกัทรัพัย์จ์ะจดั้สิง่สิำาเนา
รัาย์งานการัเปลี�ย์นแปลงการัถือืค่รัองหลกัทรัพัย์์ต้อ่เลขานก้ารับรัษัิัท	เพื�อรัาย์งานให�ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัทรัาบในการัปรัะช่ม้
ค่รัั�งถืัด้ไป	

	 กรัณท้ี�ได้�รับัย์กเว�นไม่ต้�องรัาย์งาน	กรัณ้การัได้�ห้�นจากโค่รังการัรัว่มลงทน้รัะหวา่งนาย์จ�างและลก้จ�าง	(Employee	Joint	
Investment	Program	:	EJIP)	ซื้ึ�งเป็นโค่รังการัสิำาหรัับกรัรัมการัหรัือพนักงานบรัิษััท	 ในลักษัณะให�ผู้ลต้อบแทนแก่บ้ค่ค่ล 
ดั้งกล่าวเพื�อสิรั�างแรังจ้งใจในการัปฏิิบัต้ิงาน

 การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
	 บริัษัทักำาหนด้นโย์บาย์และแนวทางปฏิิบัต้ิในการัรักัษัาข�อมล้ส่ิวนบค้่ค่ลเพื�อใช่�ในการับริัหารัจัด้การั	เกบ็รัวบรัวม	การัใช่� 
และงานเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ล	เพื�อค่้�มค่รัองค่วามปลอด้ภัย์ของข�อมล้ล้กค่�า	(	Customer)	ค่้่ค่�า	(	Supplier)	พนักงาน	 
(	Employee	)	และผู้้�เกี�ย์วข�อง	(	Visitor	or	All	concerned	)	กับธิ้รักิจของบรัิษััท	รัวมถืึงผู้้�ใช่�บรัิการัที�เข�าถืึงข�อม้ลบนเว็บไซื้ต้์
ของบรัิษััท	ให�ได้�รัับการัจัด้การัข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ลให�เป็นค่วามลับ	และใช่�งานข�อมล้ต้ามวัต้ถื้ปรัะสิงค่์ที�เจ�าของข�อม้ลย์ินย์อม	
ทั�งน้�	เพื�อให�เป็นไปต้ามพรัะรัาช่บัญญัต้ิค่้�มค่รัองข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ล		พ.ศ.2562	ต้ามรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังต้่อไปน้�

1)	 บริัษััทให�ค่วามเค่ารัพสิิทธิิสิ่วนบ้ค่ค่ลของล้กค่�า	ค่้่ค่�า	ของพนักงานและของผู้้�เกี�ย์วข�องอย่์างสิง้สิ้ด้

2)	 บริัษัทัจะขอข�อมล้สิว่นบค้่ค่ลเฉพาะเทา่ที�จำาเปน็ในการับรัหิารังาน	หรัอื	ต้ามที�กฎหมาย์กำาหนด้	และจะขอจากเจ�าของ
ข�อม้ลโด้ย์ต้รัง
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3)	 บรัิษััทจะแจ�งวัต้ถื้ปรัะสิงค่์การัเก็บ	การัใช่�ข�อม้ลและแจ�งสิิทธิิให�เจ�าของข�อมล้ทรัาบและย์ินย์อมแต้่แรัก

4)	 บรัิษััทจัด้ให�มีรัะบบการัเก็บ	การัใช่�	การัปรัะมวลผู้ลข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ลอย์่างรััด้ก้ม	ปกปิด้เป็นค่วามลับ

5)	 บริัษััทจัด้ให�มีผู้้�ปรัะมวลผู้ล	 เจ�าหน�าที�ค่้�มค่รัองข�อม้ล	 เพื�อให�มั�นใจว่าข�อม้ลส่ิวนบ้ค่ค่ลมีการัใช่�ต้รังต้ามวัต้ถื้ปรัะสิงค์่	 
ไม่นำาไปใช่�เกินกว่าการัย์ินย์อม	หรัือไม่ทำาให�เกิด้ค่วามเสิีย์หาย์ใด้ๆ	กับเจ�าของข�อมล้

6)	 ข�อมล้ที�มีการัค่วบค่ม้เฉพาะ	เช่น่	ข�อมล้ด้�านช่าติ้พนัธ์ิ	ค่วามคิ่ด้เห็นทางการัเมอืง	ค่วามเช่ื�อในลัทธิศิาสินา	การัเจบ็ปว่ย์	
ปรัะวตั้อิาช่ญากรัรัม	หากจำาเปน็ต้�องใช่�	บรัษิัทัจะขอค่วามยิ์นย์อมจากเจ�าของข�อมล้โด้ย์ช่ดั้แจ�งและใช่�อย์า่งรัะมดั้รัะวงั
เป็นค่วามลับ

7)	 เจ�าของข�อม้ล	มีสิิทธิิในการัเข�าถืึง	ต้รัวจสิอบ	ถือนค่วามยิ์นย์อมข�อม้ลนั�นได้�ง่าย์ต้ลอด้เวลาที�มีการัเก็บรัักษัา

8)	 เจ�าของข�อม้ลที�เป็นช่าวต้่างช่าต้ิ	ต้่างด้�าว	จะเก็บและใช่�ข�อม้ลเช่่นเด้ีย์วกับข�อม้ลค่นไทย์

9)	 การัส่ิงข�อม้ลส่ิวนบค้่ค่ลไปหน่วย์งานภาย์นอก	หรัอื	ต่้างปรัะเทศ	บรัษัิัทฯ	จะปฏิิบัต้ติ้ามกฎหมาย์กำาหนด้อย่์างเค่ร่ังค่รัดั้

10)	 ข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ลที�บรัิษััทเก็บและใช่�งาน	 บรัิษััทจะรัักษัาเสิมือนหนึ�งเป็นทรััพย์์สิินของบรัิษััทเอง	 ห�ามมิให�ผู้้�ใด้ละเมิด้	
เปิด้เผู้ย์	 เข�าถืึง	 นำาไปหาปรัะโย์ช่น์สิ่วนต้ัว	 หรัือทำาลาย์ข�อม้ลน้�โด้ย์ไม่ได้�รัับอน้มัต้ิจากผู้้�ค่วบค่้มข�อม้ล	 ผู้้�ฝ่่าฝ่้นจะ 
ถื้กพิจารัณาลงโทษัในอัต้รัาสิ้งสิ้ด้	 จะด้ำาเนินค่ด้ีถืึงที�สิ้ด้	 รัวมถืึงต้�องช่ด้ใช่�ค่วามเสิีย์หาย์ที�เกิด้ขึ�นเต้็มจำานวนต้าม 
อัต้รัาที�กฎหมาย์กำาหนด้	

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 บริัษััทจา่ย์ค่า่ต้อบแทนการัต้รัวจสิอบงบการัเงนิ	สิำาหรับังวด้บญัช่ปีี	2563	ของบรัษิัทัให�แกบ่รัษัิัท	สิำานกังาน	อวีาย์	จำากดั้	 
มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 2563 2562 2561 2560

ค่่าต้อบแทน	(บาท) 1,620,000 1,620,000 1,550,000 1,500,000

	 บรัิษััทไม่มีการัจ่าย์ค่่าบรัิการัอื�น	(non-audit	fee)	ให�แก่ผู้้�สิอบบัญช่ีในปี	2563

	 ทั�งน้�	บรัิษััท	สิำานักงาน	อีวาย์	จำากัด้	และผู้้�สิอบบัญช่ีไม่เป็นกรัรัมการับริัษััท	พนักงาน	ลก้จ�าง	หรัือด้ำารังต้ำาแหน่งหน�า
ที�ใด้ๆ	ของบริัษััท	ต้ามที�กำาหนด้ไว�ในมาต้รัา	121	แห่งพรัะรัาช่บัญญัติ้บรัิษััท	มหาช่น	จำากัด้	พ.ศ.	2535	รัวมต้ลอด้ถืึงไม่มี
ค่วามสิัมพันธิ์และไม่มีสิ่วนได้�เสิีย์กับบรัิษััท	บรัิษััทย่์อย์	ผู้้�บรัิหารั	ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือผู้้�ที�เกี�ย์วข�องกับบ้ค่ค่ลด้ังกล่าว	โด้ย์
ผู้้�สิอบบัญช่ีมีค่วามเป็นอิสิรัะและเป็นผู้้�สิอบบัญช่ีที�ได้�รัับค่วามเห็นช่อบจากสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และ
ต้ลาด้หลักทรััพย์์	นอกจากนั�น	บรัิษััทไม่ได้�ใช่�บรัิการัทางวิช่าชี่พด้�านอื�นๆ	จากบรัิษััท	สิำานักงาน	อีวาย์	จำากัด้

	 อนึ�ง	ในทำานองเด้ีย์วกัน	กรัรัมการับรัิษััทและผู้้�บรัิหารัของบรัิษััทไม่เค่ย์เป็นพนักงานหรืัอห้�นสิ่วนหรัือมีค่วามเกี�ย์วข�อง
ใด้ๆ	ในบริัษััท	สิำานักงาน	อีวาย์	จำากัด้	ในช่่วงรัะย์ะเวลา	3	ปีที�ผู้่านมา

ค่าบุริการอื่น (Non – Audit Fee)
	 -	ไม่มี	-
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 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 บริัษััท	 ช่ีวาทัย์	 จำากัด้	(มหาช่น)	(“บรัิษััท”)	 ให�ค่วามสิำาค่ัญต้่อการัปฏิิบัต้ิต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี	 ซื้ึ�งสิอด้ค่ล�อง
กับหลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ีสิำาหรัับบรัิษััทจด้ทะเบีย์นของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	 ต้ลอด้จนการัให�ค่วามสิำาค่ัญ 
ต้อ่ช่ม้ช่น	สัิงค่ม	และสิิ�งแวด้ล�อม	โด้ย์บริัษััทมีการัสิรั�างเสิถีืย์รัภาพและค่วามย์ั�งย์นืขององค์่กรัค่วบค่้ไ่ปกับการัส่ิงเสิริัมค่วามเป็นอย์้ที่�ด้ี 
ของสัิงค่มและช่้มช่นทั�งภาย์ในและภาย์นอกองค่์กรั	 รัวมถืึงการัด้้แลเอาใจใส่ิต้่อสิิ�งแวด้ล�อม	 โด้ย์สิ่งเสิรัิมให�ผู้้�บรัิหารั	 พนักงาน	 
รัวมทั�งล้กค่�าและพันธิมิต้รัทางธิ้รักิจ	ได้�มีสิ่วนรั่วมในการัต้อบแทนและรัับผิู้ด้ช่อบต้่อสิังค่มและช่ม้ช่นผู้่านทางกิจกรัรัมเพื�อสิังค่ม	
หรัือ	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	อย่์างต้่อเน่�อง

1. การประกอบุกิจการด้วยความเป็นธรรม
	 บริัษััทม้่งเน�นการัปรัะกอบธิ้รักิจด้�วย์ค่วามเป็นธิรัรัม	ไม่เอารััด้เอาเปรัีย์บ	มีจรัรัย์าบรัรัณในการัปฏิิบัต้ิต่้อผู้้�ถืือห้�น	พนักงาน	
ล้กค่�า	ค่้่แข่ง	ค่้่ค่�า	เจ�าหน้�	ช่้มช่น	และสิังค่มอย์่างเสิมอภาค่และเป็นธิรัรัม	ด้�วย์ค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์สิ้จรัิต้	โด้ย์ย์ึด้หลักที�สิำาค่ัญ	ได้�แก่	

1.	 บริัษััทมีการัคั่ด้เลือกผู้้�รัับเหมาหรืัอค่้่ค่�าโด้ย์ค่ำานึงถืึงค่วามเท่าเทีย์มกัน	 และมีค่วามเป็นธิรัรัม	 โด้ย์ไม่เลือกปฏิิบัต้ิเพรัาะ 
ค่วามแต้กต้่างทางกาย์	 จิต้ใจ	 เช่ื�อช่าต้ิ	 สิัญช่าต้ิ	 ศาสินา	 เพศ	 อาย์้	 การัศึกษัา	 หรัือเรัื�องอื�นใด้	 ด้�วย์ค่วามซื้ื�อสัิต้ย์์สิ้จรัิต้	 
โด้ย์ยึ์ด้หลักที�สิำาค่ัญ	 ได้�แก่	 การัให�ข�อม้ลข่าวสิารัและค่ำาแนะนำาที�ถื้กต้�องเพีย์งพอ	 และทันเหต้้การัณ์ต้่อล้กค่�า	 เพื�อให�ผู้้�ที�
เกี�ย์วข�องได้�ข�อม้ลเกี�ย์วกับสิินค่�าและการับรัิการัที�ค่รับถื�วน	 การัสิ่งมอบสิินค่�าที�มีค่้ณภาพต้รังต้ามข�อต้กลงกับล้กค่�าใน 
รัาค่าที�เป็นธิรัรัมและหลีกเลี�ย์งการัด้ำาเนินการัอันก่อให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์

2.		 บรัิษััทยึ์ด้มั�นในการัปฏิิบัต้ิต้่อธินาค่ารั	 สิถืาบันการัเงิน	 ผู้้�ถืือห้�นก้�	 และเจ�าหน้�เงินก้�ย์ืมด้�วย์ค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์และช่ำารัะคื่นเงิน 
ก้�ยื์ม	 และด้อกเบี�ย์จ่าย์ต้รังต้ามกำาหนด้เวลา	 รัวมทั�งปฏิิบัต้ิต้ามเงื�อนไขต่้างๆ	 ที�รัะบ้ในสัิญญาเงินก้�ย์ืมและข�อต้กลงต่้างๆ	
อย่์างเค่ร่ังค่รััด้	กรัณ้ที�มีเหต้้การัณ์ที�อาจส่ิงผู้ลต้่อธินาค่ารั	สิถืาบันการัเงิน	และเจ�าหน้�เงินก้�ย์ืมของบรัิษััท	หรัือไม่สิามารัถื
ปฏิบิติั้ต้ามเงื�อนไขที�รัะบใ้นสิญัญาเงนิก้�ยื์มได้�	บรัษิัทัจะจดั้ทำาหนงัสิอืช่ี�แจงและสิง่ให�ธินาค่ารั	สิถืาบันการัเงนิ	ผู้้�ถือืห้�นก้�	และ
เจ�าหน้�เงินก้�ย์ืมเป็นการัล่วงหน�า	และหารัือต้กลงแก�ไขปัญหารั่วมกันท้กค่รัั�ง

3.		 บรัษัิัทไมส่ินบัสินน้ให�พนกังานกรัะทำาการัอนัเป็นการัละเมดิ้ทรัพัย์สิ์ินทางปญัญาหรัอืลขิสิิทธิิ�ของบค้่ค่ลอื�นโด้ย์ไมไ่ด้�รับัอนญ้าต้	
เช่่น	การัทำาซื้ำ�า	ด้ัด้แปลง	เผู้ย์แพรั่โปรัแกรัมค่อมพิวเต้อรั์แก่สิาธิารัณช่น	การันำาต้�นฉบับหรัือสิำาเนางานด้ังกล่าวออกให�เช่่า	
โด้ย์ไม่ได้�รัับอน้ญาต้จากเจ�าของลิขสิิทธิิ�และบรัิษััทไม่อน้ญาต้ให�พนักงานใช่�ซื้อฟต้์แวรั์ที�ละเมิด้ลิขสิิทธิิ�

4.		 บริัษััทม้่งเน�นที�จะพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ด้�วย์ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อผู้้�บรัิโภค่	และม้ง่มั�นที�จะสิรั�างสิรัรัค่์และสิ่งมอบผู้ลิต้ภัณฑ์
ต้ลอด้จนการับรักิารัให�อย์้เ่หนอ่ค่วามพงึพอใจของลก้ค่�า	รัวมทั�งพย์าย์ามที�จะแก�ไขข�อบกพรัอ่งที�อาจจะเกดิ้ขึ�นจากการัผู้ลติ้	
และ/หรืัอการับรัิการั	ให�ด้ีขึ�นต้่อไป
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5.		 บริัษััทได้�มีการัแต้่งต้ั�งฝ่่าย์ด้้แลกำากับการัปฏิิบัต้ิงาน	(Compliance)	ขึ�นเพื�อช่่วย์กำากับด้แ้ลกิจการัให�มีการัปฏิิบัต้ิงานเป็นไป
ต้ามหลักเกณฑ์ของหน่วย์งาน	ก.ล.ต้.	และ	ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	 เมื�อวันที�	12	ต้้ลาค่ม	2561	ซื้ึ�งได้�แต้่งต้ั�ง	
นาย์อเ้ทน	ช่่วย์งาน	ปฏิิบัต้ิงานในต้ำาแหน่งเจ�าหน�าที�ฝ่่าย์อาว้โสิฝ่่าย์กฎหมาย์และกำากับการัปฏิิบัติ้งานของบรัิษััท	เน่�องจาก
มีค่้ณว้ฒิและปรัะสิบการัณ์ในการัปฏิิบัต้ิงานด้�านกฎหมาย์	 และกฎรัะเบีย์บของหน่วย์งานรัาช่การั	 รัวมถึืงหน่วย์งานกำากับ
ด้้แลต่้างๆ	 บรัิษััทจึงเห็นว่ามีค่วามเหมาะสิมที�จะปฏิิบัต้ิหน�าที�ในการัค่วบค่้มด้้แลการัด้ำาเนินงานของบริัษััทให�เป็นไปอย่์าง
ถื้กต้�องต้ามกฎหมาย์และกฎรัะเบีย์บหรัือกฎเกณฑ์ที�กำาหนด้	

2.  การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 บรัิษััทต้รัะหนักถืึงค่วามสิำาค่ัญของสิิทธิิมน้ษัย์ช่น	 จึงกำาหนด้นโย์บาย์เกี�ย์วกับสิิทธิิมน้ษัย์ช่นโด้ย์ให�พนักงานท้กค่นมีสิิทธิิ	
เสิรัีภาพ	และค่วามเสิมอภาค่เทีย์มกันในการัปฏิบิัต้ิงาน	ต้ลอด้จนค่วามก�าวหน�าในอาช่ีพการังาน	ซื้ึ�งมีแนวปฏิิบัต้ิ	ด้ังน้�

1.		 บรัษิัทัจะไม่กรัะทำาการัใด้อันเปน็การัเพิกเฉย์ต่้อสิทิธิมินษ้ัย์ช่น	รัวมถึืงเค่ารัพศักด้ิ�ศรีัค่วามเป็นมนษ้ัย์ข์องบค้่ค่ลและไม่กรัะทำา
การัอนัเปน็การักดี้กนั	หรัอืเลอืกปฏิบิตั้กิบับค้่ค่ลอนัเน่�องมาจากเพศ	เช่ื�อช่าต้	ิศาสินา	สิถืานะของบค้่ค่ล	ฐานะทางเศรัษัฐกจิ
หรัือสิังค่ม	และนำาหลักเกณฑ์มาใช่�ในการัจ�างงาน	การัมอบหมาย์งาน	การัเลื�อนต้ำาแหน่ง	การัให�ผู้ลต้อบแทนในการัทำางาน	
รัวมถืึงเงื�อนไขการัจ�างงาน

2.		 ต้อ่ต้�านการักรัะทำาใด้อนัเปน็การัแสิวงหาผู้ลปรัะโย์ช่นจ์ากการัค่�ามนษ้ัย์	์การัใช่�แรังงานเด้ก็	ซื้ึ�งมอีาย์ต้้ำ�ากวา่เกณฑท์ี�กฎหมาย์
แรังงานกำาหนด้	โด้ย์จะไม่ทำาธิ้รักรัรัมใด้ๆ	กับผู้้�ผู้ลิต้สิินค่�า	หรัือบรัิการัที�กรัะทำาการัด้ังกล่าว

3.		 ด้ำาเนินการัสินับสิน้น	 เค่ารัพปกป้องสิิทธิิมน้ษัย์ช่น	 โด้ย์ต้รัวจสิอบและค่วบค่้มมิให�การัด้ำาเนินการัทางธิ้รักิจของบริัษััท	 
ซื้ึ�งกรัะทำากบับค้่ลากรัภาย์นอกเปน็การัสิง่เสิรัมิและสินบัสินน้การัละเมดิ้สิิทธิมินษ้ัย์ช่น	รัวมถืงึไมก่รัะทำาการัอนัเปน็การัละเมดิ้
สิิทธิิของพนักงานซื้ึ�งได้�รัับค่วามค่้มค่รัองต้ามกฎหมาย์

3.  นโยบุายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บรัิษััทมีค่วามม้่งมั�นที�จะย์ึด้ถืือปฏิิบัต้ิงานอย์่างมีค่้ณธิรัรัม	 ถืก้ต้�องต้ามกฎหมาย์	 โด้ย์สินับสิน้นและสิ่งเสิรัิมให�พนักงานท้กรัะด้ับ 
ให�ค่วามสิำาค่ญั	และมีจิต้สิำานกึในการัร่ัวมกันต้อ่ต้�านการัทจ้ริัต้ค่อร์ัรัปัชั่น	รัวมทั�งจดั้ให�มีรัะบบค่วบค่ม้ภาย์ในเพื�อป้องกนัการัทจ้ริัต้	
การัรัับหรัือให�สิินบนในท้กรั้ปแบบ	

นโย์บาย์และแนวทางปฏิิบตั้ดิ้�านการัต้อ่ต้�านการัทจ้รัติ้และค่อรัร์ัปัช่นัมเีน่�อหาค่รัอบค่ล้มการัด้ำาเนนิการัของบรัษัิัทในเรัื�อง	ด้งัต้อ่ไปน้�

1.		 บรัษิัทัจัด้ให�มกีารัปรัะเมินค่วามเสิี�ย์งด้�านการัทจ้ริัต้ค่อรัร์ัปัช่นัของบริัษัทัและจัด้ทำามาต้รัการัปฏิบัิต้ทิี�สิอด้ค่ล�องกบัค่วามเสิี�ย์ง
นั�นและเป็นไปต้ามรัะบบค่วบค่้มภาย์ใน

2.	 บรัิษััทจัด้ทำาขั�นต้อนปฏิิบัต้ิที�เพีย์งพอต้่อการันำาไปปฏิิบัต้ิให�เป็นไปต้ามนโย์บาย์น้�	 เพื�อสิามารัถืป้องกันการัเกิด้ท้จรัิต้และ
ค่อร์ัรััปช่ันในการัด้ำาเนินธิ้รักิจ

3.		 บริัษััทจัด้ให�มีการัปฐมนิเทศและการัฝ่ึกอบรัมให�แก่บ้ค่ลากรัอย์่างต้่อเน่�อง	 เพื�อให�ค่วามรั้�ค่วามเข�าใจเกี�ย์วกับนโย์บาย์	
มาต้รัการัและขั�นต้อนปฏิิบัต้ิในการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้และค่อรั์รััปช่ัน

4.		 บรัิษััทจัด้ให�มีรัะบบค่วบค่้มภาย์ในเพื�อให�มั�นใจปรัะสิิทธิิภาพและปรัะสิิทธิิผู้ลของนโย์บาย์ต้่อต้�านการัท้จริัต้และค่อรั์รััปช่ัน	 
ซื้ึ�งค่รัอบค่ล้มถืึงกรัะบวนการัเก็บบันทึกข�อม้ลทางการัเงิน	 การับัญชี่	 และกรัะบวนการัอื�นๆ	 ที�เกี�ย์วข�องกับการัปฏิิบัต้ิงาน
ของบริัษััท

5.		 บริัษัทัจดั้ให�มกีารัต้ดิ้ต้ามและการัทบทวนเกี�ย์วกับการัปฏิบิตั้ติ้ามนโย์บาย์ต้อ่ต้�านการัทจ้รัติ้และค่อรัร์ัปัชั่น	โด้ย์มขีั�นต้อนการั
ด้ำาเนินการัที�เหมาะสิม	เพื�อให�มั�นใจได้�ว่านโย์บาย์มีค่วามค่รับถื�วน	เพีย์งพอ	และทันต้่อสิถืานการัณ์

6.	 บริัษัทัจดั้ให�มีช่่องทางในการัสิื�อสิารัที�ปลอด้ภยั์ให�บค้่ลากรัของบรัษิัทัและผู้้�มีส่ิวนได้�เสิยี์ทก้ฝ่่าย์สิามารัถืขอค่ำาแนะนำา	แจ�งเบาะแสิ	 
ข�อเสินอแนะ	หรัือรั�องเรัีย์นกรัณ้เกี�ย์วกับการัท้จรัิต้และค่อรั์รััปชั่น	โด้ย์มีมาต้รัการัค่้�มค่รัองสิิทธิิให�แก่บ้ค่ค่ลด้ังกล่าว
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7.		 บรัษัิัทจัด้ให�มีการัสิื�อสิารันโย์บาย์ในการัต่้อต้�านการัทจ้ริัต้ค่อร์ัรัปัชั่นทั�งภาย์ในและภาย์นอกบริัษััท	เพื�อให�ทรัาบถึืงนโย์บาย์ของ
บรัิษััท	 ต้่อผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์ท้กกล้่ม	 ซื้ึ�งรัวมไปถืึงการัแจ�งให�บรัิษััทย์่อย์	 บรัิษััทรั่วม	 บริัษััทอื�นที�บรัิษััทมีอำานาจในการัค่วบค่้ม	
และต้ัวแทนทางธิ้รักิจ	นำานโย์บาย์ในการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปช่ันของบรัิษััทไปปฏิบิัต้ิ

	 ปี	2563	บรัิษััทโด้ย์นาย์บ้ญ	ช่้น	เกีย์รัต้ิ	กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	ได้�รัับมอบปรัะกาศน้ย์บัต้รัผู้่านการัรัับรัองเป็น	“แนวรั่วมปฏิิบัต้ิ 
ของภาค่เอกช่นไทย์ในการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้”	 ปรัะจำาไต้รัมาสิ	3	 และ	4	 ปี	2561	 โด้ย์มีอ้ด้มการัณ์ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจอย์่างมี
ค่้ณธิรัรัม	ย์ึด้มั�นในค่วามรัับผิู้ด้ช่อบต่้อสิังค่มและผู้้�มีสิ่วนได้�เสีิย์ทก้กล้่มต้ามหลักบรัรัษััทภิบาลที�ด้ี

	 วันที�	24	 พฤศจิกาย์น	2563	 บรัิษััทจัด้ฝ่ึกอบรัมเพื�อเสิรัิมสิรั�างจรัรัย์าบรัรัณและจรัิย์ธิรัรัมเพื�อต้่อต้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปช่ัน 
ในองค่์กรั	และย์ำ�าให�พนักงานต้รัะหนักถึืงค่วามสิำาคั่ญ	อีกทั�งเข�าใจในข�อปฏิิบัต้ิสิำาค่ัญที�สิอด้ค่ล�องกับนโย์บาย์ด้ังกล่าว		

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท มีดังนี้

1.  การให้ของขวัญ การรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง

• ไม่เรัีย์กรั�อง	หรัือรัับของขวัญ	หรัือผู้ลปรัะโย์ช่น์อื�นใด้จากผู้้�ที�เกี�ย์วข�องกับบรัิษััท

• การัรัับของขวัญต้�องไม่กรัะทบต้่อการัต้ัด้สิินใจในการัปฏิิบัต้ิหน�าที�

• ต้�องหลีกเลี�ย์งการัรัับของขวัญ	ของกำานัล	ที�มีม้ลค่่า	เกินกว่า	5,000	บาท	หากจำาเป็นต้�องรัาย์งานบรัิษััททรัาบ

• การัให�ของขวญั	ของกำานัล	และอื�นๆ	ต้�องมคี่วามเหมาะสิม	ไมเ่กนิกวา่	5,000	บาท/ค่รัั�ง	และต้�องให�ในนามบรัษิัทัเทา่นั�น

2.  การบริจาคเพื่อการกุศล 

• การับริัจาค่เพื�อการัก้ศล	 การัสิาธิารัณปรัะโย์ช่น์	 และการัสินับสิน้นเพื�อวัต้ถื้ปรัะสิงค์่ที�เกี�ย์วข�องกับค่วามรัับผิู้ด้ช่อบ 
ต้่อสิังค่มต้�อง	 เป็นไปอย์่างโปรั่งใสิ	 ถื้กต้�องต้ามกฎหมาย์	 ไม่ขัด้ต้่อศีลธิรัรัมและไม่ถื้กนำาไปใช่�เพื�อเป็นข�ออ�างในการั
ต้ิด้สิินบน

3.  การให้เงินสนับสนุน

• ต้�องมีวัต้ถื้ปรัะสิงค่์เพื�อธิ้รักิจ	ภาพลักษัณ์	ช่ื�อเสีิย์งที�ด้ีของบรัิษััท

• ต้�องเป็นการัให�ในนามของบรัิษััทเท่านั�น

• หลีกเลี�ย์งการัให�เงินสินับสิน้นที�มีค่วามเสิี�ย์งและถื้กเช่ื�อมโย์งไปเกี�ย์วข�องกับการัให�สิินบน

4.  การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

• ย์ึด้มั�นในค่วามเป็นกลางทางการัเมือง

• ไม่มีนโย์บาย์สินับสิน้นพรัรัค่การัเมือง	ไม่ว่าทางต้รังหรัือทางอ�อม	

• ห�ามมิให�บ้ค่ค่ลหนึ�งบ้ค่ค่ลใด้ทำาการัอน้มัต้ิธิ้รักรัรัมในการัสินับสิน้น

• ผู้้�มีอำานาจอน้มัต้ิธิ้รักรัรัมต้ามรัะเบีย์บข�อบังคั่บของบรัิษััทไม่สิามารัถื	 อน้มัต้ิธิ้รักรัรัมที�เกี�ย์วข�องกับการัช่่วย์เหลือ
ทางการัเมืองได้�
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5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ปฏิิบัต้ิหน�าที�ของต้นด้�วย์ค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์สิ้จรัิต้	และทำาเพื�อปรัะโย์ช่น์สิง้สิ้ด้ของบรัิษััท

• ต้�องไม่ด้ำาเนินการัใด้ๆ	ที�ก่อให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์

• ต้�องเปิด้เผู้ย์ค่วามสิัมพันธ์ิ	หรัือ	สิถืานการัณ์ใด้ๆ	ที�ก่อให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช่น์กับบรัิษััททันที

มาตรการการแจ้งเบาะแส และช่องทางการร้องเรียน

		 บรัษิัทัได้�จดั้ให�มีช่อ่งทางการัรั�องเรีัย์นและการัแจ�งเบาะแสิ	ซื้ึ�งค่รัอบค่ลม้ต้ั�งแต่้การัรับัเรัื�องรั�องเรีัย์น	การัต้รัวจสิอบข�อเท็จจริัง	 
และการัสิร้ัปผู้ล	 รัวมถืึงการัค่้�มค่รัองผู้้�แจ�งเรัื�องและบ้ค่ค่ลที�เกี�ย์วข�อง	 เพื�อรัับเรัื�องรั�องเรัีย์น	 จากการัปฏิิบัต้ิหน�าที�ของ 
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ผู้้�บรัิหารั	และพนักงานของบรัิษััท	เกี�ย์วกับการักรัะทำาผู้ิด้กฎหมาย์	จรัรัย์าบรัรัณ	และพฤต้ิกรัรัมที�อาจสิ่อถึืง
การัท้จรัิต้ค่อรั์รััปชั่นที�เกี�ย์วข�องกับบรัิษััท	โด้ย์สิามารัถืแจ�งเรัื�องรั�องเรัีย์นได้�โด้ย์

 1) ทางไปีรษัณีย์ 	 :	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ

	 	 	 	 	 	 บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

	 	 	 	 	 	 1168/80	อาค่ารัลม้พิน้ทาวเวอรั์	ช่ั�น	27	ย์้นิต้ด้ี	

	 	 	 	 	 	 ถืนนพรัะรัามสิี�	แขวงท้่งมหาเมฆ่	เขต้สิาทรั	

	 	 	 	 	 	 กรั้งเทพมหานค่รั	10120	

 2) ทางอีเมล 	 :	 auditcommittee@chewathai.com

 3) ทางโทรศัพท์ 	 :	 1260	กด้	4

	 เพื�อสิรั�างค่วามมั�นใจให�แก่ผู้้�ที�แจ�งเบาะแสิ	 หรัือผู้้�รั�องเรัีย์น	 ทั�งที�เป็นพนักงาน	 ล้กค่�า	 หรัือผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์ท้กกล้่มที�เป็น 
ผู้้�แจ�ง	 จะได้�รัับการัปกป้องและค่้�มค่รัองสิิทธิิต้ามกฎหมาย์	 ซื้ึ�งบรัิษััทให�ค่วามสิำาค่ัญกับการัเก็บข�อม้ลการัแจ�งเบาะแสิหรัือ 
ข�อรั�องเรัยี์นเปน็ค่วามลบั	และได้�กำาหนด้ขั�นต้อนการัรับัเรัื�องและการัสิอบสิวนไว�เปน็ลาย์ลกัษัณอั์กษัรั	ซื้ึ�งเรัื�องรั�องเรัยี์นด้งักลา่วจะ 
รัับรั้�เพีย์งเฉพาะในกล้่มบ้ค่ค่ลที�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเท่านั�น	 หากข�อม้ลค่วามลับด้ังกล่าวถื้กเปิด้เผู้ย์	 
บรัิษััทจะติ้ด้ต้ามสิอบสิวนหาบ้ค่ค่ลที�เปิด้เผู้ย์ข�อมล้ด้ังกล่าวและมีบทลงโทษัผู้้�ที�กรัะทำาการัด้ังกล่าว

4.  นโยบุายการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	 บริัษััท	ชี่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	มีค่วามม้ง่มั�นที�จะด้ำาเนินธิ้รักิจค่วบค่้่ไปกับการัค่วบค่้มและจัด้การัสิิ�งแวด้ล�อมอย์่างต้่อเน่�อง	 
โด้ย์บรัิษััทผู้่านการัพิจารัณาและได้�รัับการัรัับรัองรัะบบมาต้รัฐานการัจัด้การัด้�านสิิ�งแวด้ล�อม	 ISO	14001:2015	 ต้ั�งแต้ ่
วันที�	12	ต้้ลาค่ม	2562	และด้ำาเนินการัต้่ออาย์ใ้บรัับรัองแล�วเมื�อวันที�	14	กันย์าย์น	2563	บรัิษััทจึงม้่งเน�นการัปล้กฝ่ังจิต้สิำานึก
แก่พนักงานในการัปฏิิบัต้ิต้ามมาต้รัฐาน	ISO	14001	:	2015	และการัใช่�ทรััพย์ากรัให�เกิด้ปรัะสิิทธิิภาพสิ้งสิ้ด้	รัวมถืึงการัสิื�อสิารั	 
ให�ค่วามรั้�	 สินับสิน้นและสิรั�างจิต้สิำานึกให�แก่พนักงาน	 รัวมถืึงผู้้�ที�เกี�ย์วข�องท้กฝ่่าย์	 ในการับรัิหารัการัใช่�ทรััพย์ากรัที�มีอย์้่ให�เกิด้
ปรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้แก่องค่์กรั	 ในอันที�จะสิ่งผู้ลต้่อเน่�องในการัสิรั�างนิสิัย์	 และนำาไปปรัับใช่�ที�บ�าน	 รัวมทั�งย์ังค่าด้หวังผู้ลพลอย์ได้�ซื้ึ�ง
จะทำาให�เกิด้การัใช่�ทรััพย์ากรัอย์่างมีปรัะสิิทธิิภาพในรัะด้ับปรัะเทศ	ด้�วย์ค่วามด้ีน้�	จะส่ิงผู้่านไปสิ้่เย์าวช่นรั้่นหลังให�เป็นแบบอย์่าง
สิืบไป	นำาไปสิ้่การัค่ิด้ก่อนใช่�	และการัสิรั�างนิสิัย์แห่งค่วามปรัะหย์ัด้

	 ทั�งน้�	 บรัิษััทสิื�อสิารัการัสิรั�างจิต้สิำานึกด้�านการัใช่�ทรััพย์ากรั	 ด้�วย์วิธิีการัต่้างๆ	 เช่่น	 ติ้ด้สิต้ิ�กเกอร์ัปรัะช่าสัิมพันธิ์	 จัด้บอร์ัด้	 
จัด้กิจกรัรัม	และให�ค่วามรั้�โด้ย์การัจัด้อบรัมภาย์ใน

	 นอกจากน้�	 บริัษััทยั์งสิ่งเสิรัิมสินับสิน้นการัออกแบบ	 วิจัย์และพัฒนาผู้ลิต้ภัณฑ์	 เพื�อการัปรัะหยั์ด้พลังงาน	 และรัักษัา 
สิิ�งแวด้ล�อม	 อีกทั�งสิ่งเสิรัิมให�กรัรัมการั	 ผู้้�บรัิหารั	 และพนักงานท้กค่น	 รัวมทั�งพนักงานในบรัิษััทย์่อย์	บรัิษััทรั่วม	 ใช่�ทรััพย์ากรั
ของบริัษััทให�เกิด้ปรัะสิิทธิิภาพสิ้งสิ้ด้	 โด้ย์กำาหนด้นโย์บาย์ที�เกี�ย์วข�องได้�แก่	 นโย์บาย์ปรัะหยั์ด้พลังงานไฟฟ้า	 นโย์บาย์การัใช่� 
เค่รัื�องปรัับอากาศ	นโย์บาย์การัใช่�อ้ปกรัณ์สิำานักงาน	นโย์บาย์การัลด้การัใช่�กรัะด้าษั	โด้ย์มีแนวทางปฏิิบัต้ิ	ด้ังน้�
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4.1	 ให�ค่วามรั่วมมือและปฏิิบัต้ิต้ามข�อบังค่ับกฎหมาย์และข�อกำาหนด้อื�นๆ	ที�เกี�ย์วข�องกับสิิ�งแวด้ล�อม

4.2	 การัปรัะหย์ดั้และอน้รักัษัก์ารัใช่�พลังงานไฟฟา้ของบรัษิัทัมกีารักำาหนด้ช่ว่งเวลาการัเปดิ้ปิด้ไฟให�เหมาะสิมกับช่ว่งเวลา
ที�ใช่�งาน	และเลือกใช่�อ้ปกรัณ์และหลอด้ไฟช่นิด้ปรัะหย์ัด้พลังงานที�ได้�รัับการัรัับรัองมาต้รัฐานผู้ลิต้ภัณฑ์อ้ต้สิาหกรัรัม	
รัวมทั�งมีการัรัณรังค่์ให�ช่่วย์กันปรัะหย์ัด้	เช่่น	การัใช่�หลอด้	LED	ทั�งสิำานักงาน	,	การัทำาค่วามสิะอาด้แผู้่นกรัองอากาศ
อย์้่เสิมอ,	การัต้ั�งอ้ณหภ้มิเค่รัื�องปรัับอากาศให�เหมาะสิม	โด้ย์มีค่ณะกรัรัมการั	5สิ	ช่่วย์กันปรัะช่าสิัมพันธิ์ให�พนักงาน
ท้กค่นมหีน�าที�สิำารัวจ	และต้รัวจต้รัาอป้กรัณ์ไฟฟา้ให�พรั�อมใช่�งานอย์้เ่สิมอ	เพื�อป้องกนัอคั่ค่ภัีย์	เน่�องจากไฟฟา้ลดั้วงจรั	

	 	 จากที�บรัษิัทัได้�สิื�อสิารัให�ค่วามร้ั�	สินบัสินน้และสิรั�างจิต้สิำานกึให�แกพ่นกังาน	สิำาหรับันโย์บาย์ปรัะหย์ดั้พลังงานไฟฟา้	 
นโย์บาย์การัใช่�เค่รัื�องปรัับอากาศ	 และนโย์บาย์การัใช่�อ้ปกรัณ์สิำานักงานนั�น	 บรัิษััท	 ได้�ต้ิด้ต้ามผู้ลการัด้ำาเนินงานและ
ปรัะเมินผู้ลนโย์บาย์ด้ังกล่าว	พบว่าบรัิษััทสิามารัถืลด้ค่่าใช่�จ่าย์เกี�ย์วกับทรััพย์ากรัได้�อย์่างมีปรัะสิิทธิิภาพ	

4.3	 บริัษััทมีกำาหนด้แนวทางปฏิิบัต้ิในการัค่วบค่้มค่้ณภาพนำ�าทิ�ง	 โด้ย์ติ้ด้ต้ั�งรัะบบบำาบัด้ในบ่อบำาบัด้ก่อนปล่อย์รัะบาย์ 
ทิ�งสิ้่แหล่งนำ�าสิาธิารัณะ	 มีแนวทางการัจัด้การันำ�าทิ�งเป็นไปต้ามที�กฎหมาย์กำาหนด้	 มีการักำาหนด้แผู้นด้ำาเนินการั 
ด้�านการัค่วบค่ม้การัรัะบาย์นำ�าทิ�งผู้า่นบอ่บำาบัด้นำ�าทิ�งที�ต้ดิ้ต้ั�งอย์้ภ่าย์ในโค่รังการั	มกีารัต้รัวจเช่ค็่รัะบบบำาบดั้และกำาหนด้
ให�มีการัเข�าเก็บต้ัวอย่์างนำ�าทิ�งในโค่รังการัก่อสิรั�าง	 เพื�อต้รัวจสิอบค่้ณภาพนำ�าเป็นปรัะจำาท้กเดื้อน	 มีแผู้นบำารั้งรัักษัา	
แผู้นการัซ่ื้อมแซื้มรัะบบ	 และค่้่มือการับำารั้งรัักษัา	 โด้ย์การัค่วบค่้มค่้ณภาพนำ�าทิ�งจะมีการัต้รัวจสิอบค่้ณภาพนำ�าทิ�ง 
กอ่นและหลงัจากเข�าส่้ิรัะบบบำาบดั้นำ�าเสิยี์	ด้ำาเนนิการัโด้ย์บรัษิัทัผู้้�รับัอนญ้าต้ขึ�นทะเบีย์นห�องปฏิบิตั้กิารัวิเค่รัาะหน์ำ�าเสิยี์	 
มีกรัะบวนการัต้รัวจวัด้	 บันทึกผู้ล	 และจัด้ทำารัาย์งาน	 ก่อนการัปล่อย์นำ�าเสิีย์ลงสิ้่แหล่งนำ�าสิาธิารัณะ	 ในโค่รังการั 
ที�มีการัก่อสิรั�าง	จนถึืงการัสิ่งมอบการับรัิหารัให�ค่ณะกรัรัมการันิต้ิบ้ค่ค่ลอาค่ารัช่้ด้	ซื้ึ�งมีผู้ลการัต้รัวจวัด้ค่้ณภาพนำ�าทิ�ง
ผู้่านเกณฑ์ต้ามมาต้รัฐานกำาหนด้	

4.4	 สินับสิน้นให�พนักงานค่ัด้แย์กขย์ะออกเป็นหมวด้หม้่ทก้ค่รัั�งก่อนนำาไปจัด้ทิ�งต่้อไป	โด้ย์มีการัจัด้วางถืังขย์ะสิำาหรัับแย์ก
ปรัะเภทขย์ะไว�ต้ามจ้ด้ที�เหมาะสิมของสิำานักงานการัใช่�ทรััพย์ากรัอย์่างค่้�มค่่าและมีปรัะสิิทธิิภาพ	 โด้ย์นำากลับมาใช่� 
หม้นเวีย์นแทนการัทิ�ง	 มีการัรัณรังค์่ให�ใช่�กรัะด้าษัทั�งสิองหน�า	 และ	 ต้รัวจการัแก�ไขเอกสิารับนค่อมพิวเต้อร์ัหรัือ 
โนต๊้บ้ค๊่	แทนการัจดั้พมิพเ์ปน็กรัะด้าษั	และการัปรัะสิานงานรัะหวา่งแผู้นกโด้ย์การัสิื�อสิารัทางอเีมล	หรัอื	ช่อ่งทาง	Line	 
แทนการัสิ่งโด้ย์เอกสิารั

4.5	 การัปรัะหย์ัด้พลังงานในพื�นที�สิำานักงาน	 โด้ย์การัใช่�ไฟฟ้าและรัะบบปรัับอากาศอย์่างมีปรัะสิิทธิิภาพ	 ปิด้ไฟฟ้า 
ก่อนพักเที�ย์ง	และ	ก่อนเลิกงาน	30	นาที	เพื�อเป็นการัลด้ช่ั�วโมงการัใช่�ไฟฟ้าลง	รัวมถืึงปรัับต้ั�งอ้ณหภ้มิให�เหมาะสิม	
เพรัาะการัปรัับอ้ณหภ้มิท้ก	1	องศา	จะสิ่งผู้ลต้่อการัใช่�พลังงานและค่่าใช่�จ่าย์ของเค่รัื�องปรัับอากาศ
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4.6	 สิ่งเสิรัิมและสินับสิน้นกิจกรัรัมด้�านสิิ�งแวด้ล�อมอย์่างเต้็มที�	 โด้ย์ให�ค่วามรั่วมมือกับภาค่รััฐ	 ภาค่เอกช่น	 และช่้มช่น 
ใกล�เค่ีย์ง	บรัิษััทได้�ลงพื�นที�สินับสิน้นการัลอกท่อรัะบาย์นำ�า	และด้้แลช่ม้ช่น	เพื�อเป็นการัช่ำารัะล�างสิิ�งปฏิิก้ลที�สิะสิมอย์้่
ในท่อรัะบาย์นำ�า	สิ่งผู้ลให�การัรัะบาย์นำ�าในท่อไหลค่ล่องต้ัว	และสิามารัถืรัองรัับนำ�าฝ่นได้�ในปรัิมาณมากขึ�น

4.7	 สิรั�างค่ณ้ภาพช่วีติ้และสิข้อนามยั์ที�ด้ีให�กบัพนกังาน	โด้ย์ทางบรัษิัทัได้�สินบัสินน้พนกังานเข�ารัว่มกจิกรัรัมแขง่ขนัฟต้้บอล	
TOA	 พรั�อมสินับสิน้นค่่าสินามฝึ่กซื้�อม	 และช่้ด้กีฬาสิำาหรัับการัแข่งขันให�พนักงาน	 เพื�อส่ิงเสิริัมการัออกกำาลังกาย์	 
เพื�อสิ้ขอนามัย์ที�ด้ี	และ	การัสิรั�างค่วามสิัมพันธิ์ที�ด้ีกับเพื�อนรั่วมงาน

4.8	 เลือกใช่�วัสิด้้ที�ผู้้�ผู้ลิต้มีค่วามใสิ่ใจสิิ�งแวด้ล�อม	 ใช่�ทรััพย์ากรัธิรัรัมช่าต้ิอย์่างมีปรัะสิิทธิิภาพและปรัะสิิทธิิผู้ล	 เพื�อลด้ 
ผู้ลกรัะทบต้่อสิิ�งแวด้ล�อม	โด้ย์ต้รัวจสิอบต้ามมาต้รัฐานด้�านสิิ�งแวด้ล�อมของผู้้�ผู้ลิต้

4.9	 จัด้โค่รังการัสินับสิน้นให�พนักงานชี่วาทัย์ปลอด้บ้หรัี�	 เพื�อรัณรังค์่งด้การัสิ้บบ้หรัี�	 และให�พนักงานท้กค่นต้รัะหนักถืึง
ปรัะโย์ช่น์ของการัไม่สิ้บบ้หรัี�	 อันจะทำาให�มีสิข้ภาพที�ด้ี	 สิข้ภาพอนามัย์แข็งแรัง	 อาย์้ยื์นย์าว	 อีกทั�งเป็นการัลด้มลพิษั
ต้่อสิิ�งแวด้ล�อม

4.10	บริัษัทัได้�มีการัจัด้อบรัมการัอบรัมมาต้รัฐานการัปฏิบัิต้งิาน	กฎหมาย์	และข�อกำาหนด้ที�เกีย์วกับสิิ�งแวด้ล�อม	ต้ามหลักสิต้้รั	
“รัะบบการัจัด้การัด้�านสิิ�งแวด้ล�อม	ISO14001:2015”

การปฏิบัติตามกฎหมายและการดำาเนินงานตามหลัก EIA
	 กอ่นที�จะเรัิ�มโค่รังการัก่อสิรั�างไม่วา่จะเป็นโค่รังการัแนวรัาบหรืัอแนวสิง้	บรัษิัทัค่ำานงึถืงึปจัจยั์ด้�านผู้ลกรัะทบทางสิิ�งแวด้ล�อม
เป็นสิำาค่ัญ	 รัวมทั�งจะปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์และข�อบังค่ับเกี�ย์วกับสิิ�งแวด้ล�อม	 โด้ย์ท้กโค่รังการัของบรัิษััทที�มีขนาด้และจำานวน
พื�นที�ใช่�สิอย์อย์้่ภาย์ใต้�หลักเกณฑ์ของกฎหมาย์ที�ต้�องทำารัาย์งานการัปรัะเมินผู้ลกรัะทบต้่อสิิ�งแวด้ล�อม	(	Environmental	Impact	
Assessment	(EIA)	)	 ต้ามข�อกำาหนด้ของพรัะรัาช่บัญญัต้ิสิ่งเสิรัิมและรัักษัาค่้ณภาพสิิ�งแวด้ล�อมแห่งช่าต้ิ	 พ.ศ.	2535	 บรัิษััท
จะร่ัวมจัด้ทำารัาย์งาน	 EIA	 กับบริัษััทที�ปรึักษัาที�เป็นผู้้�เช่ี�ย์วช่าญ	 และขึ�นทะเบีย์นอย่์างถื้กต้�องต้ามกฎหมาย์กับกฎกรัะทรัวง
ทรััพย์ากรัธิรัรัมช่าต้ิและสิิ�งแวด้ล�อม	 โด้ย์ในการัจัด้ทำารัาย์งานและกำาหนด้มาต้รัการัป้องกันผู้ลกรัะทบสิิ�งแวด้ล�อม	 บรัิษััทได้�รั่วม 
ปรัะเมินผู้ลกรัะทบจากโค่รังการัต้่างๆ	 อย์่างใกล�ช่ิด้	 ทั�งกับบรัิษััทที�ปรัึกษัาและกับผู้้�อาศัย์รัอบโค่รังการั	 รัวมทั�งมีการัทำา 
ปรัะช่าพิจารัณ์เพื�อกำาหนด้แนวทางและมาต้รัการั	การัป้องกันที�ได้�ผู้ลด้ีที�สิ้ด้ต้่อทั�งผู้้�อย์้่อาศัย์	ล้กค่�า	และสิิ�งแวด้ล�อมรัอบข�าง	

	 หลังจากรัาย์งานการัปรัะเมินผู้ลกรัะทบต้อ่สิิ�งแวด้ล�อม	ได้�รับัค่วามเห็นช่อบจากสิำานกังานวเิค่รัาะหผ์ู้ลกรัะทบสิิ�งแวด้ล�อมแล�ว	 
ในช่่วงการัก่อสิรั�างบริัษััทจะมีการัติ้ด้ต้ามค่วามคื่บหน�าและการัปฏิิบัต้ิต้ามข�อกำาหนด้	 วิธิีการัและเงื�อนไขที�รัะบ้ในรัาย์งาน	 
โด้ย์จะปรัะช้่มต้ิด้ต้ามผู้ลกับผู้้�รัับเหมาและที�ปรัึกษัาโค่รังการัแต้่ละโค่รังการัอย์่างใกล�ช่ิด้	 เพื�อให�มั�นใจว่าการัก่อสิรั�างจะสิ่ง 
ผู้ลกรัะทบต้่อผู้้�อย์้่อาศัย์รัอบข�าง	และสิิ�งแวด้ล�อมอย์่างน�อย์ที�สิ้ด้

5.  นวัตกรรมชีวาทัยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
	 บริัษััทได้�นำาแนวคิ่ด้การัออกแบบโค่รังการัเพื�อการัอน้รัักษ์ัสิิ�งแวด้ล�อมและปรัะหยั์ด้พลังงาน	 ที�ได้�นำามาใช่�ในค่อนโด้มิเน้ย์ม
นั�น	 เพื�อเสิรัิมสิรั�างค่้ณภาพช่ีวิต้ที�ด้ีแก่ผู้้�พักอาศัย์	 และเสิรัิมสิรั�างสิ้ขลักษัณะที�ด้ีให�กับผู้้�ใช่�อาค่ารั	 ให�มากที�สิ้ด้	 เรัื�องแรักๆ	 ที�ได้�
ค่ำานึงถืึงค่ือ	 การัออกแบบทิศทางอาค่ารั	 และรั้ปทรังอาค่ารัให�รัับลม	 และสิามารัถืรัะบาย์อากาศได้�ด้ี	 และต้�องการัใช่�ปรัะโย์ช่น์
จากทิศทางลมธิรัรัมช่าติ้	 ต้ามฤด้้กาลของปรัะเทศไทย์ให�มากที�สิ้ด้	 ซึื้�งเป็นที�ทรัาบกันด้ีอย์้่แล�วว่าทิศทางของลมต้ามฤด้้กาล
ของปรัะเทศไทย์นั�นมาจากทางทิศต้ะวันออกเฉ้ย์งเหน่อ	 และทิศต้ะวันต้กเฉ้ย์งใต้�	 และที�ต้ั�งของโค่รังการัน้�ได้�หันหน�าไปทางทิศ
เหนอ่	ซื้ึ�งส่ิงผู้ลดี้ต้อ่แนวคิ่ด้น้�เป็นอย่์างมาก	เรัาจงึได้�ทำาการัออกแบบรัป้ทรังของอาค่ารัหลังน้�เป็นลักษัณะหน�ากว�างเปดิ้เข�ารับัลม	 
ทั�งจาก	2	 ทิศทางที�กล่าวมา	 และย์ังเพิ�มเต้ิมช่่องรัะบาย์อากาศเข�าสิ้่พื�นที�โถืงทางเด้ินของอาค่ารัในบางช่ั�นของโค่รังการัอีกด้�วย์	 
ซื้ึ�งนอกจากจะได้�ปรัะโย์ช่น์จากเรัื�องการัรัะบาย์อากาศน้�แล�ว	 ยั์งทำาให�รั้ปทรังของอาค่ารั	 ด้้มีล้กเล่น	 ไม่อึด้อัด้และทึบจนเกินไป	 
เพื�อให�ผู้้�อย์้่อาศัย์ได้�รั้�สิึกถึืงการัพักผู้่อนที�มีค่้ณภาพอย์่างแท�จรัิง	 โด้ย์ก่อให�เกิด้ทางเลือกในการัปรัะหยั์ด้พลังงานต้่อภารัะการั
ทำาค่วามเย์็นของเค่รืั�องปรัับอากาศ	 ลด้การัใช่�ไฟสิ่องสิว่าง	 และเค่รัื�องใช่�ไฟฟ้าอื�นๆ	 ได้�	 โด้ย์ที�รัาค่าก่อสิรั�างย์ังค่งอย่้์ในรัะด้ับที�
ใกล�เคี่ย์งกันกับค่อนโด้มิเน้ย์มต้ามท�องต้ลาด้	 ส่ิงผู้ลให�เกิด้ค่วามค่้�มค่่าในเรัื�องรัาค่า	การัใช่�งานที�เหมาะสิมและสิามารัถืปรัะหย์ัด้
ค่่าไฟฟ้าจากการัเลือกโค่รังการัของช่ีวาทัย์
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ภาพแสดงรูปีทรงและทิศทางของลม ที�ไหลเข้าสู่ตัวอาคาร (โครงการชีวาทัย เกษัตร-นวมินทร์)

6.  นวัตกรรมชีวาทัย สำาหรบัุผู้สูงอายุ และผู้พิการ
	 ปจัจบั้นสัิงค่มการัอย์้อ่าศยั์กำาลงัปรับัเปลี�ย์นรัป้แบบเข�าสิ้สั่ิงค่มผู้้�ส้ิงอาย้์อย์า่งเต้ม็ต้วัในเวลาอันใกล�น้�	ทางช่วีาทยั์จงึมีแนวค่ดิ้
ที�จะออกแบบและพัฒนาที�อย์้อ่าศยั์ที�ค่ำานงึถึืงค่วามสิะด้วกสิบาย์ของทก้เพศทก้วยั์	ไมว่า่จะเป็น	ผู้้�ใหญ่	ค่นช่รัา	หรัอื	แม�แต่้ผู้้�พิการั
ผู้้�ท้พลภาพ	ก็สิามารัถืใช่�ช่ีวิต้ได้�อย์่างปกต้ิสิ้ข	ภาย์ใต้�ออกแบบที�ค่ำานึงถืึงมาต้รัฐานค่้ณภาพชี่วิต้ของทก้ค่น	ซื้ึ�งในปีน้�	ชี่วาทัย์ได้�
ออกแบบบ�านเดี้�ย์วโค่รังการั	 ช่ีวาวัลย์์	 ปิ�นเกล�า-สิาทรั	 ซึื้�งเป็นบ�านที�ใช่�แนวค่ิด้การัออกแบบต้ามแนวค่ิด้ด้ังกล่าว	 ซึื้�งเป็นทำาเล
ศักย์ภาพที�ค่าด้ว่าจะสิ่งเสิรัิมสิังค่มให�อย์้่รั่วมกับค่นทก้วัย์ได้�อย่์างมีค่วามสิ้ข
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แนวคิดหลักการออกแบบ ประกอบด้วย 6 หลัก คือ 
1.  Security (ความปีลอดภัย)	ต้�องเป็นสิภาพแวด้ล�อมที�ก่อให�เกิด้ค่วามปลอด้ภัย์แก่	ผู้้�สิ้งอาย์้	ผู้้�พิการั	และเด้็ก	ในด้�านต้่างๆ	

ทั�งการัเค่ลื�อนไหว	 การัมองเห็น	 การัได้�ย์ิน	 เช่่น	 รัะหว่างทางเด้ินในจ้ด้ต้่างๆ	 มีรัาวจับ	 กรัะเบื�อง	 หรัือวัสิด้้ที�ใช่�ป้พื�นต้�อง 
ไม่ลื�น	มีรัะบบขอค่วามช่่วย์เหลือหลาย์ๆ	จ้ด้	เช่่น	ในห�องนำ�า	ห�องนอน	ด้ังนั�น	ทางชี่วาทัย์ได้�มีการัใส่ิใจในรัาย์ละเอีย์ด้เรัื�อง
ค่วามปลอด้ภัย์	ด้ังต้่อไปน้�	

-	 เสิ�นทางต้ั�งแต้่ที�จอด้รัถื	จนถืึงห�องนอน	ของผู้้�สิ้งอาย์้นั�นมีทางลาด้	ค่อย์อำานวย์ค่วามสิะด้วก	ต้ลอด้เสิ�นทาง

-		 กำาหนด้ให�บ�านทก้หลังมี	ramp	(1:12)	และ	มีรัาวจับ	ที�มีรัะด้ับที�เหมาะสิมกับการัใช่�งาน

-		 หลกีเลี�ย์งการัมพีื�นต่้างรัะด้บัภาย์ในบ�านหรัอืทางเด้นิ	โด้ย์การัทำาในลกัษัณะของ	slope	เพื�อให�รัถืเขน็สิามารัถืใช่�งานได้�

-		 บนัได้ในสิว่นที�ให�ผู้้�สิง้อาย์ใ้ช่�งานนั�น	จะมลีก้ต้ั�งและลก้นอน	น�อย์กวา่ที�กฎหมาย์กำาหนด้	กลา่วค่อื	ลก้ต้ั�ง	13	เซื้นต้เิมต้รั	
(น�อย์กวา่ที�กฎหมาย์กำาหนด้)	และลก้นอน	30	เซื้นติ้เมต้รั	(มากกวา่ที�กฎหมาย์กำาหนด้)	เพื�อค่วามปลอด้ภัย์แก่ผู้้�ใช่�งาน

2.  Convenience (ใช้งานสะดวก) ในสิ่วนต้่างๆ	ของบ�านต้�องทำาให�ผู้้�สิ้งอาย์้	ผู้้�พิการัสิามารัถืเข�าถืึงอ้ปกรัณ์	ของใช่�ต้่างๆ	ได้�
อย์า่งสิะด้วก	เช่น่	ค่วามสิง้ของต้้�เกบ็ของ	และสิวิทซ์ื้ไฟที�เหมาะสิมกบัผู้้�สิง้อาย์ห้รัอืผู้้�ใช่�รัถืเขน็	ในบรัเิวณที�มกีารัเปลี�ย์นรัะด้บั 
ต้�องมีทางลาด้สิำาหรัับรัถืเข็น	 เป็นต้�น	 โด้ย์ที�พักอาศัย์ค่วรัอย์้่ใกล�แหล่งบริัการัต้่างๆ	ที�จำาเป็นกับผู้้�สิ้งอาย์เ้ช่่น	 โรังพย์าบาล	
รั�านค่�า	สิวนสิาธิารัณะ	รัวมถืึงรัะบบขนสิ่งมวลช่น

-		 Home	Automation

-		 ในห�องนอนสิำาหรัับผู้้�สิ้งอาย์้ท้กห�องกำาหนด้ให�มีห�องนำ�าในต้ัวเพื�อค่วามสิะด้วกในการัใช่�งาน

-		 ทางเด้ินภาย์ในบ�าน	ไม่ต้ำ�ากว่า	1.50	เมต้รั	เพื�อค่วามสิะด้วกสิำาหรัับรัถืเข็น	และอ้ปกรัณ์ช่่วย์เหลือต่้างๆ

-		 เลือกใช่�ลก้บิด้ค่ันโย์กเพื�อสิะด้วกในการัใช่�งาน

-		 ห�องนำ�าในห�องผู้้�สิ้งอาย์้นั�นใช่�สิ้ขภัณฑ์นั�งรัาบและมีมือจับซื้ึ�งออกแบบให�มีค่วามสิะด้วกในการัใช่�งานในท้กขั�นต้อน

-		 ปรัะต้้ทั�งหมด้ที�เกี�ย์วข�องกับผู้้�สิ้งอาย์้ออกแบบให�	มีค่วามกว�างไม่น�อย์กว่า	90	เซื้นติ้เมต้รั

3.  Good Environment (สภาพแวดล้อมที�ดี)	ต้�องมีการัสิรั�างสิรัรัค่์สิภาพแวด้ล�อมทางกาย์ภาพให�มีค่วามน่าสินใจ	มีการัเลือก
ใช่�สีิที�เหมาะสิม	 ปรัะกอบกับการัใช่�ค่วามสิว่างที�พอด้ี	 และช่ัด้เจน	 รัวมถืึงมีการัสิรั�างสิภาพแวด้ล�อมที�ผู้้�สิ้งอาย์้สิามารัถืมี
ปฏิิสิัมพันธิ์กับสิภาพแวด้ล�อม	และช่้มช่นได้�	

-		 ห�องนอนสิำาหรัับผู้้�สิง้อาย์้ช่ั�น	1	กำาหนด้ให�มีหน�าต้่างให�แสิงสิว่าง	ที�มีค่วามกว�างกว่าปกต้ิเพื�อให�	 ผู้้�ที�อาศัย์อย์้่ในห�อง	
รั้�สิึกใกล�ช่ิด้กับธิรัรัมช่าต้ิภาย์นอก	สิ่งเสิรัิมสิข้ภาพจิต้ที�ด้ีแก่ผู้้�อย์้อ่าศัย์

-		 มีห�องพักผู่้อนช่ั�น	1	 แย์กออกมาจากห�องรัับแขก	 ซึื้�งเป็นห�องที�ผู้้�สิ้งอาย้์สิามารัถืทำากิจกรัรัม	 เช่่น	 อ่านหนังสืิอ,	 
เล่นกับค่นในค่รัอบค่รััว	 นอกเหน่อจากอย์้่ในห�องนอน	 เพื�อเพิ�มค่วามสิ้ข	 มีกิจกรัรัมค่ลาย์เหงาและพื�นที�ทำากิจกรัรัม
แก่	ผู้้�สิ้งอาย์้

-		 สิีที�เลือกใช่�ทั�งหมด้ในโค่รังการัเป็นสิีอ่อนสิบาย์ต้า	เพื�อสิ่งเสิรัิมสิ้ขภาพจิต้ของผู้้�สิง้อาย์้	ผู้้�พิการั

4.  Easy Maintenance (ดูแลรักษัาง่าย) ที�อย์้่อาศัย์ของผู้้�สิง้อาย์้	ผู้้�พิการั	ค่วรัต้�องด้้แลรัักษัาง่าย์	มีขนาด้ไม่ใหญ่มาก	อากาศ
ถื่าย์เทได้�สิะด้วก	ทั�งค่วามรั�อน	และค่วามช่ื�น	จึงจัด้ห�องช่ั�น	1	ไว�สิำาหรัับผู้้�สิง้อาย์้นั�น	กำาหนด้ให�มีหน�าต้่างที�มีค่วามกว�างเพื�อ
ให�แสิงแด้ด้สิามารัถืสิ่องเข�า	ถืึง	และอากาศถื่าย์เทเข�ามาให�ห�อง	ลด้เรัื�องของกลิ�น	ไม่พึงปรัะสิงค่์หรัือเช่ื�อโรัค่ต้่างๆได้�ด้ี

5.  Save Solar (ปีระหยัดพลังงาน)	 ได้�นำาแนวคิ่ด้การัลด้พลังงานการัใช่�ไฟฟ้าภาย์ในโค่รังการั	 และลด้ค่่าสิ่วนกลางให�กับ 
ล้กบ�านโด้ย์เรัิ�มจากการัเปลี�ย์นโค่มไฟถืนนจากแบบที�ใช่�ไฟฟ้าต้รังจากส่ิวนกลาง	 เป็นเสิาไฟฟ้าแสิงสิว่าง	 Solar	Cell	 
ที�สิามารัถืเก็บกรัะแสิไฟฟ้าจากแสิงอาทิต้ย์์ในเวลากลางวัน	 และนำามาใช่�ในต้อนกลางค่ืนกับหลอด้	 LED	ที�มีปรัะสิิทธิิภาพ	
ปรัะหย์ัด้พลังงานสิ้ง	
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6.  Home Automation	 ในปัจจ้บัน	 เทค่โนโลยี์ต้่างๆ	 มีอิทธิิพลในชี่วิต้เรัามากขึ�นหรัืออาจจะเรีัย์กได้�ว่าเป็นย้์ค่	 Internet	of	
thing	(IOT)	เพื�ออำานวย์ค่วามสิะด้วกสิบาย์	และรั่วมไปถืึงสิรั�างค่วามปลอด้ภัย์ในชี่วิต้ปรัะจำาวัน	ซื้ึ�งโค่รังการัของช่ีวาทัย์ก็มี
โค่รังการัที�นำาเอารัะบบ	Home	Automation	เข�ามาใช่�เพื�อให�การัอย์้อ่าศัย์ของล้กบ�านมีค่วามสิะด้วกสิบาย์และปลอด้ภัย์มาก
ขึ�นในแง่ม้มต้่างๆต้ั�งแต้่หน�าโค่รังการั	ส่ิวนกลาง	จนถืึงห�องพักอาศัย์	อันด้ับแรัก	ในเรัื�องของค่วามสิะด้วกสิบาย์	การัสิั�งงาน
ผู้่านแอพพลิเค่ช่ันบนสิมารั์ทโฟนหรัือแท็บเล็ต้ ไม่ว่าจะอย์้่ในห�องหรัือนอกห�องก็สิามารัถืค่วบค่้ม	 การัปิด้-เปิด้รัะบบไฟฟ้า 
ภาย์ในห�องได้�	 นอกจากน้�ย์ังเป็นปรัะโย์ช่น์ในแง่การัปรัะหย์ัด้พลังงาน	 ในกรัณ้ที�ล้กบ�านลืมปิด้ไฟ	 ปิด้แอรั์	 ก็สิามารัถื 
กด้ปิด้ได้�ด้�วย์ต้ัวเองจากมือถืือ	ซื้ึ�งทำาให�รัะบบ	Home	Automation	เป็นอีกหนึ�งต้ัวช่่วย์ในการัค่วบค่้มค่่าใช่�จ่าย์ด้�านพลังงาน
ต่้างๆ	เพื�อไม่ให�สิิ�นเปลืองได้�	

	 ในเรัื�องของค่วามปลอด้ภัย์	 ทางโค่รังการัมีต้รัวจสิอบการัเข�า-ออกด้�วย์รัะบบ	 key	card	 และ	 บล้ท้ธิต้ั�งแต้่หน�าทางเข�า	 
จนถืึงลิฟท์โด้ย์สิารั	 เพื�อให�เกิด้ค่วามมั�นใจสิง้สิ้ด้	 ในสิ่วนห�องพักก็สิามารัถืเข�าห�องพักอาศัย์ได้�ถืึง	4	รัะบบ	ไม่ว่าจะเป็น	ก้ญแจ	 
ค่ีย์์การั์ด้	 รัหัสิ	 และรัะบบบล้ท้ธิ	 แต้่ที�สิำาค่ัญที�สิ้ด้ค่ือ	 รัะบบที�เกี�ย์วข�องกับการัด้้แลสิ้ขภาพของล้กบ�านในโค่รังการั	 โด้ย์มีการั 
ต้ดิ้ต้ั�งป้ม่ขอค่วามช่ว่ย์เหลือที�เช่ื�อมต้อ่ต้รังเพื�อแจ�งเหต้ฉ้ก้เฉินสิง่สิญัญาณให�เจ�าหน�าที�อาค่ารัได้�ย์นิ	และสิามารัถืเด้นิทางเข�าช่ว่ย์
เหลือได้�ทันที

	 ในปัจจ้บันค่อนโด้ในปรัะเทศไทย์ย์ังไม่พบรัะบบในหมวด้น้�มากนัก	 แต้่ทางช่ีวาทัย์ได้�เล็งเห็นถืึงค่วามสิำาคั่ญของล้กบ�าน 
ที�อย์้่อาศัย์โด้ย์เฉพาะอย์่างย์ิ�งค่ือผู้้�สิ้งอาย์้	ซื้ึ�งเป็นวัย์ที�ต้�องรัีบเข�าช่่วย์เหลือทันที	เพื�อค่วามปลอด้ภัย์สิง้สิ้ด้และให�ล้กบ�านได้�อ้่นใจ
ต้ลอด้	24	ช่ั�วโมง

7.  ความรบัุผิดชอบุต่อสังคม
	 บริัษััทไม่เพยี์งจะให�ค่วามสิำาค่ญักบัการัด้ำาเนนิงานด้�านค่วามรับัผิู้ด้ช่อบต่้อสิงัค่มและสิิ�งแวด้ล�อมในส่ิวนที�เกี�ย์วข�องกับกิจการั
ของบรัิษััท	แต้่ย์ังค่ำานึงถึืงการัมอบโอกาสิให�แก่สิังค่มรัอบข�าง	เพื�อนำาไปสิ้ก่ารัพัฒนาที�ย์ั�งย์ืนต้่อไปในอนาค่ต้

กิจกรรมประจำาปี 2563

 1) โครงการ กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ 2563

	 ต้ามที�ผู้้�บรัหิารัได้�มีแนวค่ดิ้ในการัสิรั�างค่วามสิามัค่ค่ภีาย์ในองค่ก์รัและรัะหวา่งบค้่ลากรัในหนว่ย์งานต้า่งๆทั�งภาย์ในและ
ภาย์นอก	รัวมไปถึืงการัสิ่งเสิรัิมการัทำางานรั่วมกันเป็นหม้่ค่ณะ	จึงได้�จัด้กิจกรัรัมงานปีใหม่ขึ�นเป็นกิจกรัรัมที�จะให�บ้ค่ลากรั
ได้�มโีอกาสิ	พบปะสัิงสิรัรัค่แ์ละ	แลกเปลี�ย์นค่วามคิ่ด้เห็น	อกีทั�งย์งัเป็นการัสิง่เสิรัมิค่วามสัิมพนัธิร์ัะหว่างบค้่ลากรัภาย์ในด้�วย์

  มูลค่าของความยั�งยืน

	 	 1.		 บ้ค่ลากรัได้�มีโอกาสิพบปะสิังสิรัรัค่์และแลกเปลี�ย์นค่วามค่ิด้เห็น

	 	 2.		 สิรั�างสิัมพันธิไมต้รัีอันดี้รัะหว่างหน่วย์งาน	ต้่อไปในอนาค่ต้

  ผลลัพธ์จากการด�าเนินงาน

	 	 1.		 พนักงานมีค่วามสิามัค่ค่ีกันมากขึ�น

	 	 2.		 พนักงานมีนำ�าใจช่่วย์เหลือและเห็นเป้าหมาย์ของบรัิษััทเป็นสิำาค่ัญ

	 	 3.		 จากแบบปรัะเมินผู้ลกิจกรัรัมพนักงานสิน้กสินานและอย์ากให�จัด้กิจกรัรัมแบบน้�อีกในทก้ๆปี

  การขยายกิจกรรมในอนาคต

	 ในปี	2564	 บรัิษััทจะจัด้ต้ั�งค่ณะทำางานเพื�อด้ำาเนินการัและปรัะสิานงานการัจัด้กิจกรัรัมท่องเที�ย์วปรัะจำาปีและ 
กีฬาสิานสิัมพันธ์ิอย์่างต้่อเน่�อง
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 2) กิจกรรมความรับผิดชอบต่อลูกบ้าน (ลูกค้า)

		 นอกเหน่อจากการัปฏิิบตั้ิต้ามกฎหมาย์แล�ว	บรัษิัทัย์งัมนีโย์บาย์ให�พนักงานทก้ค่นปฏิิบตั้หิน�าที�ต้ามหลักจรัิย์ธิรัรัมทาง	
ธิ้รักิจที�เกี�ย์วข�องกับล้กค่�า	ด้ังน้�	

1.		 ม้่งมั�นสิรั�างค่วามพึงพอใจและค่วามมั�นใจให�กับล้กค่�า	ที�จะได้�รัับผู้ลิต้ภัณฑ์และบรัิการัที�ดี้	 เพื�อให�ผู้ลิต้ภัณท์จาก
บรัิษััท	มีค่้ณภาพในรัะด้ับรัาค่าที�เหมาะสิม	

2.		 ย์กรัะด้ับมาต้รัฐานให�สิ้งขึ�นอย่์างต้่อเน่�อง	รัวมทั�งรัักษัาสิัมพันธิภาพที�ด้ีและย์ั�งย์ืน	

3.		 ม้ง่มั�นที�จะให�ข�อม้ลที�ค่รับถื�วนถ้ืกต้�อง	ทนัเวลา	และสิง่เสิรัมิการัสิื�อสิารัสิรั�างค่วามสิมัพันธิ	์กบัลก้ค่�าอย์า่งต้อ่เน่�อง	

4.		 ม้ง่มั�นที�จะจดั้กจิกรัรัมเพื�อเพิ�มสิทิธิพิเิศษัแก่ลก้ค่�า	ทั�งกจิกรัรัมพเิศษั	และกจิกรัรัมส่ิงเสิรัมิค่วามมส่ีิวนร่ัวมของช่ม้ช่น	

 แนวปีฏิิบัติที�ดี : 

•		 ม้่งมั�นพัฒนาค่้ณภาพของสิินค่�าและบรัิการั	เพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัของลก้ค่�าอย่์างต้่อเน่�อง	

•		 เปิด้เผู้ย์ข่าวสิารัข�อมล้เกี�ย์วกับสินิค่�าและบรักิารัอย่์างค่รับถื�วน	ถืก้ต้�อง	ทนัต่้อเหต้ก้ารัณ์	และไม่บิด้เบือนข�อเท็จจรังิ	

•		 ให�การัรัับปรัะกันสิินค่�าและบรัิการัภาย์ใต้�เงื�อนไขเวลาที�เหมาะสิม	 มีรัะบบการัรัับข�อรั�องเรัีย์นเกี�ย์วกับสิินค่�าและ	
บรัิการั	และด้ำาเนินการัอย์่างด้ีที�สิ้ด้	เพื�อให�ล้กค่�าได้�รัับการัต้อบสินองอย่์างรัวด้เรั็ว	

•		 ไม่ค่�ากำาไรัเกินค่วรั	เมื�อเปรัยี์บเทยี์บกับค่ณ้ภาพของสินิค่�าหรัอืบรักิารัในช่นดิ้หรัอืปรัะเภทเด้ยี์วกนั	และไม่กำาหนด้	
เงื�อนไขการัค่�าที�ไม่เป็นธิรัรัมต้่อล้กค่�า	
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•		 ปฏิบิตั้ติ้ามเงื�อนไขต้า่ง	ๆ 	ที�มตี้อ่ลก้ค่�าอย์า่งเค่รัง่ค่รัดั้	หากไมส่ิามารัถืปฏิบิตั้ไิด้�	ต้�องรับีแจ�งให�ลก้ค่�าทรัาบลว่งหน�า	 
เพื�อรั่วมกันพิจารัณาหาแนวทางแก�ไข	

•		 รัักษัาค่วามลับของล้กค่�าอย์่างจรัิงจังและสิมำ�าเสิมอ	 รัวมถืึงไม่นำาข�อมล้ของล้กค่�ามาใช่�เพื�อปรัะโย์ช่น์ของต้นเอง
และ	ผู้้�ที�เกี�ย์วข�อง	

 กิจกรรมต่อลูกบ้าน (ลูกค้า) ของบริษััท ในปีีที�ผ่านมา 

1.	 จาก		กรัณ้ลงพื�นที�สินับสิน้นลอกท่อรัะบาย์นำ�า	และด้้แลช่ม้ช่นสิังค่มสิงเค่รัาะห์	25	และใกล�เคี่ย์ง	กิจกรัรัมค่รัั�งน้�ปรัะกอบ
ด้�วย์การัลอกทอ่รัะบาย์นำ�า	บรัเิวณช่ม้ช่นสิงัค่มสิงเค่รัาะห	์25	หม้บ่�านเปรัมฤทยั์	ในพื�นที�เขต้วงัทองหลาง	เป็นรัะย์ะทาง
ปรัะมาณ	0.5	 กิโลเมต้รั	 เพื�อเป็นการัช่ำารัะล�างสิิ�งปฏิิก้ลที�สิะสิมอย์้่ในท่อรัะบาย์นำ�าต้ลอด้	1	 ปีที�ผู้่านมา	 ส่ิงผู้ลให�การั
รัะบาย์นำ�าในทอ่ไหลค่ลอ่งต้วั	และสิามารัถืรัองรับันำ�าฝ่นได้�ในปรัมิาณมากขึ�นเมื�อเข�าสิ้ฤ่ด้ฝ้่น	โด้ย์เปน็กจิกรัรัมสินบัสินน้
เพื�อช่้มช่นข�างเค่ีย์งให�อย์้่รัวมกับโค่รังการัได้�อย์่างมีค่วามสิัมพันธิ์ที�ด้ี

2.	 จากเหต้้การัณ์ค่วามเด้ือด้รั�อนนำ�าปรัะปาไม่ไหลในพื�นที�ถืนนปรัะช่าอ้ทิศในช่่วงเด้ือน	ต้ล้าค่ม	2563	ทางผู้้�บรัิหารัและ
ทมีงาน	Chewa	Care	นำารัถืนำ�าเอกช่นเข�าบรัรัเทาค่วามเด้อืด้รั�อนแกล้่กบ�านภาย์ในโค่รังการัของชี่วาทัย์อย่์างทันท่วงที	
รัวม	16	ค่ัน	(128,000	ลิต้รั)	และย์ังมีทีมต้ิด้ต้่อปรัะสิานงานทางการัปรัะปาและทางเทศบาล	 เพื�อช่่วย์เหลือลก้บ�าน 
อีกทางหนึ�งด้�วย์	

 3) โครงการ Chewathai society 

	 จดั้ทำาขึ�น	เพื�อวตั้ถืป้รัะสิงค่์ในการัสิรั�างทัศนค่ต้ทิี�ด้ขีองลก้ค่�า	ที�มีต้อ่บริัษัทั	เพื�อภาพลกัษัณท์ี�ด้ตี้อ่บรัษิัทัและสินิค่�าหรืัอ
บรัิการั	ของบรัิษััทในรัะย์ะย์าว	เพรัาะบรัิษััทมีสิินค่�าจำาหน่าย์หลาย์สิาย์ผู้ลิต้ภัณฑ์	(เช่่น	บ�าน	ค่อนโด้	โรังงานให�เช่่า	อาค่ารั
พาณิช่ย์์)	 การัที�ล้กค่�าซื้ื�อสิินค่�าของบริัษััทในสิาย์ผู้ลิต้ภัณฑ์หนึ�งแล�วรั้�สึิกปรัะทับใจในทางบวก	 โอกาสิที�บรัิษััทจะเสินอขาย์
สิินค่�าในสิาย์ผู้ลิต้ภัณฑ์	 อื�น	(Cross	Selling)	 หรัือทำาให�ล้กค่�าซืื้�อซื้ำ�าได้�สิำาเรั็จก็จะมีมากขึ�น,	 เพื�อให�ล้กค่�าแนะนำาโค่รังการั 
ของช่ีวาทัย์ต้่อไปย์ังผู้้�อื�น	 เกิด้การั	 พ้ด้แบบปากต้่อปากในทางบวกเกี�ย์วกับสิินค่�า	 ซื้ึ�งมีค่วามน่าเช่ื�อถืือมากกว่าค่ำากล่าว
อ�างในโฆ่ษัณา	 และสิ่งเสิริัมการัรัับร้ั�ถืึงช่ีวาทัย์	 ไปยั์งรั�านค่�า	 หรัือผู้ลิต้ภัณท์ที�เป็นพันธิมิต้รัของชี่วาทัย์	 เป็นการัเพิ�ม 
ช่่องทางการัรัับรั้�ของโค่รังการัของช่ีวาทัย์ได้�อีกทางหนึ�ง	 กิจกรัรัมพิเศษัสิำาหรัับล้กค่�า	 โด้ย์ม้่งเน�นที�ให�ล้กบ�าน	(ล้กค่�า)	 
มีสิ่วนรั่วมในกิจกรัรัมมากที�สิ้ด้
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1.		 กจิกรัรัมเพื�อลก้ค่�า	จากช่วีาทยั์	โซื้ไซื้ต้ี�และช่วีาแค่รั	์ในกจิกรัรัมเช่ดิ้สิงิโต้เสิริัมมงค่ล	เพื�ออวย์พรัลก้บ�านในช่ว่งเทศกาล
ต้รั้ษัจีนด้�วย์การัแสิด้งเช่ิด้สิิงโต้ช่้ด้ใหญ่	ที�โค่รังการัช่ีวาโฮีม	วงแหวน-ลำาล้กกา	และช่ีวาโฮีม	สิ้ขสิวัสิด้ิ�-ปรัะช่าอ้ทิศ

2.		 กิจกรัรัมค่ลีน	แอนด้์	แค่รั์	ป้องกันการัแพรั่รัะบาด้ของไวรัสัิโค่วิด้-19

	 ช่วีาทยั์	โซื้ไซื้ต้ี�	และช่วีาแค่รั	์รัว่มกนัจดั้อป้กรัณป้์องกนั	และฆ่า่เชื่�อไวรัสัิให�กบัลก้บ�านในโค่รังการัช่วีาทยั์	เพช่รัเกษัม	27	 
และช่วีาทยั์	เรัสิซื้เิด้นซื้	์อโศก	โด้ย์เน�นย์ำ�าให�แมบ่�านทำาค่วามสิะอาด้ในจด้้สิมัผัู้สิรัว่มทก้ๆ	1-2	ช่ั�วโมง	เพื�อสิข้อนามยั์ที�ด้ี	 
และสิ้ขภาพของล้กบ�านในโค่รังการัเป็นสิำาค่ัญ

3.		 กิจกรัรัม	Happy	Valentine’s	Day	

	 ช่ีวาทัย์	 โซื้ไซื้ต้ี�	 สิ่งมอบค่วามรัักให�กับล้กบ�านในโค่รังการัช่ีวาทัย์วันวาเลนไทน์	 ด้�วย์การัมอบสิต้ิ�กเกอรั์ให�กับล้กบ�าน
โด้ย์ยึ์ด้ค่อนเซื้ปต้์	“ย์�อนค่วามทรังจำาถืึงวันวาน	มอบค่วามรัักให�กันด้�วย์สิต้ิ�กเกอร์ัหวานๆ”	เพื�อนำาไปติ้ด้ให�กับค่นที�รััก	
ถืือเป็นกิจกรัรัมที�สิ่งสิรัิมค่วามรัักค่วามสิัมพันธิ์ในค่รัอบค่รััวได้�เป็นอย่์างด้ี
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4.		 กิจกรัรัมค่วบ	ค่้มการัแพรั่รัะบาด้ของไวรััสิ	ในช่่วงการัรัะบาด้ของโค่วิด้	19

	 โด้ย์จัด้ทีมเข�าฉด้้พ่นฆ่า่เช่ื�อให�กับทก้โค่รังการัของชี่วาทยั์ต้ั�งแต่้โค่รังการัแรัก	จนถึืงโค่รังการัที�ขาย์ในปัจจบั้น	อาทิ	ชี่วาทัย์	 
รัาช่ปรัารัภ,	ช่ีวาทัย์	รัามค่ำาแหง,	ช่ีวาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์,	ช่ีวาทัย์	ฮีอลล์มารั์ค่	แจ�งวัฒนะ	เป็นต้�น	โด้ย์ทางบรัิษััทฯ	 
ได้�เน�นย์ำ�าให�พนักงาน	 ทำาการัปรัะช่าสัิมพันธิ์ ให�ล้กบ�านในโค่รังการัด้้แลสิ้ขอนามัย์ให�มากขึ�นต้ามสิโลแกน	 
#ช่ีวาทัย์ห่วงใย์ค่้ณ	รั่วมสิ่งเสิรัิมมาต้รัการัป้องกันการัแพรั่รัะบาด้ของเช่ื�อไวรััสิโค่วิด้-19	

5.		 รั่วมกับ	PTG		บรัิการัฉ้ด้พ่นฆ่่าเช่ื�อไวรััสิ	COVID-19	สิำาหรัับล้กบ�านท้กโค่รังการัของชี่วาทัย์

	 บริัษััทฯรั่วมกับบรัิษััท	พีทีจี	เอ็นเนอยี์	จำากัด้	(มหาช่น)	หรัือ	PTG	รั่วมกันปรัะช่าสัิมพันธิ์เพื�อสิ่งมอบสิิทธิิพิเศษัให�กับ
ล้กบ�านท้กโค่รังการัของช่ีวาทัย์ฟรัี!!	โด้ย์จัด้บรัิการัฉ้ด้พ่นฆ่่าเช่ื�อไวรััสิ	COVID-19	ในสิถืาน้บรัิการันำ�ามัน	PT	ทก้สิาขา
ในเขต้กรั้งเทพฯ	และปรัิมณฑล	

6.		 กิจกรัรัมเพื�อสิ่	งเสิรัิมค่วามสิัมพันธิ์อื�นๆ	 เช่่นการัจัด้งานต้ามเทศกาลต้่างๆ	 เช่่น	 เทศกาลปีใหม่	 เทศกาลวันสิำาค่ัญ 
ทางศาสินาต้่างๆ	ที�โค่รังการัให�ล้กบ�านสิามารัถืเข�ารั่วมกิจกรัรัมได้�ง่าย์	และทั�วถืึง	โด้ย์ปรัะช่าสิัมพันธิ์งานล่วงหน�าถืึง
ล้กค่�าที�โค่รังการั



รายงานประจำาปี 2563152

มูลค่าของความยั่งยืน 
มล้ค่า่ของ	“ค่วามย์ั�งยื์น”	ในโค่รังการัชี่วาทยั์	นอกจากการั
พัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์และสิาธิารัณ้ปโภค่ที�สิรั�างต้าม
หลักการั	 พัฒนาอย่์างย์ั�งยื์น	(ค่ือเป็นมิต้รักับผู้้�ค่นและ 
สิิ�งแวด้ล�อม)	ที�สิรั�างม้ลค่่าเพิ�มให�โค่รังการัแล�ว	ช่ีวาทัย์	 
ย์ังเพิ�มม้ลค่่าด้�วย์ค่วามพิเศษั	 ย์ิ�งกว่าให�ค่รัอบค่รััวของ 
ช่ีวาทัย์	ทั�ง	“ช่ีวาทัย์	โซื้ไซื้ต้ี�”	และ“ช่ีวาทัย์	แค่รั์	”	ที�เน�น
การัด้้แลล้กค่�าเป็นสิำาค่ัญ

การประเมิน 
	 จดั้ให�มกีารัปรัะเมนิหลงัจากกจิกรัรัมผู้า่นไปแล�วภาย์ใน	3-7	วนั	หลงัจากกจิกรัรัม	โด้ย์ปรัะเมนิจากล้กบ�านที�ได้�มารัว่มกจิกรัรัม	
กับ	 Chewathai	Society	 โด้ย์การัปรัะเมิน	 จะทำาแบบปรัะเมินทั�งในรั้ปแบบเอกสิารั	 และการัทำาแบบปรัะเมินในแบบออนไลน์	 
ทั�งทาง	 SMS	 ต้ามเบอร์ัโทรัศัพท์ที�ล้กบ�านได้�มาลงทะเบีย์นไว�	 และทาง	 QR	Code	 ผู้ลสิรั้ปการัปรัะเมินค่วามพึงพอใจของ 
ท้กกิจกรัรัมเฉลี�ย์	อย์้่ที�	รั�อย์ละ	90

	 บริัษัทัมคี่วามม้ง่มั�นในการัสิรั�างค่วามพงึพอใจให�กบัลก้ค่�า	จงึให�	ค่วามสิำาค่ญักบัการัวจัิย์และพฒันาผู้ลติ้ภณัฑอ์ย์า่งต้อ่เน่�อง	 
เพื�อให�ที�อย์้่อาศัย์ที�จะสิ่งมอบให�กับล้กค่�า	 มีการัพัฒนาให�สิอด้ค่ล�องกับค่วามต้�องการัของล้กค่�า	 โด้ย์มีฝ่่าย์	 Chewa	care	&	 
Customer	Relations	 เป็นฝ่่าย์ที�บริัหารัจัด้การัจัด้เก็บข�อม้ลของล้กค่�าและบริัการัล้กค่�าหลังการัขาย์	 เพื�อนำามาใช่�ในการั
วางแผู้น	เพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัและสิรั�างค่วามสิัมพันธิ์ที�ด้ีกับล้กค่�า	นอกจากน้�บริัษััทย์ังมีหน่วย์งาน	Market	Survey	เพื�อ
ทำาการัสิำารัวจ	 วิจัย์และวิเค่รัาะห์เกี�ย์วกับค่วามต้�องการัของผู้้�บรัิโภค่ในแต้่ละพื�นที�	 ต้ลอด้จนศักย์ภาพของทำาเลที�ต้ั�งโค่รังการัใน 
ด้�านสิาธิารัณป้โภค่ต่้างๆ	ซื้ึ�งทำาให�บริัษัทัมีฐานข�อมล้ที�เพยี์งพอที�จะทรัาบถืงึค่วามต้�องการั	ในต้ลาด้ที�อย์้อ่าศัย์ของผู้้�บรัโิภค่	รัวมถึืง
รั้ปแบบที�อย์้่อาศัย์	ทำาเลที�ต้ั�ง	และรัะด้ับรัาค่า	บรัิษััทได้�นำาข�อมล้ไปวิเค่รัาะห์เพื�อพัฒนาปรัับปรั้ง	สิินค่�าและบรัิการัอย์่างต้่อเน่�อง

การบุริหารจัดการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบุริษัท
	 ด้�วย์วิสิัย์ทัศน์ของชี่วาทัย์	 ที�ม้่งมั�นจะเป็นบริัษััทผู้้�พัฒนาอสัิงหาริัมทรััพย์์ชั่�นนำาในใจของผู้้�บริัโภค่	 ด้�วย์การัไม่หย้์ด้ยั์�งที�จะ
สิรั�างสิรัรัค่์และสิ่งมอบผู้ลิต้ภัณฑ์	 ต้ลอด้จนการับรัิการัให�อย่้์เหน่อค่วามพึงพอใจของล้กค่�า	 เรัาจึงให�ค่วามสิำาค่ัญในการับรัิหารั
จัด้การัเพื�อค่วามพึงพอใจของล้กค่�าและผู้้�มีสิ่วนได้�เสีิย์อย่์างย์ิ�ง	 โด้ย์มีการัปรัะเมินค่วามพึงพอใจของล้กค่�าในท้กขั�นต้อนที�ล้กค่�า
ได้�มกีารัต้ดิ้ต้อ่กบับริัษัทั	ต้ั�งแต้ก่ารัให�บรักิารัข�อม้ลโค่รังการัต้ลอด้ไปจนถืงึการับรักิารัหลงัการัสิง่มอบการับรัหิารังานให�นติ้บิค้่ค่ลฯ	
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ฟังก์ชั่นการใช้งาน  
สไตล์ ของโครงการ 

วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้
ภายในห้อง พื้นที่ส่วนกลาง 
มีคุณภาพ สะดวก ทนทาน 

การออกแบบและคุณภาพ
ของวัสดุ ของส่วนกลาง เช่น 

( สโมสร สระว่ายน้ำา)

การบริหารงานนิติบุคคล
ของโครงการ

การแนะนำาโครงการของ 
ชีวาทัย ให้เพื่อนหรือคนรู้จัก

พึงพอใจ

ไม่พึงพอใจ
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ขั้นตอน วิธีการประเมิน

1.		ค่วามพึงพอใจต่้อการัให�บริัการัด้�านข�อม้ลและการัเย์ี�ย์ม
ช่มโค่รังการั

ล้กค่�าสิามารัถืปรัะเมินค่วามพึงพอใจผู้่านทาง	 Call	Center	
โทรัสิำารัวจค่วามพึงพอใจ	 หลังจากที�ล้กค่�าเข�าเย์ี�ย์มช่ม 
โค่รังการัแล�ว	1	-	3	วันทำาการั

2.	ค่วามพึงพอใจต่้อการัให�บรักิารัของพนักงานขาย์เกี�ย์วกับ
การัทำาจองและทำาสิัญญา

ล้กค่�าสิามารัถืปรัะเมินค่วามพึงพอใจผู้่านทาง	 E-	mail	 หรัือ	
Contact	Center	ช่่องทางใด้	ช่่องทางหนึ�ง	หลังจากจองและ/
หรัือ	ทำาสิัญญา	แล�ว	3-7	วัน	

3.		ค่วามพึงพอใจต่้อการัให�บริัการัเกี�ย์วกับการัโอนสิิทธิิ�และ
รัับมอบที�อย์้่อาศัย์

ล้กค่�าสิามารัถืปรัะเมินค่วามพึงพอใจผู่้านทาง	 E-	mail	 
หรัือ	SMS	หรัือ	Contact	Center	ช่่องทางใด้	ช่่องทางหนึ�ง	
หลังจากจองและ/หรัือ	ทำาสิัญญา	แล�ว	3-7	วัน	

4.	ค่วามพึงพอใจต่้อการัเข�าอย์้่อาศัย์หลังโอนกรัรัมสิิทธิิ�ไป
แล�ว	3-6	เด้ือน

ล้กค่�าสิามารัถืปรัะเมินค่วามพึงพอใจผู่้านทาง	 E-	mail	 
หรัือ	SMS	หรัือ	Contact	Center	ช่่องทางใด้	ช่่องทางหนึ�ง	
หลังจากที�โอนกรัรัมสิิทธิิ�แล�ว	3-6	เด้ือน

5.	ค่วามพึงพอใจต้่อการัแจ�งซื้่อมหรัือข�อรั�องเรัีย์น ล้กค่�าสิามารัถืปรัะเมินค่วามพึงพอใจหลังการัซื้่อมได้�ทันที 
ผู้่านทาง	Call	Center	 โทรัสิำารัวจค่วามพึงพอใจ	หรัือ	SMS	
หรัือ	Contact	Center	 ช่่องทางใด้	ช่่องทางหนึ�ง	 หลังจากที� 
เจ�าหน�าที�เข�าแก�ไขงานซื้่อมแล�ว	ภาย์ใน	7	วัน	

6.	ค่วามพึงพอใจต่้อการัมอบกรัรัมสิิทธิิ�ให�ค่ณะกรัรัมการั	
หม้่บ�านหรัือนิต้ิบ้ค่ค่ล

ล้กค่�าและค่ณะกรัรัมการันิต้ิบ้ค่ค่ลหม้่บ�านหรัืออาค่ารัช่้ด้
ปรัะเมินค่วามพึงพอใจผู้่านทาง	 E-mail	 หรัือ	 SMS	 หรัือ	
Contact	Center	 ช่่องทางใด้ช่่องทางหนึ�ง	 หลังจากที�มีการั 
จดั้ต้ั�งนติ้บิค้่ค่ล	หรัอื	มกีารัมอบสิารัธิารัณป้โภค่แล�ว	และรัวมถึืง 
หลังจากโอนกรัรัมสิิทธิิ�แล�ว

ภาพรวมองค์กร
	 จากผู้ลการัด้ำาเนินการัในปี	2563	 พบว่าค่ะแนนค่วามพึงพอใจ	 โด้ย์รัวมของล้กค่�าปัจจ้บันโด้ย์รัวมอย์้่ที�	 รั�อย์ละ	91.2%	 
ที�ผู้่านมาได้�มีการัพัฒนาค่้ณภาพของผู้ลิต้ภัณฑ์และ	 บรัิการัเพื�อให�เกิด้ค่วามพึงพอใจที�มากขึ�นโด้ย์เฉพาะในช่่วง	 หลังจาก 
โอนกรัรัมสิิทธิิ�แล�ว	ได้�แก่

1)		 การัพัฒนาทีมบริัหารัหลังการัขาย์ของโค่รังการัให�มีการัสิอบถืามแนะนำาบริัการักับล้กค่�าที�เข�าอย์้แ่ล�ว	เพื�อสิรั�างค่วามสัิมพันธ์ิที�
ดี้กบัลก้ค่�า	และจดั้ทำาจด้หมาย์ปรัะช่าสัิมพันธิอ์ย์า่งต้อ่เน่�อง	แจ�งค่วามคื่บหน�าเกี�ย์วกบัการัใช่�พื�นที�ส่ิวนกลาง	การัใช่�ปรัะโย์ช่น์
สิาธิารัณ้ปโภค่สิ่วนกลางรั่วมกัน	เพื�อสิรั�าง	สิังค่มน่าอย์้่	รัวมทั�งจัด้ปรัะช่าสิัมพันธิ์การัทำากิจกรัรัมจาก	Chewathai	Society	
ในแต้่ละโค่รังการัเพิ�มเต้ิมเพื�อสิรั�างค่วามสิัมพันธิ์ที�ด้ีรัะหว่าง	โค่รังการัและลก้ค่�า

2)		 การัพัฒนาการัให�บรัิการัเกี�ย์วกับการัแจ�งซื้่อม	 โด้ย์จัด้ต้ั�งทีม	Chewa	Care	 เพื�อปรัะสิานงานนัด้	 ต้รัวจสิอบ	นัด้ซื้่อมงาน 
ต้ามเวลาที�ล้กค่�าสิะด้วก	 และปรัะสิานงานโค่รังการัให�เข�า	 ซ่ื้อมต้รังต้ามนัด้หมาย์	 รัวมทั�ง	 มีการัต้รัวจสิอบงานที�แก�ไข	 
ไปแล�วกับทางเจ�าของบ�านอีกค่รัั�งเพื�อต้รัวจสิอบค่้ณภาพงาน	 และค่วามพึงพอใจในเบื�องต้�น	 โด้ย์จะแก�ไขทันทีหากงาน	 
ไม่เรัีย์บรั�อย์	 นอกจากน้�ย์ังมีการัเน�นย์ำ�าให�ทีมผู้้�รัับเหมา	 คั่ด้เลือกค่นงานที�มีปรัะสิบการัณ์ค่วามช่ำานาญเข�ามาด้ำาเนินการั	
แก�ไขให�ล้กค่�า	 และปรัะเมินผู้้�รัับเหมาจากหน่วย์งานที�เกี�ย์วข�อง	 เพื�อให�เกิด้การัปรัับปรั้ง	 พัฒนา	 และรัักษัาผู้้�รัับเหมาที�ด้ี	 
ให�ทำางานอย์่างต้่อเน่�องกับโค่รังการั

3)		 พัฒนาช่่องทางสิำาหรัับสิอบถืามค่วามพึงพอใจล้กค่�าให�หลากหลาย์	 เพื�อเข�าถืึงล้กค่�าได้�มากขึ�น	 คื่อ	 ทาง	 E-Mail	 และ 
SMS	 โด้ย์การัพัฒนารัะบบ	CRM	 เพื�อทำาการัปรัะเมินผู้ลโด้ย์อัต้โนมัต้ิในแต้่ละช่่วงเวลาของล้กค่�าที�ปฏิสิิัมพันธิ์กับบรัิษััทฯ
เพื�อให�ได้�ผู้ลค่ะแนนค่วามพึงพอใจที�มีค่วามน่าเช่ื�อถืือเที�ย์งต้รังอันจะนำาไปสิ้่การัปรัับปรั้งค่้ณภาพการัให�บรัิการั	พรั�อมทั�งมี
รัะบบสิำาหรัับปรัะมวลผู้ลค่ะแนนค่วามพึงพอใจ	สิามารัถืนำาข�อม้ลไปใช่�เพื�อพัฒนาค่วามพึงพอใจได้�ทันที
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 4) การขยายกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต 

	 ฝ่่าย์บริัหารัล้กค่�าสิัมพันธิ์	 หรัือ	CRM	มีการัวางแผู้นพัฒนาเพิ�มเต้ิม	 เพื�อจัด้กิจกรัรัมเพื�อลก้บ�าน	(ล้กค่�า)	 ท้กเด้ือน	
ซื้ึ�งจะใช่�ช่่วงเทศกาล	หรัือ	 วันสิำาค่ัญต้่างๆ	 ในการัจัด้กิจกรัรัมกับล้กบ�าน	 โด้ย์มีการัปรัะสิานงานกับทางนิต้ิบ้ค่ค่ลโค่รังการั
ต้่างๆ	นอกจากน้�	ย์ังมีการัทำา	Line	Official	ของช่ีวาทัย์	โซื้ไซื้ต้ี�	ที�ทำาให�มีช่่องทางมากขึ�นกับการัต้ิด้ต้่อสิื�อสิารั	การัแจ�งซื้่อม	
และรัับกิจกรัรัมพิเศษั	และย์ังต้ั�งเป้าหมาย์ที�จะเพิ�มสิิทธิพิิเศษัต้่างๆ	อย์้่ต้ลอด้เวลา	ทั�งสิ่วนลด้รั�านค่�า	ต้่างๆ	กิจกรัรัมพิเศษั	
roadshow	หรัือกิจกรัรัมที�ให�ล้กบ�านมีสิ่วนรั่วม	ทั�งหมด้น้�	จะทำาให�ล้กค่�าเกิด้ค่วามผู้้กพันกับบรัิษััทมากขึ�น	ผู้ลลัพธิ์จากการั
ด้ำาเนินงาน	การัทำากิจกรัรัมกับลก้บ�าน	(ล้กค่�า)	หากเรัาทำากิจกรัรัมอย์่างต่้อเน่�อง	สิมำ�าเสิมอ	จะทำาให�ล้กบ�านร้ั�สิึกผู้ก้พันธิ์กับ
องค์่กรั	และ	มีการับอกต้่อในทางที�ด้ี	ย์ิ�งหากล้กบ�านได้�รัับการับรัิการัที�รัวด้เรั็ว	ทันใจ	ด้�วย์แล�ว	ก็ย์ิ�งจะทำาให�รั้�สิึกปรัะทับใจ
มากย์ิ�งขึ�น	เพรัาะ	การัด้้แลล้กค่�า	ค่ือหัวใจหลักของการับรัิหารัล้กค่�าสิัมพันธิ์นั�นเอง	

 5) โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR after Process) 

	 บรัิษััทจะม้่งเน�นในด้�านการัพัฒนาแหล่งช่้มช่นและโรังเรัีย์นในพื�นที�ห่างไกล	รัวมไปถืึงช่่วย์สินับสิน้นมอบสิิ�งของต้่างๆ	
ทั�ง	อาหารัและปัจจัย์สิี�อื�นๆ	ให�แก่สิมาค่มหรัือม้ลนิธิิผู้้�ด้�อย์โอกาสิต้่างๆ	ซื้ึ�งมีด้ังต้่อไปน้�	

  5.1) โครงการพัฒนาชุมชน กลุ่มโรงเรียนบ้านป่ีาเลา อ�าเภอแม่ทา จังหวัดล�าพูน 

	 วัต้ถืป้รัะสิงค่	์เพื�อให�เย์าวช่นในโรังเรัยี์น	และช้่มช่นบนพื�นที�ห่างไกลที�หา่งจากโอกาสิ	มคี่วามเปน็อย่้์และมคี่ณ้ภาพ
ช่ีวิต้ที�ด้ีขึ�น	และนำาสิิ�ง	ที�ทางบรัิษััทได้�สิ่งเสิรัิมให�กับเย์าวช่น	มาพัฒนาช่ม้ช่นให�เกิด้สิำานึกในการับำารั้งรัักษัาทรััพย์ากรั
ในพื�นที�	 และศิลปะวัฒนธิรัรัมของ	 ช่นเผู้่าให�ค่งอย่้์ค่้่ช้่มช่นอย่์างยั์�งย์ืน	 วิธิีการัด้ำาเนินการั	 กิจกรัรัมค่รัั�งน้�	 บรัิษััทได้�
ต้รัะหนักถืึงค่วามสิำาค่ัญของเย์าวช่นที�จะเต้ิบโต้และมีอนาค่ต้ที�ด้ี	 ในปีน้�ทางบรัิษััทได้�ม้มมองที�แต้กต้่าง	 จากท้กค่รัั�งที�
ผู้่านมา	 โด้ย์ย์ังค่งย์ึด้ถืือนโย์บาย์ที�จะเข�าถืึงค่วามสิำาค่ัญและปัญหาที�แท�จรัิงจากการัได้�ลงสิำารัวจพื�นที�ก่อนที�จะด้ำาเนิน	
การัต่้างๆ	ทำาให�เห็นว่าการัสิรั�างอนาค่ต้ที�ด้ีนั�นต้�องมององค่์ปรัะกอบที�สิำาคั่ญหลาย์ส่ิวน	ในการัขับเค่ลื�อนให�ช่้มช่นและ
สิังค่มใด้�	พัฒนาอย์่างย์ั�งย์ืน	ทางบรัิษััททำาการัค่ัด้เลือกจนได้�โรังเรัีย์นและช่ม้ช่นบ�านป่าเลา	เพื�อเข�ารั่วมโค่รังการั	โด้ย์
เป็นโรังเรัีย์นบนพื�นที�ห่างไกล	กล้่มโรังเรัีย์นบ�านป่าเลาปรัะกอบไปด้�วย์	4	โรังเรัีย์นดั้งน้�	

	 	 	 1.	โรังเรัีย์นบ�านป่าเลา	(โรังเรัีย์นแม่)

	 	 	 2.	โรังเรัีย์นบ�านป่าเลา	สิาขา	ผู้าด้่าน	

	 	 	 3.	โรังเรัีย์นบ�านป่าเลา	สิาขา	แม่สิะแงะ

	 	 	 4.โรังเรัีย์นบ�านป่าเลา	สิาขา	โปงผู้าง

	 สืิบเน่�องจากช่ว่ง	3	ปีก่อน	เน่�องด้�วย์การัต้ดิ้ต้อ่สิื�อสิารัที�ย์ากจะเข�าถืึง	บรัษิัทัจงึได้�สิ่งมอบวทิย์ส้ิื�อสิารัที�ช่ว่ย์ให�การั
ต้ิด้ต้่อสิื�อสิารัง่าย์ขึ�นจากเด้ิมที�	 ต้�องใช่�การัเด้ินทางในการัต้ิด้ต่้อสิื�อสิารั	 เน่�องจากเป็นพื�นที�ที�ไม่มีสิัญญาณโทรัศัพท์
เค่ลื�อนที�	 พรั�อมทั�งได้�จัด้ทำารัะบบกรัองนำ�าใหม่ให�กับทาง	 โรังเรัีย์นและช่้มช่นเพื�อค่้ณภาพช่ีวิต้ที�ด้ีขึ�น	 เพรัาะบรัิษััท 
เล็งเห็นว่า	 การัสิื�อสิารัและรัะบบสิาธิารัณ้ปโภค่ที�ด้ี	 จะช่่วย์สิรั�างค่้ณภาพ	 ชี่วิต้และค่วามเป็นอย่้์ของช้่มช่นให�มีค่วาม
สิ้ขย์ิ�งขึ�น	 นอกจากน้�	 ยั์งค่งม่้งเน�นในการัศึกษัา	 จัด้ทำาศ้นย์์การัเรัีย์นรั้�แบบเต้็มรั้ปแบบสิำาหรัับทักษัะวิช่าค่ณิต้ศาสิต้ร์ั	
และวิช่าภาษัาอังกฤษั	 เพื�อพัฒนาทักษัะในวิช่าที�ทางโรังเรีัย์นยั์งขาด้	 และได้�ผู้ลการัปรัะเมินต้ำ�ากว่าเกณฑ์มาต้รัฐาน
ของการัปรัะเมินรัะด้ับปรัะเทศ	(	ONET)	พรั�อมกันน้�	ย์ังได้�จ�างบ้ค่ลากรั	(ค่รั้จ�างสิอน)	เพื�อมาด้้แลการัเรัีย์นการัสิอน
เพิ�มเต้ิมให�กับทางโรังเรัีย์นอีกด้�วย์	 ทำาให�ผู้ลที�ออกมา	 นักเรัีย์นสิามารัถืทำาผู้ลค่ะแนนเฉลี�ย์ด้ีขึ�น	 และยั์งมีการันำาสิิ�งที� 
ช่ีวาทัย์ได้�ทำา	 ไปต้่อย์อด้แข่งขันกับโรังเรัีย์นอื�นๆ	 ต้่อไป	 เช่่น	 การัช่นะเลิศการัเล่านิทานภาษัาอังกฤษั	 การัช่นะ 
การัแข่งขันค่ิด้เลขเรั็วรัะด้ับจังหวัด้	 ซื้ึ�งเด้็กในพื�นที�ห่างไกลมักจะมีทักษัะน�อย์กว่าเด้็กนักเรัีย์นในเมืองที�มีการัเรีัย์น 
การัสิอนที�ด้ีกว่า	แต้่สิามารัถืเป็นต้ัวแทนในรัะด้ับเขต้พื�นที�ได้�

	 ส่ิวนในปี	2563	 บรัิษััทย์ังค่งม้่งเน�นการัพัฒนาศักย์ภาพของนักเรีัย์น	 แม�จะเป็นช่่วงสิถืานการัณ์การัแพร่ัรัะบาด้ 
ของไวรัสัิโค่วิด้	19	นช่่วงสิถืากณกรัณมากขึ�น	ทั�งทางด้�าน	กีฬา	ทักษัะอาช่ีพ	และย์ังมีการัปรัับปรัง้อาค่ารัสิถืานที�	และ
ย์ังค่งมีการัจ�างค่รั้ผู้้�สิอนอย์่างต้่อเน่�อง
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มูลค่าของความยั่งยืน 
เน่�องจากบริัษััทยั์งใหม่ในธิ้รักิจอสิังหาริัมทรััพย์์	 และ
กำาลังค่�นหาต้ัวต้นที� ชั่ด้เจนขึ�นในการัด้ำาเนินธ้ิรักิจ	
โค่รังการัน้�จึงถืือ	 เป็นการัสิรั�างช่ื�อเสิีย์งและภาพลักษัณ์ 
ที�ด้ีสิำาหรัับบรัิษััท	ว่าเป็นองค่์กรัที�	ต้รัะหนัก	และห่วงใย์ 
ถืึงปัญหาของสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	 ทำาให�ล้กค่�า
เกิด้ค่วามต้รัะหนักรัับรั้�ในด้�านที�ด้ีขององค่์กรั	 ด้ังนั�น	
โค่รังการัน้�	 จึงถืือเป็นการัลงท้นที�อาจไม่ก่อผู้ลทางต้รัง
ในรัะย์ะสิั�น	แต้เ่ปน็การัสิรั�างฐานค่วามมั�นค่งในรัะย์ะย์าว 
สิำาหรัับช่ีวาทัย์ที�ม้่งเน�นสิรั�างค่วามย์ั�งย์ืนเพื�อสัิงค่ม	

ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน
		 ในการัทำากิจกรัรัมค่รัั�งน้�	 บรัิษััทมองเห็นถืึงค่วามย์ั�งย์ืนที�สิามารัถืก่อให�เกิด้ปรัะโย์ช่น์กับโรังเรัีย์นและช่้มช่นหลาย์ๆ	 ด้�าน	 
เช่่น	 ค่วามเป็นอย์้่ที�ด้ีขึ�น	 สิ้ขภาพอนามัย์ที�ด้ีของค่นในช้่มช่น	 การัสินับสิน้นอาชี่พให�เกิด้ม้ลค่่าฯ	 สิิ�งที�บรัิษััทได้�ด้ำาเนินการันั�น	 
ไม่	 ได้�ค่าด้หวังว่าจะเห็นผู้ลลัพธ์ิในทันที	แต้่จะค่่อย์เป็นค่่อย์ไปในรัะย์ะย์าว	 เพื�อไม่ให�เกิด้ผู้ลกรัะทบต้่อช่ม้ช่นในแง่ลบ	และเพื�อ
ให�เกิด้	 การัย์อมรัับ	 และค่วามรั่วมมือรั่วมใจที�ด้ีของบ้ค่ค่ลในช่้มช่น	 การัขย์าย์กิจกรัรัมอื�นๆ	 ในอนาค่ต้	 ในรัะย์ะย์าว	 บรัิษััท 
ได้�ต้ั�งเป้าที�จะพัฒนาอย์่างต้่อเน่�องทั�งโรังเรัีย์น	และช่ม้ช่นบ�านป่าเลา	ในกิจกรัรัมค่รัั�งน้�	บรัิษััทได้�เล็งเห็น	ถึืงสิิ�งที�ย์ังต้�องสิ่งเสิรัิม
และมีค่วามสิำาค่ัญต้่อเด้็กๆ	 และช่้มช่น	 อาทิ	 ห�องสิม้ด้	 โรังอาหารั	 อาค่ารัเรัีย์น	 ศ้นย์์อนามัย์และการัเรัีย์นรั้�ของช่้มช่น	 อีกทั�ง
ย์ังส่ิงเสิรัิมวิช่าช่ีพให�กับค่นในช่้มช่นด้�านการัพัฒนาฝ่ีมือการัทอผู้�าพื�นเมือง	 โด้ย์สิ่งเสิรัิมให�เย์าวช่นมีค่วาม	 ค่ิด้และทัศนค่ติ้ที�ด้ี	 
เพื�อก่อให�เกิด้การัสิำานึกต้่อบ�านเกิด้	 เป็นแรังพลักด้ันให�ท้กค่นมีสิ่วนช่่วย์ในการัพัฒนาช้่มช่นในอนาค่ต้	 รัวม	 ไปถึืงการัส่ิงเสิริัม
พัฒนาศักย์ภาพของน�องๆ	ไม่ว่าจะเป็นด้�านกีฬา	ด้�านการัศึกษัา	และการัสินับสิน้นน�องๆ	ที�เรัีย์นดี้รัะย์ะย์าว	เพื�อที�จะได้�นำาค่วาม
รั้�จากการัสินับสินน้ของบรัิษััทกลับมาพัฒนาโรังเรัีย์น	ช่้มช่น	และสิังค่มในอนาค่ต้	ซื้ึ�งทางบรัิษััทยั์งหวังว่าการั	ทำากิจกรัรัมเล็กๆ	
ในค่รัั�งน้�และกิจกรัรัมต้่อๆ	 ไป	จะเป็นปรัะโย์ช่น์มากที�สิ้ด้	ต้่อโรังเรัีย์นและช่ม้ช่นบ�านป่าเลา	และเป็นปรัะโย์ช่น์ต้่อสิังค่มโด้ย์รัวม	
ซื้ึ�งแผู้นการัด้ำาเนินงานในปี	2564	ซื้ึ�งมีด้ังน้�	

 ระยะที� 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

	 -	 ด้ำาเนินการัต้ามมาต้รัการัเว�นรัะย์ะต้ามสิถืานการัณ์โรัค่รัะบาด้โค่วิด้	19	อย์่างเค่รั่งค่รััด้

	 -	 เพิ�มการัพัฒนาในสิิ�งที�เค่ย์สินับสิน้น	สิ้่โรังเรัีย์นสิาขา

	 -	 ด้ำาเนินการัต้ามแผู้นเกี�ย์วกับการัปรัะช่าสิัมพันธิ์กิจกรัรัมด้นต้รัีพื�นเมือง	

	 -	 ต้ิด้ต้ามผู้ลงาน

 ระยะที� 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

	 -	 สิ่งเสิรัิมค่วามรั้�	ค่วามเช่ี�ย์วช่าญของบ้ค่ลากรัที�จ�างสิอน

	 -	 สิ่งนักกีฬาเพื�อเข�าแข่งขันในกีฬาปรัะเภทอื�น

	 -	 เพิ�มการัพัฒนาในสิิ�งที�เค่ย์สินับสิน้น	สิ้่โรังเรัีย์นสิาขา

	 -	 ทำาแผู้นเกี�ย์วกับการัหารัาย์ได้�ของกิจกรัรัมทอผู้�าพื�นเมือง

	 -	 ต้ิด้ต้ามผู้ลงาน	ช่่วงปลาย์ปี	2564

	 -	 ต้ิด้ต้ามการัใช่�งานของสิรั�างอาค่ารัเรัีย์น	ในด้�านการัเป็นศ้นย์์การัเรัีย์นรั้�	และใช่�ปรัะโย์ช่น์เพื�อส่ิวนรัวมของช่ม้ช่น
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  5.2) โครงการ ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื�อชุมชนที�ยั�งยืน 

	 โค่รังการัม้่งเน�นการัพัฒนาช่้มช่นและสิิ�งแวด้ล�อมอื�นๆ	 นอกจากโค่รังการัด้ังกล่าวข�างต้�นการัทำาปรัะโย์ช่น์กับ
ช่้มช่นและสัิงค่ม	 บรัิษััทได้�ต้รัะหนักถืึงการัสินับสิน้นและช่่วย์เหลือ	 ผู้้�ด้�อย์โอกาสิทางทำาสิังค่ม	 โด้ย์ค่ณะทำางานลง 
พื�นที�สินับสินน้กิจกรัรัมเพื�อช่้มช่น	 เช่่น	ทำาบ้ญช่ม้ช่น	กิจกรัรัมต้ามเทศกาล	 เช่่น	 ลอย์กรัะทง	 ปีใหม่	 ต้รั้ษัจีน	 โด้ย์ 
ค่ณะทำางานและผู้้�บรัิหารั	 นำาทีมพนักงานจิต้อาสิา	 ทำากิจกรัรัมเพื�อช่้มช่นใกล�เค่ีย์งโค่รังการั	 ซื้ึ�งกิจกรัรัมเหล่าน้�ได้�รัับ
ค่วามรั่วมมือจากทั�งช่้มช่น	 ล้กบ�าน	 และพนักงานของบริัษััทชี่วาทัย์เอง	 ถืือได้�ว่าเป็นการัด้ำาเนินโค่รังการัที�ม้่งเน�น 
การัมีสิ่วนรั่วมของท้กภาค่สิ่วน	ซื้ึ�งเป็นการัสิรั�างค่วามสิัมพันธิ์อันด้ีเพื�อก่อให�เกิด้การัพัฒนาอย่์างย์ั�งยื์น

 1.  มอบหน้ากากปี้องกันเชื�อ (Face Shield) 

 ให�แกบ่ค้่ค่ลากรัทางการัแพทย์	์รัพ.อ้ท่อง	จ.สิพ้รัรัณบร้ั	ีและรัพ.สิมท้รัสิาค่รั	จ.สิมท้รัสิาค่รั	โด้ย์มอบหน�ากาก
ป้องกันเช่ื�อ	(Face	Shield)	จำานวน	1,500	ช่ิ�น	ให�แก่ทีมแพทย์์และพย์าบาล	รัพ.อ้่ทอง	จ.สิ้พรัรัณบ้รัี	จำานวน	
1,000	ช่ิ�น	และรัพ.สิม้ทรัสิาค่รั	จ.สิม้ทรัสิาค่รั	จำานวน	500	ช่ิ�น	เพื�อเป็นสิ่วนหนึ�งในการัสินับสิน้น	กับการั
ต้่อสิ้�กับโรัค่โค่วิด้-19	ให�กับบ้ค่ค่ลากรัทางการัแพทย์ท์ี�เสิีย์สิละท้่มเททั�งแรังกาย์	แรังใจ	ในการัค่วบค่้มและ
ป้องกัน	พรั�อมทั�งด้้แลรัักษัาผู้้�ป่วย์ต้ิด้เช่ื�อโค่วิด้-19

 2.  ร่วมบริจาคขวดพลาสติกเพื�อท�าผ้าไตรจีวร

	 เพื�อนค่้่ค่�า	ผู้้�บรัิหารัและเหล่าพนักงาน	รั่วมกิจกรัรัม	Chewathai	Goes	Green	กิจกรัรัมด้ีๆ	 เพื�อการัลด้
ขย์ะพลาสิต้กิ	ส่ิงเสิรัมิการัคั่ด้แย์กขย์ะต้ั�งแต่้ในองค์่กรั	รัวมถึืงค่รัอบค่รัวัของผู้้�บริัหารัจนถึืงพนักงานในบรัษิัทั	 
เพื�อนำาไปมอบให�กับวัด้จากแด้ง	 จังหวัด้สิม้ทรัปรัาการั	 เพื�อนำาขวด้พลาสิต้ิกที�ได้�	 ไปบรัิจาค่เพื�อรัีไซื้เค่ิล
เป็นผู้�าไต้รัจีวรั	 และสิิ�งของเค่รัื�องใช่�ต้่างๆ	 เพื�อสิาธิารัณะปรัะโย์ช่น์ต้่อไป	 นับว่าเป็นโค่รังการัที�ช่่วย์รัักษัา
สิิ�งแวด้ล�อม	และรัณรังค่์ให�พนักงานได้�มีสิ่วนรั่วมในการัค่ัด้แย์กขย์ะ	และลด้การัใช่�ขย์ะพลาสิต้ิกลงอีกด้�วย์

   3.  ความร่วมมือกับ เอสซีจี แพคเกจจิ�ง ในการรีไซเคิลกระดาษัเพื�อลดขยะในองค์กร

	 นำาเศษักรัะด้าษัหรัอืบรัรัจภ้ณัฑก์รัะด้าษัใช่�แล�วในค่อนโด้มเินย้์มมารัไีซื้เค่ลิเปน็ของเลน่เด็้ก	นำารัอ่งโค่รังการั	
“ช่ีวาทัย์	 ฮีอลล์มารั์ค่	 จรััญ	13”	 เป็นแห่งแรัก	 พรั�อมจัด้สิรั�างห�องค่ัด้แย์กขย์ะให�ล้กบ�านเห็นถืึงค่้ณค่่า 
การัคั่ด้แย์กขย์ะ	 เพื�อพัฒนาค่้ณภาพชี่วิต้ผู้้�อย่้์อาศัย์และลด้ปัญหาขย์ะล�นเมือง	 โด้ย์ค่วามรั่วมมือในค่รัั�งน้�	
แสิด้งให�เห็นถืึงค่วามม่้งมั�นของทั�งสิององค่์กรั	 ในการัจัด้การัปัญหาขย์ะม้ลฝ่อย์	 โด้ย์เฉพาะกรัะด้าษัอย์่าง
เป็นรั้ปธิรัรัม	 ด้�วย์การันำาเทค่โนโลย์ีและกรัะบวนการัด้�านการัรัีไซื้เค่ิลกรัะด้าษัให�กลับมาหม้นเวีย์นมาผู้ลิต้
เป็นผู้ลิต้ภัณฑ์จากกรัะด้าษั	และสิ่งค่ืนสิิ�งด้ี	ๆ	น้�กลับค่ืนสิ้่สิังค่มต้่อไป



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 157

 6) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำาเนินงานของธุรกิจ (CSR in process) 

	 การัมีสิ่วนร่ัวมเพื�อพัฒนาช่้มช่นหรืัอแก�ไขปัญหาสัิงค่ม	 รัวมถึืงการัให�ค่วามสิำาค่ัญกับสิิ�งแวด้ล�อมอย่์างยั์�งยื์นผู้่าน
กรัะบวนการัทางธิ้รักิจ	เพื�อสิะท�อนให�เห็นถึืงค่วามม้่งมั�นและพัฒนาการัด้�านค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่มของบรัิษััท

	 ต้ลอด้ปี	2563	บรัิษััทจัด้กิจกรัรัมที�มีส่ิวนรั่วมในการัช่่วย์แก�ไขปัญหาและต้อบสินองค่วามต้�องการัของช่้มช่น	ลด้อัต้รัา
การัว่างงานสิรั�างรัาย์ได้�	 ย์กรัะด้ับการัด้ำาเนินช่ีวิต้ค่นในช้่มช่นและไม่ลืมที�จะใสิ่ใจในด้�านสิิ�งแวด้ล�อมไปพรั�อมกัน	 กิจกรัรัม
การัด้งักลา่วเป็นการัย์กรัะด้บัค่วามต้รัะหนักถืงึการัด้ำาเนนิธิร้ักจิอย่์างย์ั�งยื์น	โด้ย์เฉพาะอย่์างย์ิ�งบริัษัทัได้�รับัค่วามร่ัวมมือจาก 
ผู้้�รัับเหมา	ค่้่ค่�า	พันธิมิต้รัทางธิ้รักิจในการัเป็นส่ิวนหนึ�งของกิจกรัรัมเพื�อช่ม้ช่นและสิังค่ม

	 บริัษััทกำาหนด้เป้าหมาย์ในการัจัด้ทำาโค่รังการั	 CHEWA	Goes	Green	 เพื�อสิรั�างค่วามต้รัะหนักรั้�	 ปล้กฝั่งจิต้สิำานึก 
ด้�านการัปรัะหย์ัด้พลังงาน	 ทรััพย์ากรั	 อน้รัักษั์สิิ�งแวด้ล�อมให�เกิด้ขึ�นในท้กรัะดั้บต้ั�งแต้่ค่ณะกรัรัมการั	 ผู้้�บรัิหารั	 ล้กบ�านใน
โค่รังการัต้า่งๆ	ของบรัษิัทั	รัวมไปถืงึพนัธิมติ้รัทางธิร้ักจิให�สิามารัถืมสีิว่นรัว่มและมเีปา้หมาย์รัว่มกนัในการัรักัษัาสิิ�งแวด้ล�อม
โด้ย์บ้รัณาการัหลักค่วามรัับผู้ิด้ช่อบสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อมเข�าไปในกรัะบวนการัด้ำาเนินธิ้รักิจหลักของบรัิษััท

• โค่รังการัค่ัด้แย์กขย์ะกรัะด้าษัเพื�อสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	ภาย์ใต้�ช่ื�อโค่รังการั	“เก็บกรัะด้าษัของเค่�า”	โด้ย์บรัิษััทรั่วมกับ	
บรัษิัทั	เอสิซีื้จ	ีแพค่เกจจิ�ง	จำากดั้	(มหาช่น)	(“SCGP”)	ซื้ึ�งเป็นบรัษิัทัในเค่รืัอของ	บรัษิัทั	ปน้ซิื้เมนต์้ไทย์	จำากดั้(มหาช่น)	
ในการัจัด้ต้ั�งจ้ด้รัองรัับขย์ะปรัะเภทกรัะด้าษัสิำานักงาน	และ	กรัะด้าษัแข็งกล่องนำ�าต้าล	ต้ามจ้ด้ต้่างๆ	ภาย์ในสิำานักงาน	
และ	 โค่รังการัต้่างๆ	 ของบรัิษััท	 โด้ย์จัด้ให�มีผู้้�รัับผู้ิด้ช่อบทำาหน�าที�รัวบรัวมขย์ะกรัะด้าษัสิ่งให�	 SCGP	 เพื�อนำาเข�าสิ้่
กรัะบวนการั	 Recycle	 ช่่วย์ลด้ปรัิมาณขย์ะและเพิ�มม้ลค่่าขย์ะในเวลาเด้ีย์วกัน	 เป็นการัค่ัด้แย์กขย์ะกรัะด้าษัอย์่าง 
ถื้กต้�องและมีปรัะสิิทธิิภาพ

จากขย์ะกรัะด้าษัที�รัวบรัวมสิง่ให�	SCGP	จะต้มีล้ค่า่กลับมาเป็นปรัะโย์ช่น์ให�กบับรัษิัทัและสัิงค่ม	โด้ย์กรัะด้าษัสิำานกังาน	
(หรัอืกรัะด้าษัถ่ืาย์เอกสิารั)	สิามารัถืแลกเป็นกรัะด้าษั	A4	รัมีใหม่เพื�อนำากลบัมาใช่�ในสิำานกังาน	และ	กรัะด้าษัแข็งกลอ่ง
นำ�าต้าล	สิามารัถืแลกเป็นของเล่นเด็้กเล็ก	หรัือ	ช่ั�นหนังสิือ/โต้๊ะ/เก�าอี�จากกรัะด้าษัแข็ง	หรืัอ	หนังสิือ	หรัือ	ต้�นไม�	เพื�อ
นำาไปบรัิจาค่ในโค่รังการั	CSR	มอบแก่ช่้มช่นข�างเค่ีย์งโค่รังการัต้่างๆ	ของบรัิษััทต้่อไป

• กิจกรัรัมการัก่อสิรั�างและต้กแต้่งอาจสิ่งผู้ลกรัะทบในเชิ่งลบต้่อทรััพย์ากรัและสิิ�งแวด้ล�อม	 โด้ย์เฉพาะอย์่างยิ์�งปรัิมาณ
ขย์ะจากเศษัวัสิด้้ก่อสิรั�าง	อันเน่�องมาจากการัออกแบบ	การัรัื�อถือน	การัด้ำาเนินงานก่อสิรั�างของโค่รังการั	รัวมถืึงขย์ะ
ม้ลฝ่อย์จากการัอ้ปโภค่บรัิโภค่ของแรังงาน	 ซื้ึ�งหากสิามารัถืสิรั�างจิต้สิำานึกด้�านสิิ�งแวด้ล�อมเพื�อให�ผู้้�มีสิ่วนเกี�ย์วข�อง
ต้รัะหนักถึืงผู้ลกรัะทบจากกรัะบวนการัทำางาน	 ลด้การัใช่�พลังงาน	 ลด้ปรัิมาณขย์ะโด้ย์หาแนวทางในการันำาทรััพย์ากรั
กลับมาใช่�ใหม่เพื�อย์ืด้อาย์้การัใช่�งานออกไปให�นานที�สิ้ด้ก่อนจะกลาย์เป็นขย์ะ

โค่รังการัลด้ขย์ะจากกรัะบวนการัทำาธิ้รักิจ	ภาย์ใต้�ช่ื�อโค่รังการั	 “Low	waste	Less	plastic”	 เพื�อเป็นเค่รัื�องมือในการั
เสิริัมสิรั�างและปล้กจิต้สิำานึกด้�านสิิ�งแวด้ล�อมให�แก่บรัิษััทและค่้่ค่�าทางธิ้รักิจ	 โด้ย์เฉพาะผู้้�รัับเหมา	ค่้่ค่�ารัาย์สิำาค่ัญของ
บริัษััท	 เพื�อสิามารัถืหาแนวทางในการัจัด้การัปัญหาและค่วามเสีิย์หาย์จากการัด้ำาเนินธิ้รักิจที�ส่ิงผู้ลต่้อสิิ�งแวด้ล�อมให�
น�อย์ที�สิ้ด้	และ	สิามารัถืด้ำาเนินธิ้รักิจอย์่างเป็นมิต้รักับสิิ�งแวด้ล�อมได้�อย์่างย์ั�งย์ืน

บรั	ิษััทเรัิ�มต้�นจากโค่รังการัให�ค่วามร้ั�เกี�ย์วกับการับริัหารัจัด้การัขย์ะ	 เพื�อสิรั�างค่วามต้รัะหนักรั้�ด้�านสิิ�งแวด้ล�อมให�แก่
พนักงานของบรัิษััทและพันธิมิต้รัทางธิ้รักิจไปพรั�อมกัน	โด้ย์กำาหนด้เป้าหมาย์เป็น	3	รัะย์ะ	ค่ือ

• เป้าหมาย์รัะย์ะสิั�นในการัเพิ�มปรัิมาณค่้่ค่�าที�เข�ารั่วมโค่รังการัที�ช่่วย์พัฒนาการัด้ำาเนินธิ้รักิจที�ให�ค่วามสิำาค่ัญด้�าน 
สิิ�งแวด้ล�อม	และ	สิามารัถืนำาค่วามร้ั�จากการัเข�าร่ัวมโค่รังการันำาไปปรับัใช่�ให�เกิด้ปรัะโย์ช่น์ด้�านสิิ�งแวด้ล�อมภาย์ใน
บรัิษััท

• เป้าหมาย์รัะย์ะกลางในการันำาการับริัหารัจัด้การัขย์ะเข�าสิ้่กรัะบวนการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	 โด้ย์สิรั�างโค่รังการัต้�นแบบที�
ได้�รัับค่วามรั่วมมือจากพันธิมิต้รัทางธิ้รักิจ

• เป้าหมาย์รัะย์ะย์าวในการัขย์าย์ขอบเขต้การับรัิหารัจัด้การัขย์ะไปสิ้่โค่รังการัต้่างๆ	ของบรัิษััท,	สิรั�างปรัะโย์ช่น์ให�
เกิด้ขึ�นแก่ช่้มช่นจากกิจกรัรัม	CSR	in	process	และ	สิรั�างภาพลักษัณ์ด้�านการัรัักษัาสิิ�งแวด้ล�อม
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• โค่รังการัคั่ด้แย์กขย์ะแต่้ละปรัะเภทให�สิามารัถืนำาไปทำาปรัะโย์ช่น์อื�นๆ	 เพื�อสัิงค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	 ภาย์ใต้�ชื่�อโค่รังการั	
“ลด้ขย์ะ	 อย์่างย์ั�งย์ืน”	 ซื้ึ�งบริัษััทได้�เรัิ�มโค่รังการัการัลด้และแย์กขย์ะ	 โด้ย์เรัิ�มจากการัจัด้ต้ั�งจ้ด้แย์กขย์ะแต่้ละปรัะเภท
ภาย์ในสิำานักงานก่อน	และ	เรัิ�มกรัะจาย์จ้ด้แย์กขย์ะไปต้ามโค่รังการัของบรัิษััท	โด้ย์จัด้ให�มีผู้้�รัับผิู้ด้ช่อบทำาหน�าที�ด้้แล
การัคั่ด้แย์กขย์ะ	 เพื�อนำาเข�าสิ้่กรัะบวนการั	 Recycle	 ช่่วย์ลด้ปรัิมาณขย์ะและเพิ�มม้ลค่่าขย์ะในเวลาเด้ีย์วกัน	 ซึื้�งเป็น 
การัคั่ด้แย์กขย์ะอย์่างถื้กวิธีิและมีปรัะสิิทธิิภาพ

บรัิษััทนำาเอาขวด้พลาสิต้ิก	(PET)	ที�ได้�จากการัแย์กขย์ะ	บรัิจาค่ให�กับศน้ย์์การัเรัีย์นร้ั�สิิ�งแวด้ล�อม	วัด้จากแด้ง	จังหวัด้
สิม้ทรัปรัาการั	เพื�อให�ทางวัด้นำาไปรัีไซื้เค่ิล	ทำาเป็นเสิ�นใย์ถืักทอเป็นช่้ด้ผู้�าไต้รัจีวรัให�แก่พรัะสิงฆ่์	และ	ย์ังสิามารัถืสิรั�าง
รัาย์ได้�ให�กับช่้มช่นโด้ย์รัอบวัด้	สิรั�างอาช่ีพ	สิรั�างค่วามย์ั�งย์ืนให�กับช่้มช่น	ซื้ึ�งการัแย์กขย์ะนอกจากทำาให�เกิด้ม้ลค่่าเพิ�ม
แล�ว	ผู้ลิต้ภัณฑ์ที�ได้�ก็ย์ังก่อให�ปรัะโย์ช่น์ในหลากหลาย์มิต้ิ

• กจิกรัรัมช่ว่ย์เหลอืช่ม้ช่นข�างเคี่ย์งโค่รังการักอ่สิรั�างของบรัษิัทัรัว่มกับพนัธิมิต้รัทางธิร้ักิจ	ในการัช่ว่ย์แก�ไขปญัหาช่ม้ช่น	
ซื้ึ�งบางส่ิวนอาจเป็นผู้ลกรัะทบทั�งทางบวกและทางลบจากกรัะบวนการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	 อาทิ	 แก�ปัญหานำ�าท่วมในช่่วง 
ฤด้ฝ้่น,	แก�ปญัหาสิิ�งปลก้สิรั�างในจด้้ให�บริัการัมอเต้อร์ัไซื้ด์้รับัจ�าง,	แก�ปัญหาค่มนาค่มโด้ย์การัให�ใช่�เสิ�นทางเพื�อปรัะโย์ช่น์
สิาธิารัณะของช่้มช่น	เป็นต้�น

การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน 
	 ค่ณะอน้กรัรัมการัจัด้ทำารัาย์งานค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสัิงค่ม	 เป็นผู้้�รัับผู้ิด้ช่อบในการัจัด้ทำาแผู้นงานด้�านค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ 
ต่้อสิังค่ม	 และสิิ�งแวด้ล�อมเพื�อนำาเสินอต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเป็นรัาย์ปี	 เพื�อปฏิิบัต้ิต้ามนโย์บาย์ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจด้�วย์ 
ค่วามรับัผู้ดิ้ช่อบ	ต้อ่สิงัค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	และด้ำาเนินงานให�เปน็ไปต้ามนโย์บาย์ที�บรัษิัทัได้�เปดิ้เผู้ย์ไว�	โด้ย์จะมกีารัเปดิ้เผู้ย์ในแบบ
แสิด้งรัาย์การั	ข�อมล้ปรัะจำาป	ีหรัอืจดั้ทำาเปน็รัาย์งานค่วามย์ั�งยื์นเพื�อเผู้ย์แพรัท่ก้ปภีาย์หลงัการัเข�าจด้ทะเบีย์นในต้ลาด้หลักทรัพัย์์	
ต้ลอด้รัะย์ะเวลาที�ผู้่านมา	 บรัิษััทด้ำาเนินธ้ิรักิจอย์้่บนพื�นฐานค่วามรัับผิู้ด้ช่อบต่้อสิังค่ม	 เพื�อให�เกิด้	 ค่วามย์ั�งยื์น	 โด้ย์ในปี	2563	 
บรัษิัทัย์งัค่งม้ง่มั�นพฒันาในทก้กรัะบวนการัในสิว่นต้า่งๆที�เกี�ย์วข�อง	เพื�อสิรั�างค่วามรับัผู้ดิ้ช่อบในทำางานและบรักิารั	โด้ย์	ปรับัปรัง้
และพัฒนาสิิ�งใหม่	 ๆ	 เพื�อสิรั�างแรังจ้งใจและค่้ณค่่าเพิ�ม	 เพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัให�อย่้์เหน่อกว่าค่วามพึงพอใจของ	 ของ
ล้กค่�า	 เช่่น	 ให�ค่วามใส่ิใจในทก้ค่วามต้�องการัของล้กค่�า	 ให�บรัิการัแบบค่รับวงจรั	 มาต้รัฐาน	 มีค่วามรัับผู้ิด้ช่อบและมาต้รัฐาน	 
ถืก้ต้�อง	ภาย์ในรัะย์ะเวลาที�กำาหนด้	นอกจากน้�	บรัิษััทย์ังค่งม้่งเน�นที�จะปลก้ฝ่ัง	พนักงานให�เข�าใจเป้าหมาย์ขององค่์กรั	และปฏิิบัต้ิ	 
งานโด้ย์ต้รัะหนักถืึงการัมีค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต่้อสัิงค่ม	 อีกทั�งสิ่งเสิริัมให�พนักงานเข�ารัับการัอบรัมเพื�อเพิ�มทักษัะในการัทำางาน
และมี	 สิ่วนรั่วมในกิจกรัรัมต้่างๆ	 เพื�อปรัะโย์ช่น์ต้่อสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อมอย์่างสิมำ�าเสิมอ	 การัด้ำาเนินธิ้รักิจที�มีผู้ลกรัะทบ 
ต่้อค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่ม	ในปี	2563	บรัิษััทไม่มีข�อพิพาทใด้ๆ	อันเน่�องมาจากการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทที�เกี�ย์วกับกฎหมาย์
สิิ�งแวด้ล�อมและสัิงค่ม	และไม่เค่ย์ต้รัวจสิอบหรืัอถ้ืกกล่าวหาจากองค์่กรัหรัอืหน่วย์งานใด้ว่าการัด้ำาเนนิธิร้ักิจของบริัษััทมีผู้ลกรัะทบ
ด้�านลบต้่อสิังค่ม	สิิ�งแวด้ล�อม	หรัือไม่ปฏิิบัต้ิต้ามนโย์บาย์ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่มที�บรัิษััทกำาหนด้ไว�
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 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 บริัษััท	 ช่ีวาทัย์	 จำากัด้	(มหาช่น)	 ได้�ต้รัะหนักถืึงค่วามสิำาค่ัญของการัค่วบค่้มภาย์ใน	 และการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งมาอย์่าง 
ต้่อเน่�อง	รัวมถืึงการักำากับด้้แลการัปฏิิบัต้ิต้ามมาต้รัการัต้่อต้�านทจ้รัิต้ค่อรั์รััปช่ัน		ทั�งในรัะด้ับผู้้�บรัิหารัและในรัะด้ับปฏิบิัต้ิการัให�
มีปรัะสิิทธิิภาพและปรัะสิิทธิิผู้ล	โด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�มอบหมาย์ให�ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบทำาหน�าที�สิอบทานการัค่วบค่้ม
ภาย์ใน	 และปรัะเมินค่วามเพีย์งพอของรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ใน	 เพื�อม่้งเน�นให�รัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในมีค่วามเหมาะสิมกับ 
การัด้ำาเนนิธิร้ักจิ	โด้ย์ได้�มีการัวา่จ�าง	บรัษิัทั	ต้รัวจสิอบภาย์ในธิรัรัมนติ้	ิจำากดั้	ซื้ึ�งเปน็ผู้้�เช่ี�ย์วช่าญในการัต้รัวจสิอบรัะบบการัค่วบค่ม้
ภาย์ใน	และ	บรัษัิัทฯ	ย์งักำาหนด้ให�มีกรัะบวนการัสิอบทาน	โด้ย์ฝ่า่ย์ต้รัวจสิอบภาย์ในของบรัษิัทัเองอกีด้�วย์	และมกีารักำาหนด้ให�รัาย์งาน
ผู้ลการัต้รัวจสิอบต้รังต้่อค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเท่านั�น	 เพื�อให�ทีมผู้้�ต้รัวจสิอบภาย์ในสิามารัถืปฏิิบัต้ิหน�าที�ได้�อย์่างเป็นอิสิรัะ	 
ต้รังไปต้รังมา	โด้ย์ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบจะเป็นผู้้�ให�ค่วามเห็นช่อบในการัพิจารัณาแต้่งต้ั�ง	โย์กย์�าย์	เลิกจ�าง	และ	ปรัะเมินผู้ล
การัปฏิิบัต้งิานของบรัิษััท	 ต้รัวจสิอบภาย์ในธิรัรัมนิต้ิ	 จำากัด้	 และ	 ฝ่่าย์ต้รัวจสิอบภาย์ในเอง	 	 และมอบหมาย์ให�ค่ณะกรัรัมการั
บรัิหารัค่วามเสิี�ย์งทำาหน�าที�บรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	 โด้ย์นำากรัอบการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	 COSO	ERM	2017	 มาช่่วย์ขับเค่ลื�อน
ทิศทางขององค่์กรั	ต้ามแนวทางปฏิิบัต้ิด้�านการัค่วบค่้มภาย์ใน	5	กรัอบการับริัหารัค่วามเสิี�ย์งต้ามมาต้รัฐานสิากลของ	COSO	 
(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Tread	way	Commission)	มาใช่�ปรัับปรัง้พัฒนาเพื�อเป็นเค่รัื�องมือ 
ของฝ่่าย์จัด้การัในการัพัฒนารัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในและการับริัหารัค่วามเสิี�ย์งขององค์่กรัแบบบ้รัณาการัร่ัวมกับกลย์้ทธ์ิและ 
ผู้ลการัปฏิบิตั้งิาน	เพื�อให�มคี่วามสิมบร้ัณม์ากย์ิ�งขึ�น	และมกีารักำาหนด้ให�รัาย์งานผู้ลการัจดั้การัค่วามเสิี�ย์งต้อ่ค่ณะกรัรัมการับรัหิารั
ค่วามเสิี�ย์ง	เพื�อนำาเสินอต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทพิจารัณารัับทรัาบต่้อไป

	 ในการัปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการั	 ค่รัั�งที�	1/2564	 	 เมื�อวันที�	15	 ก้มภาพันธิ์	2564	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ปรัะเมิน 
ค่วามเพีย์งพอของรัะบบการัค่วบค่ม้ภาย์ใน	โด้ย์ใช่�แบบปรัะเมินของสิำานกังานค่ณะกรัรัมการักำากบัหลกัทรััพย์์และต้ลาด้หลกัทรัพัย์์	
(ก.ล.ต้.)	โด้ย์เป็นการัปรัะเมินต้ามองค่์ปรัะกอบทั�ง	5	สิ่วน	ได้�แก่	1)	สิภาพแวด้ล�อมของการัค่วบค่้ม		2)	การัปรัะเมินค่วามเสิี�ย์ง		
3)		กิจกรัรัมการัค่วบค่้ม		4)	รัะบบสิารัสินเทศและการัสิื�อสิารัข�อมล้		และ	5)	รัะบบการัต้ิด้ต้าม	ทางค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ 
ได้�พิจารัณาและมีค่วามเห็นว่ารัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในของบรัิษััทมีค่วามเพีย์งพอและเหมาะสิม	 บรัิษััทมีบ้ค่ลากรัอย์่างเพีย์งพอ 
ที�จะด้ำาเนินการัต้ามรัะบบฯ	 ได้�อย์่างมีปรัะสิิทธิิภาพ	 สิ่วนการัปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	 ได้�ปรัะเมินค่วามเสิี�ย์ง	 
ต้ามองค่์ปรัะกอบทั�ง	6	 สิ่วน	 ได้�แก่	1)	 การักำากับด้้แลและวัฒนธิรัรัม	(Governance	&	Culture),	2)	 กลย์้ทธิ์และการักำาหนด้
วัต้ถื้ปรัะสิงค่์	(Strategy	&	Objective-Setting),	3)	ผู้ลการัปฏิิบัต้ิงาน	(Performance),	4)	การัสิอบทานและการัแก�ไขปรัับปรั้ง	
(Review	&	Revision),	5)	สิารัสินเทศ	การัสิื�อสิารั	และการัรัาย์งาน	(Information,	Communication	&	Reporting)	และ	6)	ทจ้รัิต้
ค่อร์ัรััปชั่น	(Anti-Corruption)	ค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเสีิ�ย์ง	ได้�พจิารัณาและมีค่วามเห็นวา่มีการัปรัะเมิน	ด้ำาเนนิงาน	และต้ดิ้ต้าม 
แผู้นการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งที�สิำาค่ัญ	อย์่างเพีย์งพอและเหมาะสิม	ซื้ึ�งสิรั้ปได้�ด้ังน้�	

1. การกำากับุดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)
 1.1 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

	 ทางค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�จัด้ต้ั�งให�มีค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	(Risk	Management	Committee)	 ขึ�นต้ั�งแต้่ 
ปี	2560	 เป็นต้�นมาเพื�อทำาหน�าที�บรัิหารัจัด้การัค่วามเสิี�ย์ง	 และกำากับด้้แลการัด้ำาเนินงานต้ามกลย์้ทธิ์ต้่างๆ	 รัวมถืึงกำากับ
ด้้แลกิจการั	 โด้ย์กำาหนด้หน�าที�ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบด้�านการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งอย์่างช่ัด้เจนในกฎบัต้รั	 โด้ย์มีค่ณะกรัรัมการั 
ที�มีค่วามรั้�และค่วามเช่ี�ย์วช่าญในการักำากับการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	 อย์่างเป็นอิสิรัะ	 และไม่เกี�ย์วข�องกับค่วามขัด้แย์�งทาง 
ผู้ลปรัะโย์ช่น์ที�อาจเกิด้ขึ�น
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  1.2 จัดตั้งโครงสร้างการดำาเนินงาน (Establishes Operating Structures)
	 โค่รังสิรั�างขององค่์กรัปัจจ้บัน	 มีค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	 ซึื้�งปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ	 และกรัรัมการั 
ฝ่่าย์บรัิหารั		ซื้ึ�งได้�กำาหนด้นโย์บาย์การับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	และโค่รังสิรั�างการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	รัวมทั�งให�ข�อเสินอแนะแนว
ทางในการับริัหารัค่วามเสิี�ย์งที�สิอด้ค่ล�องต้อ่ทศิทางกลย้์ทธ์ิการัด้ำาเนนิงานและแผู้นธิร้ักิจ	พรั�อมกบัการักำากบัด้แ้ลต้ดิ้ต้ามและ
สิอบทานการัรัาย์งานการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งที�สิำาค่ัญ	ทางค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	ได้�มีการัจัด้ต้ั�งค่ณะทำางานบรัิหารั
ค่วามเสิี�ย์ง	 ปรัะจำาปี	2563	 จำานวน	18	 ท่าน	 ซื้ึ�งสิมาชิ่กทีมค่ณะทำางานปรัะกอบไปด้�วย์ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งจากท้กสิาย์งาน	 
เข�ามาทำาหน�าที�ต้ิด้ต้าม	ด้แ้ล	วิเค่รัาะห์	การับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งในรัะด้ับปฏิบิัต้ิการั	ของแต้่ละฝ่่าย์งาน	และได้�แต้่งต้ั�งนางสิาว
สิ้ภารััต้น์	 งามทรััพย์์ทวีค่้ณ	 เป็นหัวหน�าค่ณะทำางานที�มีค่วามร้ั�และค่วามเชี่�ย์วช่าญในการักำากับการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	 
โด้ย์มีโค่รังสิรั�างการัการัรัาย์งาน	กรัะจาย์อำานาจ	และกำาหนด้อำานาจหน�าที�ของผู้้�บรัิหารัต้ามค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ	และมีอำานาจ
สิั�งการัที�เหมาะสิม	สิอด้ค่ล�องกับกลย์ท้ธิข์องบรัษิัทั	และการัด้ำาเนนิการัต้ามนโย์บาย์บรัหิารัค่วามเสิี�ย์ง	ภาย์ใต้�การักำากบัด้แ้ล
ของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 โด้ย์จัด้ทำาแผู้นงานสินับสิน้น/สิ่งเสิรัิมและพัฒนาการัด้ำาเนินงานต้ามแผู้นการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง 
และการัค่วบค่ม้ภาย์ใน	การัปรัะเมนิและต้ดิ้ต้ามผู้ลการัด้ำาเนนิงานต้ามแผู้นบรัหิารัค่วามเสิี�ย์งและการัค่วบค่ม้ภาย์ในที�สิำาค่ญั	
และนำาเสินอ	ค่วามค่ืบหน�าและรัาย์งานผู้ลการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

 1.3 ระบุวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ (Defines Desired Culture)
	 ค่ณะกรัรัมการับริัษััท	 มีการักำาหนด้นโย์บาย์การับริัหารัค่วามเสิี�ย์งที�ผู้้�บริัหารัและพนักงานท้กค่นต้�องปฏิิบัต้ิต้าม	
ด้ำาเนนิการัปลก้ฝั่งให�การับริัหารัค่วามเสิี�ย์งเป็นสิว่นหนึ�งของการัทำางาน	โด้ย์กำาหนด้เป้าหมาย์การัด้ำาเนนิธิร้ักจิที�ช่ดั้เจนและ 
สิามารัถืวัด้ผู้ลได้�	 เพื�อใช่�เป็นแนวทางในการัปฏิิบัต้ิงานของผู้้�บรัิหารัและพนักงาน	 รัวมถืึงการักำาหนด้บทบาทหน�าที�ของ 
ค่ณะกรัรัมการัและผู้้�บริัหารัให�ถ้ืกต้�องต้ามกฎหมาย์และกฎบัต้รั	 	 โด้ย์กำาหนด้ค่้ณค่่าหลัก	 คื่อ	 “ผู้ลิต้สิินค่�าที�มีค่้ณภาพ	 
ต้รังต้ามมาต้รัฐานที�กำาหนด้	 (Zero	Defect)	 และ	 บ้ค่ลากรัในองค่์กรัทำางานอย์่างมีปรัะสิิทธิิภาพ”	 เพื�อให�ท้กค่นใช่� 
ค่วามสิามารัถืของต้นเองอย์่างเต้็มที�ในการัแก�ไขปัญหาการัทำางานที�พบ	 ไม่จำากัด้การัทำางานเฉพาะงานที�เป็นงานในหน�าที�
ของต้นเองเท่านั�น	 และ	 พย์าย์ามหาทางแก�ไขสิิ�งต้่างๆให�ดี้ขึ�น	 รัักบรัิษััท	 พ้ด้ถืึงบรัิษััทในแนวทางที�ดี้	 เช่ื�อมั�นบริัษััท	 และ
สิรั�างค่วามคิ่ด้ที�ว่าค่วามก�าวหน�าของบรัิษััทเป็นค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของท้กค่นภาย์ในบรัิษััท

 1.4 แสดงความมุ่งมั่นในค่านิยมหลัก (Demonstrates Commitment to Care Values)
	 บรัิษััทมีค่วามม้่งมั�นที�จะปฏิิบัต้ิต้ามค่่านิย์มหลักขององค์่กรั	 โด้ย์การัยึ์ด้ถืือการับรัิหารัค่วามเสีิ�ย์งเป็นสิ่วนหนึ�ง 
ของวัฒนธิรัรัมองค่์กรั	การัปฏิบิัต้ิต้ามภารัะรัับผู้ิด้ช่อบอย่์างเค่รั่งค่รััด้	การัสิรั�างค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อต้นเอง	และ	การักำาหนด้
ให�มีการัสิื�อสิารัที�เหมาะสิม	 	 โด้ย์ผู้้�บริัหารัได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญเรัื�องค่้ณค่่าหลักเป็นอย่์างมาก	 	 และปฏิิบัติ้ต้นเป็นแนวทาง
ต้วัอย์า่ง		เพื�อให�สิามารัถืบรัรัลวั้ต้ถืป้รัะสิงค์่ที�วางไว�	โด้ย์การัสิรั�างรัะบบ	Quality	Control	ที�เข�มแข็ง	วางกรัะบวนการัส่ิงมอบ 
ที�ให�เกิด้ค่วามพึงพอใจ	และ	ปรัับปรั้งแก�ไขอย์่างรัวด้เรั็ว	เพื�อสิ่งมอบการับรัิการักับล้กค่�าให�เกิด้ค่วามปรัะทับใจ

1.5 จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Attracts, Develops, and Retains Capable  
Individuals)

	 ค่ณะกรัรัมการับริัษััทสินับสิน้นการัสิรั�างทรััพย์ากรับ้ค่ค่ลค่วบค่้่ไปกับกลย้์ทธ์ิและวัต้ถื้ปรัะสิงค์่ทางธิ้รักิจ	 เช่่น	 การัฝ่ึก
อบรัมบ้ค่ลากรัในด้�านต้่างๆ	รัวมถึืงการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งอย์่างต้่อเน่�อง	สิ่งเสิรัิมค่วามสิามารัถืของพนักงาน	สิรั�างแรังจ้งใจ
และผู้ลต้อบแทนอื�นๆ	อย์่างเหมาะสิมสิำาหรัับต้ำาแหน่งงานในท้กรัะดั้บ	ซื้ึ�งบรัิษััทได้�กำาหนด้นโย์บาย์และวิธิีบรัิหารัทรััพย์ากรั
บ้ค่ค่ลไว�เป็นลาย์ลักษัณ์อักษัรั	 เช่่น	 การัค่ัด้เลือก	 การัฝ่ึกอบรัมและการัเลื�อนต้ำาแหน่ง	 การัจ่าย์ผู้ลปรัะโย์ช่น์ต้อบแทน	
เป็นต้�น	 โด้ย์มีนโย์บาย์ในการัพัฒนา	 ค่วามร้ั�	 ค่วามสิามารัถืของบ้ค่ลากรัอย่์างต่้อเน่�อง	 และมีการัสิำารัวจค่วามต้�องการัใน
การัพฒันาและฝึ่กอบรัมของพนักงานแต่้ละต้ำาแหน่งงาน	โด้ย์มกีารัจดั้ทำาแผู้นการัฝึ่กอบรัมปรัะจำาปี	พรั�อมกับจดั้ทำารัาย์งาน
เปรีัย์บเทีย์บการัฝ่ึกอบรัมต้ามแผู้น		รัวมถืึงกรัะบวนการัสิรัรัหา	พัฒนา	และรัักษัาผู้้�บรัิหารัและพนักงานทก้ค่น		เพื�อให�มี
ศกัย์ภาพสิอด้ค่ล�องกบัค่วามจำาเปน็ทางธ้ิรักจิ	และรัองรับัแผู้นการัขย์าย์งานในอนาค่ต้		รัวมถืงึบรัษัิัทมกีารัจดั้ทำาแผู้นสิรัรัหา 
ผู้้�สิืบทอด้ต้ำาแหน่ง	(succession	plan)	ที�สิำาค่ัญไว�ค่รับทก้ต้ำาแหน่งรัะด้ับบรัิหารัขึ�นไป
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2 กลยุทธ์และการกำาหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective Setting) 
 2.1 วิเคราะห์โครงสร้างของธุรกิจ (Analyzes Business Context)

	 บริัษััทได้�นำาการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งแบบบ้รัณาการัปรัะย์้กต้์กับกรัะบวนการักำาหนด้กลย์้ทธิ์และวัต้ถื้ปรัะสิงค่์ทางธ้ิรักิจ	 
โด้ย์บริัษััทได้�พิจารัณาถึืงผู้ลกรัะทบจากการับรัิหารังานของธิ้รักิจที�อาจเกิด้ขึ�นและสิ่งผู้ลต่้อรัะด้ับค่วามเสิี�ย์งในภาพรัวมของ
องค่์กรั	 โด้ย์ได้�พิจารัณาจากสิภาพแวด้ล�อมภาย์นอก	 และ	 ผู้้�มีส่ิวนได้�เสิีย์ภาย์นอก	 ค่ือ	 ด้�านการัเมือง	 เศรัษัฐกิจ	 สิังค่ม	
เทค่โนโลย์ี	 กฎหมาย์	สิภาพการัแข่งขัน	และ	สิถืานการัณ์	COVID-19	ที�เกิด้ขึ�น	 	 สิ่วนการัพิจารัณาจากสิภาพแวด้ล�อม
ภาย์ใน	และ	ผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์ภาย์ใน	ค่ือ	ทน้	ค่น	กรัะบวนการั	เทค่โนโลย์ี	และ	สิมรัรัถืนะของบริัษััท	โด้ย์กำาหนด้ค่วามเสิี�ย์ง 
ที�ย์อมรัับได้�สิอด้ค่ล�องกับวัต้ถ้ืปรัะสิงค์่ทางธิ้รักิจ	 เพื�อเป็นแนวทางปฏิิบัต้ิต้ามกลย์้ทธิ์รัวมถืึงการัด้ำาเนินงานทั�วไปและ 
ปัจจัย์ที�องค่์กรัให�ค่วามสิำาค่ัญ

 2.2 กำาหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Defines Risk Appetite)
	 ทางค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	ได้�พิจารัณาค่วามเสิี�ย์งที�ย์อมรัับได้�	ต้ามที�ค่ณะทำางานบรัิหารัค่วามเสิี�ย์งวางแผู้น
ปรัับปร้ังแก�ไข	และ	กำาหนด้รัะด้บัค่วามเสิี�ย์งที�ย์อมรับัได้�ไว�อย์า่งเพยี์งพอ	รัวมถืงึการัสิื�อสิารัค่วามเสิี�ย์งที�ย์อมรับัได้�ให�ทก้สิาย์
งานรัับทรัาบช่ัด้เจน	เพื�อสิรั�าง	รัักษัา	และสิ่งเสิรัิมค่วามต้รัะหนักถืึง	ค่่านิย์มของบรัิษััท		รัวมถืึงการัจัด้ให�มีกิจกรัรัมค่วบค่้ม
ภาย์ในที�ค่รัอบค่ล้มท้กกิจกรัรัมอย์่างเพีย์งพอกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	 เพื�อให�การัปฏิิบัต้ิงานสิอด้ค่ล�องต้ามเป้าหมาย์ที�องค่์กรั
กำาหนด้	 เช่่น	 มีการักำาหนด้และทบทวน	ค่้่มืออำานาจอน้มัต้ิ	ค่้่มือการัปฏิิบัต้ิงาน	ค่้่มือการัค่วบค่้มด้�านค่วามปลอด้ภัย์ของ
รัะบบเทค่โนโลย์ี	และ	มีการักำาหนด้ด้ัช่น้วัด้ผู้ลการัปฏิิบัต้ิงาน	(KPIs)	ฯลฯ	อย์่างสิมำ�าเสิมอ	เพื�อเป็นการัค่วบค่้มค่วามเสิี�ย์ง
ขั�นพื�นฐาน

  2.3 ประเมินกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ (Evaluates Alternative Strategies)
	 บริัษััทได้�มีการัปรัะเมินเหต้้การัณ์เพื�อหากลย์้ทธิ์ทางเลือกในการัแก�ไขและผู้ลกรัะทบที�อาจเกิด้ค่วามเสิี�ย์งของบรัิษััท
ขึ�น	เช่่น	การัวิเค่รัาะห์	SWOT	การัปรัะเมินม้ลค่่า	การัค่าด้การัณ์รัาย์ได้�	การัวิเค่รัาะห์ค่้่แข่ง	และการัวิเค่รัาะห์สิถืานการัณ์
กลย์้ทธิ์ที�ต้�องสินับสินน้พันธิกิจและวิสิัย์ทัศน์	รัวมถืึงสิอด้ค่ล�องกับ	ค่่านิย์มหลักและค่วามเสิี�ย์งที�ย์อมรัับได้�

 2.4  กำาหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Formulates Business Objectives)
	 บริัษััทได้�กำาหนด้วัต้ถื้ปรัะสิงค่์ทางธิ้รักิจมาจากวิสิัย์ทัศน์	พันธิกิจ	และ	ค่้ณค่่าหลักขององค่์กรั		เพื�อให�สิอด้ค่ล�องและ
สินับสิน้นกลย์ท้ธ์ิ	 กบัการับรัิหารังานของธ้ิรักิจ	 และการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งในภาพรัวมขององค่์กรั	 เพื�อเป็นแนวทางปฏิิบัต้ิ
ต้ามกลย์้ทธ์ิรัวมถืึงการัด้ำาเนินงานทั�วไปและปัจจัย์ที�องค่์กรัให�ค่วามสิำาคั่ญ	 และต้ัวช่ี�วัด้ค่วามเสิี�ย์งที�สิำาค่ัญ	(KRI	 :	Key	 
Risk	Indicator)	ที�จะส่ิงสิัญญาณให�บรัิษััทฯ	รัับทรัาบล่วงหน�าถืึงค่วามเสิี�ย์งที�จะเกิด้ขึ�น	เพื�อปรัับแผู้นการับริัหารัค่วามเสิี�ย์ง
ให�มีค่วามเหมาะสิมต้่อสิถืานการัณ์ปัจจ้บัน	หรัือข�อเสินอแนะเพิ�มเต้ิม	ซื้ึ�งค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งจะมีการัรัาย์งาน
ต่้อค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ให�รัับทรัาบถืึงการัด้ำาเนินงานของค่ณะทำางานบรัิหารัค่วามเสิี�ย์งอย์่างต้่อเน่�อง

3. ผลการดำาเนินงาน (Performance) 
 3.1 ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk) 

	 บริัษััทมีการัรัะบ้ค่วามเสิี�ย์งที�สิ่งผู้ลต้่อกลย้์ทธิ์และวัต้ถื้ปรัะสิงค่์ทางธิ้รักิจ	 ได้�ค่รัอบค่ล้มท้กด้�าน	 เช่่น	 ค่วามเสิี�ย์ง 
ด้�านล้กค่�า	 ค่วามเสิี�ย์งด้�านการัปฏิิบัต้ิงาน	 ค่วามเสีิ�ย์งด้�านการัเงิน	 และค่วามเสีิ�ย์งด้�านการัปฏิิบัต้ิต้ามกฎรัะเบีย์บ	 
ค่วามเสิี�ย์งทั�งหมด้จะถืก้บนัทกึไว�ในทะเบยี์นค่วามเสิี�ย์ง	และมีการัปรับัปรัง้ให�เป็นปัจจบ้นั	เพื�อนำาไปจดั้การัค่วามเสิี�ย์งที�อาจ
เกิด้ขึ�นได้�อย์่างรัวด้เรั็ว

 3.2 ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) 
	 บริัษััทได้�ปรัะเมินค่วามรั้นแรังของค่วามเสิี�ย์ง	 โด้ย์ปรัะเมินว่าแต่้ละปัจจัย์นั�นมีโอกาสิ	 ที�จะเกิด้มากน�อย์เพีย์งใด้	 และ
หากเกิด้ขึ�นแล�วจะส่ิงผู้ลกรัะทบต่้อองค์่กรัรั้นแรังเพีย์งใด้	 นำาเสินอต่้อค่ณะกรัรัมบริัหารัค่วามเสีิ�ย์งพิจารัณาแผู้นเพื�อ 
ปรัับปรั้งแก�ไข
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 3.3 จัดลำาดับความเสี่ยง (Prioritizes Risks) 
	 ทางค่ณะทำางานบรัิหารัค่วามเสิี�ย์งได้�ค่ำานวณรัะดั้บค่วามเสิี�ย์ง	 (Risk	Exposure)	 และจัด้ลำาด้ับค่วามสิำาค่ัญของ 
ค่วามเสิี�ย์ง	 เพื�อเป็นพื�นฐานในการัพิจารัณาค่ัด้เลือกวิธิีต้อบสินองต้่อค่วามเสีิ�ย์งต้่างๆ	 โด้ย์นำาผู้ลค่ำานวณรัะด้ับค่วามเสิี�ย์ง
เท่ากับผู้ลค่้ณของค่ะแนนรัะหว่างโอกาสิที�จะเกิด้กับค่วามเสิีย์หาย์เพื�อจัด้ลำาด้ับค่วามสิำาค่ัญและใช่�	 ในการัต้ัด้สิินใจว่า 
ค่วามเสิี�ย์งใด้ค่วรัเรั่งจัด้การัก่อน	

 3.4 ดำาเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Implements Risk Responses) 
	 ทางค่ณะทำางานบรัิหารัค่วามเสิี�ย์งได้�ปรัะเมินค่วามรั้นแรังของค่วามเสีิ�ย์ง	 โด้ย์ปรัะเมินจากปัจจัย์เสีิ�ย์งที�มี	 โอกาสิ
ที�จะเกิด้มากน�อย์เพีย์งใด้และหากเกิด้ขึ�นแล�วจะส่ิงผู้ลกรัะทบต่้อองค์่กรัรั้นแรังเพีย์งใด้	 เพื�อนำาเสินอแนวทางเลือกต่้างๆ	 
ในการัต้อบสินองกับค่วามเสิี�ย์ง	เช่่น	การัหลีกเลี�ย์งค่วามเสิี�ย์ง	การัลด้	การัโอน	หรัือ	การัย์อมรัับ	ให�กับทางค่ณะกรัรัมการั
บรัิหารัค่วามเสิี�ย์งเลือกใช่�วิธิีการัต้อบสินองกับค่วามเสิี�ย์งแต้่และเหต้้การัณ์อย์่างเหมาะสิม	

 3.5 พัฒนากรอบความเสี่ยงในภาพรวม (Develops Portfolio View) 
	 ทางค่ณะทำางานบรัหิารัค่วามเสิี�ย์งได้�รัวบรัวมค่วามเสิี�ย์งทก้ปรัะเด้น็	เพื�อพฒันาและปรัะเมนิค่วามเสิี�ย์งในภาพรัวมของ
ทั�งองค์่กรั	 เพื�อนำาผู้ลสิรั้ปออกมาในรั้ปแบบ	 Risk	Matrix	 เพื�อนำาเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเสิี�ย์งพิจารัณา	 และ	
รัาย์งานต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทรัับทรัาบ	ต้่อไป

4. การทบุทวนและปรับุปรุงแก้ ไข (Review and Revision) 
 4.1 ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำาคัญ (Assesses Substantial Change) 

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งได้�เฝ่้ารัะวังและต้ิด้ต้ามสิถืานการัณ์ทางเศรัษัฐกิจอย์่างใกล�ช่ิด้	 รัวมถืึงได้�บรัิหารั
จัด้การัค่วามเสิี�ย์งอย์่างค่รัอบค่ล้มในท้กมิต้ิ	 เพื�อให�บรัิษััทสิามารัถืด้ำาเนินธิ้รักิจได้�อย่์างเหมาะสิม	 มีปรัะสิิทธิิภาพและบรัรัล้ 
เป้าหมาย์ที�วางไว�ภาย์ใต้�สิถืานการัณ์ด้ังกล่าว	 อันจะทำาให�บรัิษััทสิามารัถืด้ำาเนินธิ้รักิจได้�อย่์างมั�นค่งและเต้ิบโต้ได้�อย์่าง 
ต้่อเน่�อง	 โด้ย์กำาหนด้ให�มีการัจัด้ทำานโย์บาย์การับริัหารัค่วามเสีิ�ย์ง	 การัปรัะเมินปัจจัย์เสีิ�ย์งในรัะดั้บองค์่กรัพรั�อมมาต้รัการั
จัด้การัค่วามเสิี�ย์ง	 ค่ือ	 การักำากับด้้แลและวัฒนธิรัรัม	(Governance	&	Culture),	 กลย์้ทธิ์และการักำาหนด้วัต้ถื้ปรัะสิงค่์	
(Strategy	&	Objective-Setting),	 ผู้ลการัปฏิิบัต้ิงาน	(Performance),	 การัสิอบทานและการัแก�ไขปรัับปรั้ง	(Review	&	
Revision),	 สิารัสินเทศ	 การัสิื�อสิารั	 และการัรัาย์งาน	(Information,	Communication	&	Reporting)	 รัวมถืึงค่วามเสิี�ย์ง 
ด้�านท้จริัต้ค่อรั์รััปช่ัน	(Anti-Corruption	Risk)	 และการัจัด้ให�มีการัปรัะเมินต้นเอง	(Control	Self-Assessment	:	CSA)	 
ของกรัะบวนการัสิำาค่ัญ	เพื�อปรัะเมินค่วามเสิี�ย์งที�อาจเกิด้ขึ�น	รัวมถืึงปรัะสิิทธิิผู้ลของการัค่วบค่้มภาย์ใน	รัวมทั�งการัปรัะเมิน
ค่วามเสิี�ย์งต้่อการัท้จรัิต้	และบรัิษััทได้�ปรัะเมินค่วามรั้นแรังของค่วามเสิี�ย์ง	โด้ย์ปรัะเมินว่าแต้่ละปัจจัย์นั�นมีโอกาสิ	ที�จะเกิด้
มากน�อย์เพีย์งใด้	 และหากเกิด้ขึ�นแล�วจะสิ่งผู้ลกรัะทบต่้อธิ้รักิจรั้นแรังเพีย์งใด้	 โด้ย์รัะบ้และปรัะเมินการัเปลี�ย์นแปลงต่้างๆ	
ทั�งภาย์ในและภาย์นอกกิจการัที�อาจสิ่งผู้ลกรัะทบต้่อกลย์้ทธิ์และวัต้ถื้ปรัะสิงค่์ทางธิ้รักิจที�สิำาค่ัญ	 เช่่น	 ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง 
ลาออกจากต้ำาแหน่ง	การัค่วบรัวมกิจการั	การัเกิด้โรัค่รัะบาด้	COVID-19	การัเปลี�ย์นแปลงอย์่างรัวด้เรั็วของเทค่โนโลย์ีหรัือ
กฎ	รัะเบีย์บ	ข�อบังค่ับ	ต้่างๆ	เพื�อจัด้ให�มีรัะบบการัป้องกันที�เหมาะสิมและเพีย์งพอ	เพื�อลด้ผู้ลกรัะทบที�อาจมีต้่อการัด้ำาเนิน
ธิร้ักจิของบรัษิัทัฯ		รัวมทั�งวางรัะบบการัรัาย์งานและต้ดิ้ต้ามผู้ลการับรัหิารัค่วามเสิี�ย์งให�เหมาะสิมและรัวด้เรัว็ทนัต่้อเหต้ก้ารัณ์	
ทั�งน้�	 ผู้้�บริัหารัของบริัษััทได้�มีการัปรัะเมินสิถืานการัณ์	 ค่วามเสิี�ย์งและวิเค่รัาะห์เหต้้การัณ์ที�อาจจะส่ิงผู้ลกรัะทบและก่อให�
เกิด้ค่วามเสิีย์หาย์ต้่อบรัิษััท	 โด้ย์กำาหนด้มาต้รัการัป้องกันแก�ไข	 และต้ิด้ต้ามเหต้้การัณ์ที�เป็นสิาเหต้้ของปัจจัย์ค่วามเสิี�ย์ง	 
รัวมทั�งมาต้รัการัในการัลด้ค่วามเสิี�ย์งเหล่านั�น	

 4.2  ทบทวนความเสี่ยงและผลการดำาเนินงาน (Reviews Risk and Performance) 
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสีิ�ย์งมีการัทบทวนผู้ลการัด้ำาเนินงานของบรัิษััท	 รัวมถืึงพิจารัณาทบทวนค่วามเสิี�ย์งต้่างๆ	 
ที�เกี�ย์วข�อง	เช่่น	องค่์กรัมีผู้ลการัด้ำาเนินงานต้ามเป้าหมาย์แล�วหรัือไม่	องค่์กรัปรัะเมินค่วามเสิี�ย์งได้�	แม่นย์ำาหรัือไม่	องค่์กรั
พิจารัณารัะด้ับค่วามเสิี�ย์งได้�เหมาะสิมกับเป้าหมาย์หรัือไม่	 หรัือมีค่วามเสิี�ย์งอื�นใด้	 ที�กำาลังเกิด้ขึ�นและอาจสิ่งผู้ลกรัะทบ 
ต้่อองค่์กรั		ทางค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งจะทบทวนในท้กๆ	6	เดื้อน	เพื�อให�มั�นใจได้�ว่ารัะบบการับริัหารัค่วามเสิี�ย์ง 
มีการัจัด้การัค่วามเสิี�ย์งได้�อย์่างเพีย์งพอ	เหมาะสิม	และทันการัณ์
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 4.3  มุ่งม่ันปรับปรุงการบริหารความเส่ียงองค์กร (Pursues Improvement in Enterprise Risk Management) 
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งมีการัปรัับปรั้งการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งองค์่กรัอย์้่สิมำ�าเสิมอ	 โด้ย์เฉพาะช่่วงเวลาการั
เปลี�ย์นแปลงที�สิำาค่ญั	หรัอืการัเปลี�ย์นแปลงจากสิภาพแวด้ล�อมภาย์นอกต้า่งๆ	ที�สิง่ผู้ลกรัะทบต้อ่รัะบบการับริัหารัค่วามเสิี�ย์ง	
เช่่น	สิถืานการัณ์การัแพรั่รัะบาด้	COVID-19	,	ธิ้รักิจบางปรัะเภทล�มลง	,	 รัะบบเศรัษัฐกิจทั�งภาย์ในและภาย์นอกปรัะเทศ 
เกิด้การัหย์้ด้ช่ะงัก	หรัือ	ช่ะลอต้ัว	ทางค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งจะมีการัต้ิด้ต้ามการัด้ำาเนินงานต้ามผู้ลการัปรัะเมิน
ค่วามเสิี�ย์งที�เกิด้ขึ�น	และให�ค่ำาแนะนำาปรัับปรั้งแก�ไขอย์่างต้่อเน่�อง

5. สารสนเทศการสื่อสาร และการรายงาน (Information, Communication, and Reporting) 
 5.1 ยกระดับระบบสารสนเทศ (Leverages Information Systems) 

	 บริัษััทได้�มีการัพัฒนารัะบบเทค่โนโลยี์สิารัสินเทศให�ค่รัอบค่ล้มท้กกรัะบวนการัทำางานอย์่างต้่อเน่�องให�กับท้กหน่วย์
งานในองค่์กรั	 เพื�อช่่วย์อำานวย์ค่วามสิะด้วกให�พนักงานทำางานได้�สิะด้วก	รัวด้เรั็ว	ลด้งาน	Manual	และเพิ�มปรัะสิิทธิิภาพ 
ในการัทำางาน	 ให�สิามารัถืรัองรัับการัขย์าย์ต้ัวและการัด้ำาเนินงานของบรัิษััท	 ต้ั�งแต้่รัะบบงบปรัะมาณ,	 รัะบบจัด้ซืื้�อจัด้จ�าง,	
รัะบบการัค่วบค่้มเงินเบิกล่วงหน�าของผู้้�รัับเหมา,	 รัะบบการัเบิกจ่าย์เงินสิด้ย่์อย์,	 เงินเบิกล่วงหน�า,	 เงินรัอหักต้่างๆ	 และ	
รัะบบแจ�งสิถืานะกับค่้่ค่�า	 เพื�อลด้ปรัิมาณการัรัับสิาย์โทรัศัพท์	 โด้ย์จะมีการัค่วบค่้มต้รัวจสิอบ	 และกำาหนด้สิิทธิิ�ผู้้�มีอำานาจ 
การัอน้มตั้ิต้ามรัะด้ับช่ั�น	ต้ามที�ถื้กกำาหนด้ไว�ในรัะเบีย์บของบรัิษัทั		ซื้ึ�งในปจัจ้บนัมโีปรัแกรัม	SAP	(Systems,		Applications	
and	Products	in	Data	Processing)	,	โปรัแกรัมขาย์	ICON	,	โปรัแกรัมจัด้ซื้ื�อจัด้จ�าง	(Procurement	System)	และ	พัฒนา
เว็ปไซื้ต้์บรัิษััท		ที�รัองรัับการัจัด้การัและนำาเสินอข�อม้ล	สินับสิน้นการัต้ัด้สิินใจผู้้�บรัิหารั	และ	Support	การัใช่�งานของ	User	
ทก้สิาย์งาน	และให�ค่วามสิำาค่ญักบัค่วามปลอด้ภยั์ในรัะบบเทค่โนโลย์สีิารัสินเทศและการัจดั้เกบ็รักัษัาข�อมล้ทางอเิลก็ทรัอนกิสิ์	
โด้ย์มีการัค่วบค่้มค่วามปลอด้ภัย์	รัะบบต้่างๆ	ต้ามนโย์บาย์ค่วบค่้มการัปิด้สิิทธิิ�การัใช่�งานโด้ย์จะต้ั�งค่่าวัน	Disable	account	
ไว�ล่วงหน�าต้ามวันทำางานสิ้ด้ท�าย์ที�มีผู้ลการัลาออก	กรัณ้พนักงานลืม	Password	พนักงานสิามารัถื	Request	Password	
ใหม่ได้�เอง		โด้ย์รัะบบจะสิ่งอีเมลไปย์ังพนักงานโด้ย์ต้รัง	เพื�อค่วามปลอด้ภัย์ของข�อม้ล

 5.2   สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง (Communicates Risk Information)
	 บริัษััทจัด้ช่่องทางการัสิื�อสิารัภาย์ในผู่้านรัะบบ	 Intranet,	Email,	Facebook,	Line	 และ	 Website	 ทำาให�พนักงาน 
ท้กค่นสิามารัถืรัับข�อมล้สิารัสินเทศ	ที�เกี�ย์วข�องกับเป้าหมาย์องค่์กรั	นโย์บาย์	 วัต้ถื้ปรัะสิงค์่	ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ	 รัาย์งานผู้ล
การับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	และกฎรัะเบีย์บของบรัิษััท	เพื�อนำาไปปฏิิบัต้ิต้ามได้�	รัวมถืึงช่่องทางที�ผู้้�บรัิหารัสิามารัถืใช่�ติ้ด้ต้ามย์อด้ 
การัขาย์ของโค่รังการัต่้างๆ	เปรีัย์บเทีย์บเป้าหมาย์ปรัะจำาวัน	และการัรัาย์งาน		เช่น่	ย์อด้การัขาย์	การัโอน	(รัอโอน)	เปรีัย์บเทีย์บ 
กับเป้าหมาย์	โด้ย์กำาหนด้ให�รัาย์งานผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งทรัาบเป็นปรัะจำาทก้เด้ือน	รัวมทั�งมีการัเขีย์นรัาย์งาน	weekly	report	
สิัปด้าห์ละ	1	ค่รัั�ง	สิำาหรัับผู้้�บรัิหารั	และ	การัเขีย์น	Daily	สิัปด้าห์ละ	3	วัน	สิำาหรัับพนักงานที�ต้ำาแหน่งต้ำ�ากว่ารัะด้ับผู้้�ช่่วย์ 
ผู้้�จัด้การัท้กรัะดั้บ	 	 เพื�อให�การัสิื�อสิารัค่รัอบค่ล้มทั�งรัะดั้บบนลงล่าง	 (Top-down	Approach)	 และรัะดั้บล่างขึ�นบน	 
(Bottom-up	Approach)	เพื�อให�กรัรัมการัผู้้�จัด้การัทรัาบปัญหาท้กรัะด้ับขั�นได้�อย์่างรัวด้เรั็ว

 5.3  รายงานผลความเส่ียง วัฒนธรรม และผลการดำาเนินงาน (Reports on Risk, Culture, and Performance)
	 บริัษััทมีการัเปิด้เผู้ย์ข�อมล้สิารัสินเทศ	เช่่น	ผู้ลการัด้ำาเนินงาน	งบการัเงิน	รัาย์งานค่วามเสิี�ย์ง	วิสัิย์ทัศน์	พันธิกิจ	และ	
รัาย์งานปรัะจำาปี	ผู้่านรัะบบของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	และผู้่านทางเว็บไซื้ท์บรัิษััท	www.chewathai.com	ซื้ึ�ง 
ผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์ภาย์นอกองค่์กรัสิามารัถืติ้ด้ต้่อสิอบถืามข�อมล้กับนักลงทน้สิัมพันธิ์ผู่้านรัะบบ	Call	Center	1260	ได้�		ซื้ึ�งเป็น
ช่่องทางการัเผู้ย์แพรั่ข�อม้ลกับบ้ค่ค่ลภาย์นอก	เพื�อให�ผู้้�ถืือห้�น	นักลงท้น	สิามารัถืรัับข�อมล้ของบรัิษััทอย์่างค่รับถื�วน	ถื้กต้�อง	
ทนัเวลา	เพยี์งพอและเหมาะสิมต้อ่การัต้ดั้สินิใจ		ซื้ึ�งบรัษิัทั	มชี่อ่งทางไว�สิำาหรับัเปดิ้รับัข�อรั�องเรัยี์น	ข�อค่ดิ้เหน็	หรัอื	ข�อเสินอ
แนะ	 รัวมถืึงพฤต้ิกรัรัมที�อาจสิ่อถึืงการัทจ้รัิต้หรัือปรัะพฤต้ิมิช่อบของบ้ค่ค่ลในองค่์กรั	 	 ทั�งจากพนักงานและผู้้�มีสิ่วนได้�เสิีย์
อื�น		เพื�อให�เป็นไปต้ามการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี		ซื้ึ�งทางบรัิษััทมีการัแจ�งนโย์บาย์การัแจ�งเบาะแสิ	(whistle-blower	Policy)		
โด้ย์ได้�สิื�อสิารัให�พนกังานทก้ค่นทรัาบว่า	กรัณพ้บเบาะแสิเกี�ย์วกบัการัฉ�อฉลหรืัอทจ้รัติ้ภาย์ในบรัษิัทั	ขอให�แจ�งไปย์งัปรัะธิาน 
ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	ผู้่านช่่องทาง	Email	หรัือ	ไปรัษัณ้ย์์ลงทะเบีย์น	หรัือ	Call	center	1260	โด้ย์ต้รัง	

	 ซื้ึ�งในปี	2563	 การัปรัะช่้มของค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์ง	 มีการัปรัะช้่มรัวม	4	 ค่รัั�ง	 เพื�อพิจารัณาและต้ิด้ต้า 
มผู้ลการัด้ำาเนินงานต้ามแผู้นการับรัิหารัค่วามเสิี�ย์งอย์่างสิมำ�าเสิมอ	 และให�ข�อเสินอแนะสิำาค่ัญที�มีผู้ลกรัะทบต้่อองค่์กรัและ 
ผู้้�บริัหารัเป็นรัะย์ะๆ	 มีการัติ้ด้ต้ามการัปฏิิบัต้ิงานต้ามเป้าหมาย์ที�กำาหนด้ไว�	 การัสิอบทานรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในเป็นไป
อย่์างต้่อเน่�องและมีการัปรัับปรั้งแก�ไขให�ทันท่วงทีและสิอด้ค่ล�องกับสิถืานการัณ์ที�เปลี�ย์นแปลงไป
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 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์หลักของบุริษัทและบุริษัทย่อย
	 ณ	วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563	สิินทรััพย์์หลักที�ใช่�ในการัปรัะกอบธิ้รักิจของบรัิษััท	และบริัษััทย์่อย์ปรัะกอบด้�วย์ที�ด้ินและต้�นท้น
การัพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์	อสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อการัลงทน้	และ	ที�ด้ิน	อาค่ารั	และอ้ปกรัณ์	มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�

รายการ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

ที�ด้ินและต้�นท้นการัพัฒนา
อสิังหารัิมทรััพย์์

6,066.22 เป็นเจ�าของ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกัน	14	โค่รังการั

อสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อการัลงท้น 78.48 เป็นเจ�าของ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันเงินก้�ย์ืมกับ
สิถืาบันการัเงิน	

ที�ด้ิน	อาค่ารั	และอ้ปกรัณ์ 36.66 เป็นเจ�าของ ไม่มี

สิินทรััพย์์ไม่มีต้ัวต้น 11.93 เป็นเจ�าของ ไม่มี

รวม 6,193.29  

ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	 ที�ด้ินและต้�นท้นการัพัฒนาอสัิงหารัิมทรััพย์์ได้�แก่	ที�ด้ินและสิิ�งปลก้สิรั�างเพื�อขาย์ในโค่รังการัอสิังหาริัมทรััพย์์	ทั�งน้�	ณ	วันที�	
31	ธินัวาค่ม	2563	ที�ด้นิและต้�นทน้การัพฒันาอสิงัหารัมิทรัพัย์ม์มีล้ค่า่สิท้ธิติ้ามบญัชี่ในงบการัเงนิรัวมจำานวน	6,066.22	ล�านบาท	
มีรัาย์ละเอีย์ด้ดั้งน้�



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 165

ชื่อโครงการ
ประเภท

สินทรัพย์
วันที่

ประเมิน

ราคา
ประเมิน
(ล้าน
บาท)

มูลค่าปรับ
เพิ่ม/ลด

(ล้านบาท)

ราคา
ประเมินที่
ปรับปรุง 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563  
(ล้านบาท)

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563
(ล้านบาท)

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

โค่รังการัช่ีวาทัย์	 

เพช่รัเกษัม	271

อาค่ารัช่้ด้

พักอาศัย์

n/a n/a - - 29.10 บรัิษััทฯ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันห้�นก้�

โค่รังการัช่ีวาทัย์	 

เรัสิซิื้เด้นซื้์	อโศก1

อาค่ารัช่้ด้

พักอาศัย์

14 

ม.ค่.63

317.94 (97.29) 220.65 103.91 บรัิษััทฯ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันห้�นก้�

โค่รังการัช่ีวาวัลย์์	 

ปิ�นเกล�า-สิาทรั4

บ�านเด้ี�ย์ว 13  

ม.ค่.	64

672.46 - 672.46 599.47 บรัิษััทฯ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันเงินก้�ย์ืมกับสิถืาบันการั

เงินในวงเงินจำานวน	507.00	ล�านบาท

โค่รังการัช่ีวาโฮีม 

วงแหวน-ลำาล้กกา3

ทาวน์โฮีม 19 

ธิ.ค่.61

262.50 5.09 267.59 256.82 บรัิษััทฯ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันเงินก้�ย์ืมกับสิถืาบันการั

เงินในวงเงินจำานวน	315	ล�านบาท

โค่รังการัช่ีวาทัย์	 

เรัสิซิื้เด้นท์	ทองหล่อ 2

อาค่ารัช่้ด้

พักอาศัย์

21 

ธิ.ค่.61

345.80 

(เฉพาะ

ที�ด้ิน)

349.41 695.21 697.66 บรัิษััทฯ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันเงินก้�ย์ืมกับสิถืาบันการั

เงินในวงเงินจำานวน	457	ล�านบาท

โค่รังการัช่ีวาโฮีม	 

สิ้ขสิวัสิด้ิ�-ปรัะช่าอ้ทิศ3

ทาวน์โฮีม 19 

ธิ.ค่.61

290.10 45.69 335.79 288.69 บรัิษััทฯ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันเงินก้�ย์ืมกับสิถืาบันการั

เงินในวงเงินจำานวน	387	ล�านบาท

โค่รังการัช่ีวาทัย์	 

เกษัต้รันวมินทรั์1

อาค่ารัช่้ด้

พักอาศัย์

n/a n/a - - 993.52 บรัิษััทฯ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันเงินก้�ย์ืมกับสิถืาบันการั

เงินในวงเงินจำานวน	814	ล�านบาท

โค่รังการัช่ีวาทัย์	 

ฮีอลล์มารั์ค่	จรััญ	135

อาค่ารัช่้ด้

พักอาศัย์

21  

ม.ค่.	64

225.03 - 175.25 175.25 บรัิษััทฯ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันเงินก้�ย์ืมกับสิถืาบันการั

เงินในวงเงินจำานวน	197	ล�านบาท

โค่รังการัช่ีวาทัย์	 

ฮีอลล์มารั์ค่	โช่ค่ช่ัย์	4

อาค่ารัช่้ด้

พักอาศัย์

n/a n/a n/a - 742.31 บรัิษััทฯ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันเงินก้�ย์ืมกับสิถืาบันการั

เงินในวงเงินจำานวน	885	ล�านบาท

โค่รังการัช่ีวาทัย์	 

ปิ�นเกล�า

อาค่ารัช่้ด้

พักอาศัย์

n/a n/a n/a - 493.96 บรัิษััทฯ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันเงินก้�ย์ืมกับสิถืาบันการั

เงินวงเงิน	300	ล�านบาท

โค่รังการัช่ีวารัมย์์	 

นค่รัอินทร์ั

บ�านเด้ี�ย์ว n/a n/a n/a - 683.46 บรัิษััทฯ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันเงินก้�ย์ืมกับสิถืาบันการั

เงินในวงเงินจำานวน	702	ล�านบาท

โค่รังการัช่ีวา	 

บิซื้	โฮีม	เอกช่ัย์	-	บางบอน5

โฮีม

ออฟฟิศ

25  

ม.ค่.	64

378.10 - 378.10 362.32 บรัิษััทฯ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันเงินก้�ย์ืมกับสิถืาบันการั

เงินในวงเงินจำานวน	265	ล�านบาท

โค่รังการัช่ีวาโฮีม	 

กรั้งเทพ	-	ปทม้

ทาวน์โฮีม n/a n/a n/a - 269.16 บรัิษััทฯ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันเงินก้�ย์ืมกับสิถืาบันการั

เงินในวงเงินจำานวน	419	ล�านบาท

โค่รังการัช่ีวาโฮีม	 

รัังสิิต้	-	ปทม้

ทาวน์โฮีม n/a n/a n/a - 370.59 บรัิษััทฯ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันเงินก้�ย์ืมกับสิถืาบันการั

เงินในวงเงินจำานวน	418	ล�านบาท

รวม 2,584.7 378.32 2,603.22 6,066.22

หมายเหต ุ 1	 โค่รังการัที�ก่อสิรั�างแล�วเสิรั็จ	และพรั�อมโอนกรัรัมสิิทธิิ�

  2			ม้ลค่่าสิินทรััพย์์ปรัะเมินโด้ย์วิธิีเปรัีย์บเทีย์บกับข�อมล้ต้ลาด้	(Comparison	Approach)	ปรัะเมินโด้ย์บรัิษััท	โปรัสิเปค่	แอพเพรัซื้ัล	จำากัด้	

ซื้ึ�งเป็นบรัิษััทปรัะเมินม้ลค่่าทรััพย์์สิินที�ได้�รัับ	ค่วามเห็นช่อบจากสิำานักงาน	ก.ล.ต้.	

  3	 ม้ลค่่าสิินทรััพย์์ปรัะเมินโด้ย์วิธิีมล้ค่่าค่งเหลือ	(Residual	Method)	ปรัะเมินโด้ย์บรัิษััท	โปรัสิเปค่	แอพเพรัซัื้ล	จำากัด้	ซื้ึ�งเป็นบรัิษััทปรัะเมิน

มล้ค่่าทรััพย์์สิินที�ได้�รัับ	ค่วามเห็นช่อบจากสิำานักงาน	ก.ล.ต้.	

  4	 ม้ลค่่าสิินทรััพย์์ปรัะเมินโด้ย์วิธิีมล้ค่่าค่งเหลือ	(Residual	Method)	 ปรัะเมินโด้ย์บรัิษััท	 เอเจนซื้ี�	 ฟอรั์	 เรัีย์ลเอสิเต้ท	 แอฟแฟรั์สิ	 จำากัด้	 

ซื้ึ�งเป็นบรัิษััทปรัะเมินม้ลค่่าทรััพย์์สิินที�ได้�รัับ	ค่วามเห็นช่อบจากสิำานักงาน	ก.ล.ต้.

  5		 ม้ลค่่าสิินทรััพย์์ปรัะเมินโด้ย์วิธิีเปรัีย์บเทีย์บกับข�อมล้ต้ลาด้	(Comparison	Approach)	 ปรัะเมินโด้ย์บริัษััท	 เอเจนซื้ี�	 ฟอร์ั	 เรีัย์ลเอสิเต้ท	 

แอฟแฟรั์สิ	จำากัด้	ซื้ึ�งเป็นบรัิษััทปรัะเมินมล้ค่่าทรััพย์์สิินที�ได้�รัับ	ค่วามเห็นช่อบจากสิำานักงาน	ก.ล.ต้.
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	 อสัิงหาริัมทรััพย์์เพื�อการัลงท้นของบริัษััท	 ได้�แก่	 ที�ด้ินและโรังงานสิำาเร็ัจรั้ปให�เช่่า	 ทั�งน้�	 ณ	 วันที�	31	 ธัินวาค่ม	2563	
อสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อการัลงท้นมีม้ลค่่าสิ้ทธิติ้ามบัญช่ีในงบการัเงินรัวมจำานวน	78.48		ล�านบาท	มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�

รายการ พื้นที่
(ตร.ม.)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

ราคาประเมิน
(ล้านบาท) เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

ที�ด้ินเปล่า	โค่รังการั2	1  21,312.00 38.70 48.48 บริัษััทฯ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันกับ
สิถืาบันการัเงิน

ห�องช่้ด้ให�เช่่า	2 768.81 39.78 59.97 บริัษััทฯ จด้จำานองเป็นหลักปรัะกันกับ
สิถืาบันการัเงิน

รวม 78.48  

	หมาย์เหต้้		
1	 มล้ค่า่ทรัพัย์ส์ินิปรัะเมินโด้ย์วิธีิค่ดิ้ต้�นทน้	(Cost	Approach)	และวธิิเีปรีัย์บเทีย์บต้ามรัาค่าต้ลาด้	(Market	Approach)	ซื้ึ�งปรัะเมินเมื�อวนัที�	13	พฤษัภาค่ม	

2563	โด้ย์บรัิษััท	เอเจนซื้ี�	ฟอรั์	เรัีย์ลเอสิเต้ท	แอฟแฟรั์สิ	จำากัด้	ซื้ึ�งเป็นบรัิษััทปรัะเมินมล้ค่่าทรััพย์์สิินที�ได้�รัับค่วามเห็นช่อบจากสิำานักงาน	ก.ล.ต้.	
2	 ม้ลค่่าทรััพย์์สิินปรัะเมินโด้ย์วิธิีวิเค่รัาะห์จากรัาย์ได้�	(Income	Approach)	 และวิธิีเปรัีย์บเทีย์บต้ามรัาค่าต้ลาด้	(Market	Approach)	 ซื้ึ�งปรัะเมินเมื�อ 

วันที�	20	มกรัาค่ม	2564	โด้ย์บริัษััท	เอเจนซื้ี�	ฟอรั์	เรีัย์ลเอสิเต้ท	แอฟแฟรั์สิ	จำากัด้	ซื้ึ�งเป็นบรัิษััทปรัะเมินม้ลค่่าทรััพย์์สิินที�ได้�รัับค่วามเห็นช่อบจาก
สิำานักงาน	ก.ล.ต้.	

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์์ 
	 ที�ด้ิน	อาค่ารั	และอ้ปกรัณ์	ปรัะกอบด้�วย์	อาค่ารัและสิ่วนปรัับปรั้งอาค่ารัเช่่า	เค่รัื�องจักรั	เค่รัื�องต้กแต้่งและอป้กรัณ์สิำานักงาน	
และสิำานักงานขาย์และห�องต้ัวอย์่าง	ทั�งน้�	ณ	วันที�	31	ธิันวาค่ม2563ที�ด้ิน	อาค่ารั	และอ้ปกรัณ์มีม้ลค่่าสิท้ธิิต้ามบัญชี่ในงบการัเงิน
รัวมจำานวน	36.66	ล�านบาท	มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�

รายการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

อาค่ารัและสิ่วนปรัับปรั้งอาค่ารัเช่่า 5.40 เป็นเจ�าของ ไม่มี

เค่รัื�องจักรั	เค่รัื�องต้กแต้่งและอ้ปกรัณ์สิำานักงาน 9.95 เป็นเจ�าของ ไม่มี

สิำานักงานขาย์และห�องต้ัวอย์่าง 21.31 เป็นเจ�าของ ไม่มี

รวม 36.66   

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
	 สิินทรััพย์์ไม่มีต้ัวต้นได้�แก่ค่อมพิวเต้อรั์ซื้อฟท์แวรั์	ทั�งน้�	ณ	วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563	สิินทรััพย์์ไม่มีต้ัวต้นมีม้ลค่่าสิ้ทธิิต้าม
บญัช่ีในงบการัเงนิรัวมจำานวน	11.93	ล�านบาท	โด้ย์บรัษิัทัเปน็เจ�าของกรัรัมสิทิธิิ�ในค่อมพวิเต้อรัซ์ื้อฟท์แวรัซ์ื้ึ�งไมม่ภีารัะผู้ก้พนัใด้ๆ	
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การลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่
	 ณ	วันที�	31	ธัินวาค่ม	2563	บรัิษััทไม่มีที�ด้ินที�ซืื้�อมาเพื�อพัฒนาโค่รังการัใหม่

	 บริัษััทมีนโย์บาย์เพื�อลด้ค่วามเสิี�ย์งจากข�อกำาหนด้ทางกฎหมาย์ที�เกี�ย์วข�อง	 โด้ย์ก่อนที�บริัษััทจะซืื้�อที�ดิ้น	บริัษััทมีหน่วย์งาน	
และกรัะบวนการัในการัศึกษัาค่วามเป็นไปได้�ในการัพัฒนาโค่รังการั	ทั�งทางด้�านการัต้ลาด้	การัก่อสิรั�าง	การัออกแบบ	ข�อกำาหนด้
ทางกฎหมาย์ที�เกี�ย์วข�อง	รัวมทั�งทางด้�านการัเงิน	โด้ย์เมื�อพิจารัณาแล�วเห็นวา่เหมาะสิมและมีค่วามเป็นไปได้�ในการัพัฒนาโค่รังการั
ต้ามแนวทางและกลย์้ทธิ์ของบรัิษััท	บรัิษััทจึงจะด้ำาเนินการัซื้ื�อที�ด้ิน	ทั�งน้�	บริัษััทมีนโย์บาย์ไม่สิะสิมที�ด้ิน	เพื�อโอกาสิในการัพัฒนา
ในรัะย์ะย์าว	 โด้ย์ที�ด้ินท้กแปลงที�บรัิษััทจัด้ซื้ื�อมีค่วามเหมาะสิมต้ามกลย้์ทธิ์ของบรัิษััททั�งขนาด้	 รัาค่าและทำาเลที�ต้ั�ง	(Strategic	
Location)

การประเมินทรัพย์สิน
	 การัปรัะเมินทรััพย์์สิินของบริัษััทและบริัษััทย่์อย์	 ซื้ึ�งปรัะกอบด้�วย์ทรััพย์์สิินเพื�อการัลงท้น	 ทรััพย์์สิินสิำานักงาน	 ทรััพย์์สิิน 
เพื�อขาย์และทรััพย์์สิินเพื�อการัพัฒนา	 ในปี	2563	 บรัิษััทได้�มอบหมาย์ให�บรัิษััทปรัะเมินม้ลค่่าทรััพย์์สิินในต้ลาด้ท้นที�อย์้่ในบัญช่ี
รัาย์ช่ื�อที�สิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์ให�ค่วามเห็นช่อบ	ค่ือ	บรัิษััท	เอเจนซื้ี�	ฟอรั์	เรัีย์ลเอสิเต้ท	
แอฟแฟรั์สิ	จำากัด้	

เงินลงทุนในบุริษัทย่อยและการร่วมค้า
	 ณ	วันที�	31	ธินัวาค่ม	2563	บรัษิัทัมบีรัษัิัทย์อ่ย์จำานวน	2	บรัษิัทั	ค่อื	บรัษิัทั	ช่วีาทยั์	อนิเต้อรัเ์ช่นจ	์จำากดั้	และบรัษัิัท	ช่วีาทยั์	โฮีม	 
ออฟฟิศ	จำากัด้บรัิษััทรั่วมค่�าจำานวน	2	บรัิษััท	คื่อ	บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	ฮีัพ	ซื้น้	จำากัด้	และ	บรัิษััท	ช่ีวา	ฮีารั์ท	จำากัด้	และบรัิษััทรั่วม
จำานวน	1	บริัษััท	ค่ือ	บรัิษััท	กมลา	ซื้ีเน้ย์รั์	ลิฟวิ�ง	จำากัด้

	 ทั�งน้�	ณ	วันที�	31	ธัินวาค่ม	2563	บรัิษััทบันทึกม้ลค่่าเงินลงทน้ในบรัิษััทย์่อย์และการัรั่วมค่�าดั้งกล่าวต้ามงบการัเงินเฉพาะ
ของบรัิษััทและบรัิษััทย์่อย์	โด้ย์วิธีิรัาค่าท้น	รัวมทั�งสิิ�น	135.59	ล�านบาท	มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�

บริษัท
ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)
ทุนที่ชำาระแล้ว

(ล้านบาท)
สัดส่วนการลงทุน

(ร้อยละ)
มูลค่าเงินลงทุน

(ล้านบาท)

บริษััทย่อย

บรัิษััท	ช่ีวาทยั์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้ 100.00 100.00 100.00 68.59

บรัิษััท	ช่ีวาทยั์	โฮีม	ออฟฟิศ	จำากัด้ 135.00 135.00 100.00 -

บริษััทร่วมค้า

บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	ฮีัพซื้้น	จำากัด้

บรัิษััท	ช่ีวา	ฮีาร์ัท	จำากัด้

14.00

50.00

14.00

50.00

50.00

70.00

7.00

35.00

บริษััทร่วม

บรัิษััท	กมลา	ซื้ีเน้ย์รั์	ลิฟวิ�ง	จำากัด้ 100.00 100.00 25.00 25.00
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สิทธิและประโยชน์จากการได้รับุการส่งเสริมการลงทุน
	 บริัษััทได้�รัับการัสิ่งเสิรัิมการัลงท้นต้ามพรัะรัาช่บัญญัต้ิสิ่งเสิรัิมการัลงทน้	พ.ศ.	2520	จากค่ณะกรัรัมการัสิ่งเสิริัมการัลงท้น	
มีรัาย์ละเอีย์ด้ดั้งน้�

บัตรส่งเสริมเลขที� 1251(2)/2557

วันที�ให้การส่งเสริม 25	กม้ภาพันธิ์	2557

ปีระเภทที�ได้รับการส่งเสริม ปรัะเภท	7.8	กิจการัพัฒนาสิำาหรัับกิจการัอ้ต้สิาหกรัรัม	

สินค้าที�ได้รับการส่งเสริม อาค่ารัสิำาหรับัโรังงานอต้้สิาหกรัรัมจำานวน	5	หนว่ย์	พื�นที�ใช่�สิอย์รัวมปรัะมาณ	8,410	ต้ารัางเมต้รั

สิทธิและปีระโยชน์ • ได้�รัับอน้ญาต้นำาค่นต้่างด้�าวซื้ึ�งเป็นช่่างฝี่มือหรืัอผู้้�ช่ำานาญการั	 ค่้่สิมรัสิ	 และบ้ค่ค่ลซื้ึ�งอย์้่
ในอ้ปการัะของบ้ค่ค่ลทั�งสิองปรัะเภทน้�เข�ามาในรัาช่อาณาจักรัได้�ต้ามจำานวนและกำาหนด้ 
รัะย์ะเวลาให�อย์้่ในรัาช่อาณาจักรัเท่าที�ค่ณะกรัรัมการัพิจารัณาเห็นสิมค่วรั

• ให�ค่นต้า่งด้�าวซื้ึ�งเปน็ช่า่งฝ่มีอืหรัอืผู้้�ช่ำานาญการัที�ได้�รับัอนญ้าต้ให�อย์้่ในรัาช่อาณาจกัรัได้�ทำางาน
เฉพาะหน�าที�การัทำางานที�ค่ณะกรัรัมการัให�ค่วามเห็นช่อบ

• ได้�รัับย์กเว�นภาษัีเงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ลสิำาหรัับกำาไรัส้ิทธิิที�ได้�จากการัปรัะกอบกิจการัที�ได้�รัับการั 
สิ่งเสิรัิมรัวมกันไม่เกินรั�อย์ละ	100	ของเงินลงทน้ไม่รัวมค่่าที�ด้ินและท้นหมน้เวีย์น	มีกำาหนด้
เวลา	8	ปี	นับแต้่วันที�เรัิ�มมีรัาย์ได้�จากการัปรัะกอบกิจการันั�น

• ได้�รัับย์กเว�นไม่ต้�องนำาเงินปันผู้ลจากกิจการัที�ได้�รัับการัสิ่งเสิรัิมซึื้�งได้�รัับย์กเว�นภาษัีเงินได้�
นิต้ิบ้ค่ค่ลไปรัวมค่ำานวณเพื�อเสีิย์ภาษีัเงินได้�ต้ลอด้รัะย์ะเวลาที�ผู้้�ได้�รัับการัส่ิงเสิริัมได้�รัับย์กเว�น
ภาษัีเงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ล

• ได้�รัับลด้หย์่อนภาษัีเงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ลสิำาหรัับกำาไรัสิ้ทธิิที�ได้�รัับจากการัลงทน้ในอัต้รัารั�อย์ละ	50	
ของอัต้รัาปกต้ิมีกำาหนด้	5	ปี	นับจากวันที�พ�นกำาหนด้รัะย์ะ

• ได้�รัับอน้ญาต้ให�หักค่่าขนส่ิง	 ค่่าไฟฟ้า	 และค่่าปรัะปา	2	 เท่าของค่่าใช่�จ่าย์ดั้งกล่าวเป็น 
รัะย์ะเวลา	10	ปี	นับแต้่วันที�เรัิ�มมีรัาย์ได้�จากการัปรัะกอบกิจการันั�น

• ได้�รัับอน้ญาต้ให�หักเงินลงท้นในการัต้ิด้ต้ั�งหรัือก่อสิรั�างสิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วกรั�อย์ละ	25	 
ของเงินลงท้น	นอกเหน่อไปจากการัหักค่่าเสิื�อมรัาค่าปกต้ิ

• ได้�รัับอน้ญาต้ให�นำาหรัือส่ิงเงินออกนอกรัาช่อาณาจักรัเป็นเงินต้รัาต้่างปรัะเทศได้�

เงื�อนไขเฉพาะโครงการ • จะต้�องเปิด้ด้ำาเนินการัภาย์ในกำาหนด้เวลาไม่เกิน	36	เด้ือน	นับแต้่วันที�ออกบัต้รัสิ่งเสิรัิม
• จะต้�องเพิ�มทน้จด้ทะเบีย์นไมน่�อย์กวา่	40	ล�านบาท	รัวมกับทน้จด้ทะเบีย์นเด้มิเป็นไม่น�อย์กวา่	
240	ล�านบาท	โด้ย์จะต้�องช่ำารัะเต้็มม้ลค่่าก่อนวันเปดิ้ด้ำาเนินการั

• บ้ค่ค่ลผู้้�มีสิัญช่าต้ิไทย์จะต้�องถืือห้�นรัวมกันไม่น�อย์กว่ารั�อย์ละ	51	ของทน้จด้ทะเบีย์น
• จะต้�องด้ำาเนินการัต้ามสิารัะสิำาค่ัญของโค่รังการัได้�รัับการัสิ่งเสิรัิมในเรัื�องช่นิด้การัให�บรัิการั	
ขนาด้ของกิจการั	แบบแปลนแผู้นผู้ัง	การัปล้กสิรั�างอาค่ารัโรังงาน	

• จะต้�องมีขนาด้การัลงท้นไม่น�อย์กว่า	1	ล�านบาท
• จะต้�องย์ื�นแบบขอใช่�สิิทธิิและปรัะโย์ช่น์ย์กเว�นภาษีัเงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ลและรัาย์งานผู้ลภาย์ใน	 
120	วัน

• ภาษัีเงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ลที�ได้�รัับการัย์กเว�นมีม้ลค่่าไม่เกิน	20,965,000	บาท	ทั�งน้�	จะปรัับเปลี�ย์น
ต้ามจำานวนเงินลงท้นโด้ย์ไมร่ัวมค่่าที�ด้ินและท้นหม้นเวีย์นที�แท�จรัิงในวันเปิด้ด้ำาเนินการั

• จะต้�องด้ำาเนินการัให�ได้�ใบรัับรัองรัะบบค่้ณภาพต้ามมาต้รัฐาน	 ISO	9000	หรืัอ	 ISO	14000	
หรัือมาต้รัฐานสิากลอื�นที�เทีย์บเท่าภาย์ใน	2	ปี	นับแต้่วันที�เปดิ้ด้ำาเนินการั

• จะต้�องได้�รัับค่วามเห็นช่อบจากหน่วย์งานของรััฐที�เกี�ย์วข�องก่อนเปิด้ด้ำาเนินการั
• จะต้�องต้ั�งโรังงานในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะซิื้ต้ี�	 จังหวัด้รัะย์อง	ทั�งน้�	ภาย์ในรัะย์ะเวลา	15	ปี
นับแต้่วันที�เปิด้ด้ำาเนินการั	จะย์�าย์โรังงานไปต้ั�งในท�องที�อื�นมิได้�
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บัตรส่งเสริมเลขที� 58-2088-0-00-1-0

วันที�ให้การส่งเสริม 25	สิิงหาค่ม	2558

ปีระเภทที�ได้รับการส่งเสริม ปรัะเภท	7.8	กิจการัพัฒนาสิำาหรัับกิจการัอ้ต้สิาหกรัรัม	

สินค้าที�ได้รับการส่งเสริม อาค่ารัสิำาหรับัโรังงานอ้ต้สิาหกรัรัมจำานวน	5	หนว่ย์	พื�นที�ใช่�สิอย์รัวมปรัะมาณ	8,710	ต้ารัางเมต้รั

สิทธิและปีระโยชน์ • ได้�รัับอน้ญาต้นำาค่นต้่างด้�าวซึื้�งเป็นช่่างฝ่ีมือหรัือผู้้�ช่ำานาญการั	 ค่้่สิมรัสิ	 และบ้ค่ค่ลซื้ึ�งอย์้่
ในอ้ปการัะของบ้ค่ค่ลทั�งสิองปรัะเภทน้�เข�ามาในรัาช่อาณาจักรัได้�ต้ามจำานวนและกำาหนด้ 
รัะย์ะเวลาให�อย์้่ในรัาช่อาณาจักรัเท่าที�ค่ณะกรัรัมการัพิจารัณาเห็นสิมค่วรั

• ให�ค่นต้่างด้�าวซื้ึ�งเป็นช่่างฝ่ีมือหรัือผู้้�ช่ำานาญการัที�ได้�รัับอน้ญาต้ให�อย่้์ในรัาช่อาณาจักรัได้�
ทำางานเฉพาะหน�าที�การัทำางานที�ค่ณะกรัรัมการัให�ค่วามเห็นช่อบ

• ได้�รัับย์กเว�นภาษัีเงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ลสิำาหรัับกำาไรัสิ้ทธิิที�ได้�จากการัปรัะกอบกิจการัที�ได้�รัับการั 
สิ่งเสิรัิมรัวมกันไม่เกินรั�อย์ละ	100	ของเงินลงทน้ไม่รัวมค่่าที�ด้ินและท้นหม้นเวีย์น	มีกำาหนด้
เวลา	8	ปี	นับแต้่วันที�เรัิ�มมีรัาย์ได้�จากการัปรัะกอบกิจการันั�น

• ได้�รัับย์กเว�นไม่ต้�องนำาเงินปันผู้ลจากกิจการัที�ได้�รัับการัสิ่งเสิรัิมซื้ึ�งได้�รัับย์กเว�นภาษีัเงินได้�
นติ้บิค้่ค่ลไปรัวมค่ำานวณเพื�อเสิยี์ภาษัเีงนิได้�ต้ลอด้รัะย์ะเวลาที�ผู้้�ได้�รับัการัสิง่เสิรัมิได้�รัับย์กเว�น
ภาษัีเงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ล

• ได้�รับัลด้หย์อ่นภาษัเีงนิได้�นติ้บิค้่ค่ลสิำาหรับักำาไรัสิท้ธิทีิ�ได้�รับัจากการัลงทน้ในอัต้รัารั�อย์ละ	50	
ของอัต้รัาปกต้ิมีกำาหนด้	5	ปี	นับจากวันที�พ�นกำาหนด้รัะย์ะ

• ได้�รัับอน้ญาต้ให�หักค่่าขนสิ่ง	 ค่่าไฟฟ้า	 และค่่าปรัะปา	2	 เท่าของค่่าใช่�จ่าย์ด้ังกล่าวเป็น 
รัะย์ะเวลา	10	ปี	นับแต้่วันที�เรัิ�มมีรัาย์ได้�จากการัปรัะกอบกิจการันั�น

• ได้�รัับอน้ญาต้ให�หักเงินลงท้นในการัต้ิด้ต้ั�งหรัือก่อสิรั�างสิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วกรั�อย์ละ	25	 
ของเงินลงท้น	นอกเหน่อไปจากการัหักค่่าเสิื�อมรัาค่าปกต้ิ

• ได้�รัับอน้ญาต้ให�นำาหรัือสิ่งเงินออกนอกรัาช่อาณาจักรัเป็นเงินต้รัาต้่างปรัะเทศได้�

เงื�อนไขเฉพาะโครงการ • จะต้�องเปิด้ด้ำาเนินการัภาย์ในกำาหนด้เวลาไม่เกิน	36	เด้ือน	นับแต้่วันที�ออกบัต้รัสิ่งเสิรัิม
• จะต้�องมีท้นจด้ทะเบีย์นเรัีย์กช่ำารัะแล�วไม่น�อย์กว่า	240	ล�านบาท	
• บ้ค่ค่ลผู้้�มีสิัญช่าต้ิไทย์จะต้�องถืือห้�นรัวมกันไม่น�อย์กว่ารั�อย์ละ	51	ของท้นจด้ทะเบีย์น
• จะต้�องด้ำาเนินการัต้ามสิารัะสิำาค่ัญของโค่รังการัได้�รัับการัสิ่งเสิรัิมในเรัื�องช่นิด้การัให�บริัการั	
ขนาด้ของกิจการั	แบบแปลนแผู้นผู้ัง	การัปล้กสิรั�างอาค่ารัโรังงาน	

• จะต้�องมีขนาด้การัลงทน้ไม่น�อย์กว่า	1	ล�านบาท
• จะต้�องย์ื�นแบบขอใช่�สิิทธิิและปรัะโย์ช่น์ย์กเว�นภาษัีเงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ลและรัาย์งานผู้ลภาย์ใน	
120	วัน

• ภาษัีเงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ลที�ได้�รัับการัย์กเว�นมีม้ลค่่าไม่เกิน	21,350,000	บาท	ทั�งน้�	จะปรัับเปลี�ย์น
ต้ามจำานวนเงินลงท้นโด้ย์ไม่รัวมค่่าที�ด้ินและท้นหมน้เวีย์นที�แท�จรัิงในวันเปิด้ด้ำาเนินการั

• จะต้�องด้ำาเนินการัให�ได้�ใบรัับรัองรัะบบค่้ณภาพต้ามมาต้รัฐาน	ISO	9000	หรัือ	ISO	14000	
หรัือมาต้รัฐานสิากลอื�นที�เทีย์บเท่าภาย์ใน	2	ปี	นับแต้่วันที�เปิด้ด้ำาเนินการั

• จะต้�องได้�รัับค่วามเห็นช่อบจากหน่วย์งานของรััฐที�เกี�ย์วข�องก่อนเปิด้ด้ำาเนินการั
• จะต้�องต้ั�งโรังงานในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะซิื้ต้ี�	จังหวัด้รัะย์อง	ทั�งน้�	ภาย์ในรัะย์ะเวลา	15	ปี
นับแต้่วันที�เปิด้ด้ำาเนินการั	จะย์�าย์โรังงานไปต้ั�งในท�องที�อื�นมิได้�

	 ในไต้รัมาสิ	3	 ปี	2563	 บรัิษััทฯได้�เข�าทำาสิัญญาต้กลงกรัะทำาการักับทรััสิต้์เพื�อการัลงท้นในอสิังหารัิมทรััพย์์สิิทธิิการัเช่่า	 
เอไอเอ็ม	อนิด้สัิเทรัยี์ล	โกรัท	(“AIMIRT”)	เพื�อขาย์ที�ด้นิพรั�อมอาค่ารัโรังงาน	(ซื้ึ�งเปน็ทรัพัย์ส์ินิหลกัของสิว่นงานธิร้ักจิให�เช่า่พื�นที�)	
ให�แก่	AIMIRT	ในรัาค่า	460	ล�านบาท	โด้ย์บรัิษััทฯรัับรั้�รัาย์การัด้ังกล่าวในสิ่วนของกำาไรัหรัือขาด้ทน้สิำาหรัับปีปัจจ้บัน
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นโยบุายการลงทุนในบุริษัทย่อย บุริษัทร่วม และการร่วมค้า
• ธิ้รักิจหลัก	หมาย์ถืึง	ธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์	และธิ้รักิจที�เกี�ย์วเน่�องจากการัด้ำาเนินธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์	์เช่่น	 

ธิร้ักจิเปน็นาย์หน�าอสิงัหารัมิทรัพัย์	์ธิร้ักจินติ้บิค้่ค่ลอสิงัหารัมิทรัพัย์์	ธิร้ักจิรั�านอาหารั	ที�เกี�ย์วข�องกบัโค่รังการัอสิงัหารัมิทรัพัย์์	
ธิ้รักิจสิปอรั์ต้ค่ลับที�เกี�ย์วข�องกับโค่รังการัอสิังหารัิมทรััพย์	์รัวมทั�งธิ้รักิจปรัะเภทโรังงานสิำาเรั็จรั้ปและโกด้ังสิินค่�าให�เช่่า	หรัือ
ธิร้ักจิอื�นใด้ที�เกี�ย์วข�องกบัโค่รังการัอสิงัหารัมิทรัพัย์	์เปน็ต้�น	หากจะพจิารัณาว่าธิร้ักจิใด้เปน็ธิร้ักจิหลกัหรัอืไมน่ั�นให�อย์้่ในด้ล้พนิิจ 
ของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

• บริัษัทัได้�มกีารักำาหนด้นโย์บาย์การัลงทน้ในบรัษัิัทย์อ่ย์และบรัษิัทัรัว่มของบรัษิัทัโด้ย์มนีโย์บาย์ที�จะลงทน้ในกจิการัที�สิอด้ค่ล�อง
กับการัด้ำาเนินธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ที�มีศักย์ภาพในการัเจรัิญเต้ิบโต้	และให�ผู้ลต้อบแทนที�เหมาะสิม

• บรัิษััทจะสิ่งต้ัวแทนของบรัิษััทเข�าเป็นกรัรัมการัในบรัิษััทย์่อย์และบรัิษััทรั่วมของบรัิษััทด้ังกล่าว	 จำานวนต้ัวแทนที�สิ่งเข�า 
เป็นกรัรัมการั	 จะเป็นไปต้ามสิัด้สิ่วนการัถืือห้�น	 หรัือหากไม่เป็นไปต้ามสิัด้สิ่วนการัถืือห้�น	 จะต้�องได้�รัับค่วามเห็นช่อบจาก
ค่ณะกรัรัมการัโด้ย์มีเหต้้ผู้ลอันสิมค่วรั

• การัลงทน้ในบรัษิัทัย่์อย์หรัอืบรัษิัทัรัว่มจะต้�องสิอด้ค่ล�องและเป็นไปต้ามปรัะกาศค่ณะกรัรัมการักำากบัต้ลาด้ทน้	เรัื�องหลักเกณฑ ์
ในการัทำารัาย์การัที�มีนยั์สิำาค่ญัที�เข�าขา่ย์เปน็การัได้�มาหรัอืจำาหนา่ย์ไปซื้ึ�งสินิทรัพัย์	์และปรัะกาศค่ณะกรัรัมการัต้ลาด้หลกัทรัพัย์์
แห่งปรัะเทศไทย์	 เรัื�องการัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลและการัปฏิิบัต้ิการัของบรัิษััทจด้ทะเบีย์นในการัได้�มาหรืัอจำาหน่าย์ไปซึื้�งสิินทรััพย์	์
พ.ศ.	2547

• การัลงท้นร่ัวมกันกับพันธิมิต้รัทางการัเงิน	(Financial	Investor)	หรัือพันธิมิต้รักลย์ท้ธิ์	(Strategic	Investor)	บรัิษััทจะต้�อง
เป็นผู้้�มีอำานาจค่วบค่้มบรัิษััทรั่วมลงท้นนั�นๆ	ต้ามสิัด้สิ่วนการัถืือห้�นและการัลงท้น	โด้ย์กำาหนด้ไว�ว่าม้ลค่่าเงินลงทน้ในธิ้รักิจ
หลักทั�งหมด้จะต้�องไม่เกินกว่าต้ามที�กฎหมาย์	หรัือปรัะกาศที�เกี�ย์วข�องกำาหนด้		

• การัลงท้นในธิ้รักิจใด้ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการัลงท้นใหม่	 หรัือลงท้นเพิ�มในธิ้รักิจเด้ิมในกิจการัที�เป็นธิ้รักิจหลัก	 ซื้ึ�งรัวมถืึงการั 
จัด้ซื้ื�อ	ขาย์	โอน	หรัือ	เช่่ารัะย์ะย์าวเกิน	1	ปี	ในที�ด้ินหรัืออสิังหารัิมทรััพย์์ใด้ๆ	จะต้�องผู้่านการัพิจารัณาจากค่ณะกรัรัมการั
บรัิษััท	โด้ย์ฝ่่าย์จัด้การัจะต้�องนำาเสินอแผู้นงาน	2	ปี	รัวมทั�งปรัะมาณการัทางการัเงิน	และผู้ลต้อบแทนหรัือผู้ลปรัะโย์ช่น์ที�
บรัิษััท	 ค่าด้ว่าจะได้�รัับ	 และหากค่ณะกรัรัมการับรัิษััทต้�องการัค่วามเห็นจากผู้้�เช่ี�ย์วช่าญภาย์นอก	 บริัษััทจะต้�องด้ำาเนินการั
จัด้หาจัด้จ�างมาให�

• การัลงท้นในธิ้รักิจใด้ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการัลงท้นใหม่	 หรืัอลงท้นเพิ�มในธิ้รักิจเด้ิมในกิจการัที�มิใช่่ธิ้รักิจหลัก	 ซื้ึ�งรัวมถืึงการั 
จัด้ซื้ื�อ	 ขาย์	 โอน	หรัือ	 เช่่ารัะย์ะย์าวเกิน	1	 ปีในที�ด้ินหรัืออสิังหารัิมทรััพย์์ใด้ๆ	 และการัช่่วย์เหลือทางการัเงินจะต้�องผู้่าน 
การัพิจารัณาจากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	โด้ย์ฝ่่าย์จัด้การัจะต้�องนำาเสินอแผู้นงาน	2	ปี	รัวมทั�งปรัะมาณการัทางการัเงิน	และ 
ผู้ลต้อบแทนหรืัอผู้ลปรัะโย์ช่นท์ี�บรัษิัทัค่าด้วา่จะได้�รับั	และหากค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทต้�องการัค่วามเหน็จากผู้้�เช่ี�ย์วช่าญภาย์นอก	
บรัิษััทจะต้�องด้ำาเนินการัจัด้หาจัด้จ�างมาให�

• บริัษััทจะเปิด้เผู้ย์การัลงท้นในธ้ิรักิจใด้ๆ	 ทั�งในกิจการัที�เป็นธิ้รักิจหลักหรัือไม่ใช่่ธิ้รักิจหลัก	 ซึื้�งรัวมถืึงการัจัด้ซื้ื�อ	 ขาย์	 โอน	
หรัือเช่่ารัะย์ะย์าวเกิน	1	 ปีในที�ด้ินหรืัออสิังหารัิมทรััพย์์ใด้ๆ	 และการัให�ค่วามช่่วย์เหลือทางการัเงินแก่กิจการัที�ไม่ใช่�ธิ้รักิจ
หลกั	โด้ย์รัะบถึ้ืงปรัะเภทธิร้ักจิ	และค่วามเห็นค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	และค่ณะกรัรัมการับรัษิัทัในเรัื�องค่วามเสิี�ย์งที�เกี�ย์วข�อง	
ม้ลค่่าเงินลงท้น	 และสัิด้ส่ิวนเงินลงท้นต้่อท้นจด้ทะเบีย์นเรัีย์กช่ำารัะแล�วของบรัิษััทในแบบ	56-1	 และรัาย์งานปรัะจำาปี	 
ที�จัด้สิ่งให�แก่ผู้้�ถืือห้�นปรัะจำาปี
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 รายการระหว่างกัน

ลักษณ์ะความสัมพันธ์
	 บรัิษััทฯ	 มีการัทำารัาย์การัรัะหว่างกันกับบ้ค่ค่ลที�อาจมีค่วามขัด้แย์�งต้่างๆ	 ได้�แก่	 กรัรัมการั	 ผู้้�ถืือห้�น	 ผู้้�บรัิหารั	 และบรัิษััท
ที�เกี�ย์วข�องซื้ึ�งหมาย์ถึืงบริัษััทที�มีบ้ค่ค่ลที�อาจมีค่วามขัด้แย์�งของบริัษััทฯ	 มีค่วามสัิมพันธิ์เกี�ย์วข�องกับกรัรัมการั	 ผู้้�บรัิหารัและ 
ผู้้�ถืือห้�นของบรัิษััทด้ังกล่าว	ซื้ึ�งสิามารัถืสิรั้ปลักษัณะค่วามสิัมพันธิ์	ได้�ด้ังน้�	

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

นายชาติชาย พานิชชีวะ • เป็นกรัรัมการัของบรัิษััทฯ
• เป็นผู้้�ถืือห้�นใหญ่ของบรัิษััท	ช่าต้ิชี่วะ	จำากัด้	(“ช่าต้ิช่ีวะ”)	ซื้ึ�งช่าต้ิชี่วะเป็น 
ผู้้�ถือืห้�นใหญข่องบรัษิัทัฯ	มสีิดั้สิว่นการัถือืห้�นในบรัษิัทัฯ	รั�อย์ละ	67.64	ของ
ท้นจด้ทะเบีย์นที�ช่ำารัะแล�วจำานวน	1,275	ล�านบาท

• เป็นกรัรัมการัผู้้�มีอำานาจลงนามผู้้กพันธิ์บรัิษััทฯ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ • เป็นกรัรัมการัของบรัิษััทฯ
• เป็นผู้้�ถืือห้�นของ	 ช่าต้ิช่ีวะ	 ซื้ึ�งช่าต้ิช่ีวะเป็นผู้้�ถืือห้�นใหญ่ของบรัิษััทฯ	 
มีสิัด้สิ่วนการัถืือห้�นในบรัิษััทฯ	 รั�อย์ละ	67.64	 ของท้นจด้ทะเบีย์นที�ช่ำารัะ
แล�วจำานวน	1,275	ล�านบาท

• เป็นกรัรัมการัผู้้�มีอำานาจลงนามผู้้กพันธิ์บรัิษััทฯ
• เป็นภรัรัย์าของนาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ชี่วะ

นายบุญ ชุน เกียรติ • เป็นกรัรัมการัของบรัิษััทฯ
• เป็นผู้้�บรัิหารัของบรัิษััทฯ	โด้ย์ด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัผู้้�จัด้การั
• เป็นกรัรัมการัผู้้�มีอำานาจลงนามผู้้กพันธิ์บรัิษััทฯ

บริษััท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด
(“CWT INT”)

• ปรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์
• เป็นบรัิษััทย์่อย์	 ซื้ึ�งบรัิษััทฯ	 มีสิัด้สิ่วนการัถืือห้�นรั�อย์ละ	 100	 ของ 
ท้นจด้ทะเบีย์นที�ช่ำารัะแล�วจำานวน	100.00	ล�านบาท

• มกีรัรัมการัรัว่มกนักบับรัษิัทัฯ	จำานวน	2	รัาย์	ได้�แก	่นาย์ช่าต้ชิ่าย์	พานชิ่ช่วีะ	 
และ	นาย์บญ้	ช่้น	เกีย์รัต้ิ

บริษััท ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จ�ากัด
(“CWB”)

• ปรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์
• เป็นบรัิษััทย์่อย์	 ซื้ึ�งบรัิษััทฯ	 มีสิัด้สิ่วนการัถืือห้�นรั�อย์ละ	 100	 ของ 
ท้นจด้ทะเบีย์นที�ช่ำารัะแล�วจำานวน	135.00	ล�านบาท

• มกีรัรัมการัรัว่มกนักบับรัษิัทัฯ	จำานวน	2	รัาย์	ได้�แก	่นาย์ช่าต้ชิ่าย์	พานชิ่ช่วีะ 
และ	นาย์บญ้	ช่้น	เกีย์รัต้ิ

บริษััท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ�ากัด
(“CTHS”)

• ปรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์
• เป็นบรัิษััทรั่วม	 ซื้ึ�งบรัิษััทฯ	 มีสิัด้สิ่วนการัถืือห้�นใน	 CTHS	 รั�อย์ละ	50	 
ของท้นจด้ทะเบีย์นที�ช่ำารัะแล�วจำานวน	14.00	ล�านบาท

• มกีรัรัมการัรัว่มกนักบับรัษิัทัฯ	จำานวน	2	รัาย์	ได้�แก	่นาย์ช่าต้ชิ่าย์	พานชิ่ช่วีะ	 
และ	นาย์บญ้	ช่้น	เกีย์รัต้ิ

บริษััท ชีวา ฮาร์ท จ�ากัด
(“CWH”)

• ปรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์
• เป็นบรัิษััทรั่วมค่�า	 ซื้ึ�งบรัิษััทฯ	 มีสิัด้สิ่วนการัถืือห้�นใน	 CWH	 รั�อย์ละ	70	
ของท้นจด้ทะเบีย์นที�ช่ำารัะแล�วจำานวน	50.00	ล�านบาท

• มกีรัรัมการัรัว่มกนักบับรัษิัทัฯ	จำานวน	2	รัาย์	ได้�แก	่นาย์ช่าต้ชิ่าย์	พานชิ่ช่วีะ	 
และ	นาย์บญ้	ช่้น	เกีย์รัต้ิ
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บริษััท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ�ง จ�ากัด
(“KSL”)

• ปรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสัิงหารัิมทรััพย์์
• เป็นบรัิษััทรั่วม	ซื้ึ�งบรัิษััทฯ	มีสิัด้สิ่วนการัถืือห้�นใน	KSL	รั�อย์ละ	25	ของ
ท้นจด้ทะเบีย์นที�ช่ำารัะแล�วจำานวน	100	ล�านบาท

• มีกรัรัมการัรั่วมกันกับบรัิษััทฯ	จำานวน	1	รัาย์	ได้�แก่	นาย์บญ้	ช่้น	เกีย์รัติ้

บริษััท ชาติชีวะ จ�ากัด
(“ชาติชีวะ”)

• ปรัะกอบธิ้รักิจลงท้นในบรัิษััทอื�น	
• มกีรัรัมการัรัว่มกนักบับรัษัิัทฯ	จำานวน	2	รัาย์ได้�แก	่นาย์ช่าต้ชิ่าย์	พานชิ่ช่วีะ	 
และนางสิมหะทัย์	พานิช่ชี่วะ

• เปน็ผู้้�ถือืห้�นใหญข่องบรัษิัทัฯ	มสีิดั้สิว่นการัถือืห้�นในบรัษิัทัฯ	รั�อย์ละ	67.64	
ของท้นจด้ทะเบีย์นที�ช่ำารัะแล�วจำานวน	1,275	ล�านบาท

บริษััท ไทยศรีปีระกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
(“ไทยศรีปีระกันภัย”)

• ปรัะกอบธิ้รักิจปรัะกันภัย์
• มกีรัรัมการัรัว่มกนักบับรัษัิัทฯ	จำานวน	1	รัาย์ได้�แก	่นาย์ช่าต้ชิ่าย์	พานชิ่ช่วีะ

ลักษณ์ะรายการระหว่างกัน
	 บริัษััทฯและบรัิษััทย์่อย์มีรัาย์การัรัะหว่างกันกับบรัิษััท/บ้ค่ค่ลที�เกี�ย์วข�องกัน	 โด้ย์รัาย์การัรัะหว่างกันเป็นไปต้ามลักษัณะ
ธิ้รักิจการัค่�าปกต้ิ	 และเป็นการัสินันสิน้นการัด้ำาเนินธ้ิรักิจของกล้่มบรัิษััทเพื�อให�เกิด้ปรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ต้่อบรัิษััทฯ	 รัาย์การัด้ังกล่าว
เป็นรัาย์การัที�มีค่วามจำาเป็นและสิมเหต้้สิมผู้ล	 ทั�งน้�	 บรัิษััทฯจะให�ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบพิจารัณาถืึงค่วามสิมเหต้้สิมผู้ลและ 
ค่วามเหมาะสิมของรัาค่าและต้�องได้�รับัค่วามเหน็ช่อบจากค่ณะกรัรัมการัของบรัษิัทัฯ	สิำาหรับัปสีิิ�นสิด้้วนัที�	31	ธินัวาค่ม	2562	และ	
31	ธิันวาค่ม	2563	มีรัาย์การัรัะหว่างกันของบรัิษััทฯและบรัิษััทย์่อย์กับบรัิษััท/บ้ค่ค่ลที�เกี�ย์วข�องกัน	มีรัาย์ละเอีย์ด้ด้ังน้�

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

ม.ค. – 
ธ.ค.2563

ม.ค. - 
ธ.ค.2562

บริัษััท	ช่ีวา	ฮีารั์ท	จำากัด้
(บรัิษััทรั่วมค่�า)

เงินให�ก้�ย์ืมจากบรัิษััทที�		
เกี�ย์วข�องกัน
ด้อกเบี�ย์รัับ
ด้อกเบี�ย์ค่�างรัับ

ล้กหน้�-เงินทด้รัองจ่าย์
รัาย์ได้�จากการัให�
บรัิการั	
บรัิหารัสิำานักงาน

133.78

6.05
10.74

1.60

-

103.58

3.41
4.69

0.31

0.24

การัทำารัาย์การัด้ังกล่าวเกิด้ขึ�นเพื�อเป็น
เงินท้นหม้นเวีย์นและเป็นการัเสิริัม
สิภาพค่ล่อง	 ซื้ึ� ง เป็นปรัะโย์ช่น์ ใน 
การัด้ำาเนนิธิร้ักจิของบรัษิัทัฯ	ทั�งน้�	อตั้รัา
ด้อกเบี�ย์ที�บรัิษััทฯ	 ได้�รัับเป็นอัต้รัา
ด้อกเบี�ย์ที�อ�างอิงจากอัต้รัาด้อกเบี�ย์ของ
ธินาค่ารัพาณิช่ย์์ในช่่วงเวลานั�น	
การัทำารัาย์การัรัาย์ได้�จากการัให�บริัการั	
บริัหารัสิำานักงานแก่บรัิษััทที�เกี�ย์วข�องที�
มีการัค่ิด้ค่่าบรัิการัอ�างอิงจากอัต้รัาเงิน
เด้ือนของพนักงานที�	 ต้�องมีเพื�อปฏิิบัต้ิ
งาน	จึงเห็นว่ามีค่วามสิมเหต้้สิมผู้ลและ
เป็นไปเพื�อปรัะโย์ช่น์สิง้สิ้ด้ของบรัิษััทฯ
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บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

ม.ค. – 
ธ.ค.2563

ม.ค. - 
ธ.ค.2562

บริัษัทั	ช่วีาทยั์	อนิเต้อร์ัเช่นจ์	 
จำากัด้	(บริัษััทย์่อย์)

เงินให�ก้�ย์ืมจากบรัิษััทที�
เกี�ย์วข�องกัน
ด้อกเบี�ย์รัับ
ด้อกเบี�ย์ค่�างรัับ
ล้กหน้�-เงินทด้รัองจ่าย์
เจ�าหน้�-อื�นๆ

189.40

9.77
11.56
0.87
3.95

197.50

1.79
1.79
0.87
4.21

การัทำารัาย์การัด้ังกล่าวเกิด้ขึ�นเพื�อเป็น
เงินท้นหม้นเวีย์นและเป็นการัเสิรัิม
สิภาพค่ล่อง	 ซื้ึ�งเป็นปรัะโย์ช่น์ในการั
ด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทฯ	 ทั�งน้�	 อัต้รัา
ด้อกเบี�ย์ที�บรัิษััทฯ	 ได้�รัับเป็นอัต้รัา
ด้อกเบี�ย์ที�อ�างอิงจากอัต้รัาด้อกเบี�ย์ของ
ธินาค่ารัพาณชิ่ย์์ในช่ว่งเวลานั�น	จงึเหน็วา่ 
มีค่วามสิมเหต้้สิมผู้ลและเป็นไปเพื�อ
ปรัะโย์ช่น์ของบรัิษััทฯ

บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	โฮีม	ออฟฟิศ	
จำากัด้	(บริัษััทย์่อย์)

ล้กหน้�-เงินทด้รัองจ่าย์
เจ�าหน้�-อื�นๆ

-
10.56

7.39
0.02

การัทำารัาย์การัด้ังกล่าวเกิด้ขึ�นเพื�อเป็น
เงินท้นหม้นเวีย์นและเป็นการัเสิรัิม
สิภาพค่ล่อง	 ซื้ึ�งเป็นปรัะโย์ช่น์ในการั
ด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทฯ	 ทั�งน้�	 อัต้รัา
ด้อกเบี�ย์ที�บรัิษััทฯ	 ได้�รัับเป็นอัต้รัา
ด้อกเบี�ย์ที�อ�างอิงจากอัต้รัาด้อกเบี�ย์ 
ของธินาค่ารัพาณิช่ย์์ ในช่่วงเวลานั�น	 
จึงเห็นว่ามีค่วามสิมเหต้้สิมผู้ลและเป็น
ไปเพื�อปรัะโย์ช่น์ของบรัิษััทฯ

บรัิษััท	ช่ีวาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น	
จำากัด้	(บริัษััทรั่วมค่�า)

ล้กหน้�-เงินทด้รัองจ่าย์ 0.44 - การัทำารัาย์การัด้ังกล่าวเกิด้ขึ�นเพื�อเป็น
เงินท้นหม้นเวีย์นและเป็นการัเสิรัิม
สิภาพค่ล่อง	 ซื้ึ�งเป็นปรัะโย์ช่น์ในการั
ด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทฯ	 ทั�งน้�	 อัต้รัา
ด้อกเบี�ย์ที�บรัิษััทฯ	 ได้�รัับเป็นอัต้รัา
ด้อกเบี�ย์ที�อ�างอิงจากอัต้รัาด้อกเบี�ย์ของ
ธินาค่ารัพาณิช่ย์์ในช่่วงเวลานั�น	 จึงเห็น
ว่ามีค่วามสิมเหต้้สิมผู้ลและเป็นไปเพื�อ
ปรัะโย์ช่น์ของบรัิษััทฯ

บรัิษััท	กมลา	ซื้ีเน้ย์รั์	ลิฟวิ�ง	 
จำากัด้	(บริัษััทรั่วม)

เงินให�ก้�ย์ืมจากบรัิษััทที�
เกี�ย์วข�องกัน
ด้อกเบี�ย์รัับ
ด้อกเบี�ย์ค่�างรัับ

70.75

3.44
7.01

64.00

2.78
3.57

การัทำารัาย์การัด้ังกล่าวเกิด้ขึ�นเพื�อเป็น
เงินท้นหม้นเวีย์นและเป็นการัเสิรัิม
สิภาพค่ล่อง	 ซื้ึ� ง เป็นปรัะโย์ช่น์ ใน 
การัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทฯ	 ทั�งน้�	 
อัต้รัาด้อกเบี�ย์ที�บรัิษััทฯ	 ได้�รัับเป็น 
อัต้รัาด้อกเบี�ย์ที�อ�างองิจากอตั้รัาด้อกเบี�ย์
ของธินาค่ารัพาณิช่ย์์ในช่่วงเวลานั�น	จึง
เห็นว่ามีค่วามสิมเหต้้สิมผู้ลและเป็นไป
เพื�อปรัะโย์ช่น์ของบรัิษััทฯ
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บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

ม.ค. – 
ธ.ค.2563

ม.ค. - 
ธ.ค.2562

บริัษััท	ไทย์ศรัีปรัะกันภัย์	
จำากัด้	(มหาช่น)
(มีกรัรัมการัรั่วมกัน 
กับบรัิษััทฯ)

ค่่าเบี�ย์ปรัะกัน
ค่่าเบี�ย์ปรัะกัน- 
เจ�าหน้�อื�น

2.48
1.83

4.25
0.55

การัทำารัาย์การัด้ังกล่าวเป็นรัาย์การั
สินับสิน้นธิ้รักิจของบรัิษััท	 และรัาค่า 
ค่่าเบี�ย์ปรัะกันเป็นรัาค่าใกล�เค่ีย์งกับ 
รัาค่าที�ไทย์ศรีัปรัะกันภัย์ให�กับล้กค่�า 
รัาย์อื�น	 ด้ังนั�น	 การัทำารัาย์การัน้�จึง 
สิมเหต้้สิมผู้ลและเป็นไปเพื�อปรัะโย์ช่น์
ของบรัิษััทฯ

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
	 โด้ย์ที�ปรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ค่รัั�งที�	2/2564	เมื�อวันที�	15	ก้มภาพันธิ์	2564	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	ได้�พิจารัณาข�อม้ล
รัาย์การัรัะหว่างกันของบรัิษััทฯ	สิิ�นสิ้ด้วันที�	31	ธัินวาค่ม	2563	และรัอบปีบัญช่ีสิิ�นสิ้ด้วันที�	31	ธัินวาค่ม	2562	ได้�ให�ค่วามเห็นว่า 
การัทำารัาย์การัรัะหว่างกันเป็นค่วามจำาเป็นในการัปรัะกอบธิ้รักิจทั�วไป	 เงื�อนไขต้่างๆของรัาย์การัรัะหว่างกันกับบ้ค่ค่ลที�เกี�ย์วข�อง
กันในช่่วงเวลาด้ังกล่าวเป็นไปต้ามรัาค่าต้ลาด้และมีค่วามสิมเหต้้สิมผู้ล	

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
	 ที�ปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทค่รัั�งที�	3/2558	เมื�อวันที�	31	มีนาค่ม	2558	ได้�มีมต้ิกำาหนด้นโย์บาย์และขั�นต้อนการัทำารัาย์การั
รัะหว่างกันของบรัิษััทกับบ้ค่ค่ลที�อาจมีค่วามขัด้แย์�งหรัือบ้ค่ค่ลที�เกี�ย์วข�องกันเพื�อให�การัทำารัาย์การัเป็นไปอย่์างโปรั่งใสิและเป็น 
การัรัักษัาผู้ลปรัะโย์ช่น์ของบริัษััทฯ	 โด้ย์บริัษััทฯ	 จะปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์ว่าด้�วย์หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์และข�อบังค่ับ	
ปรัะกาศ	 ค่ำาสิั�งหรืัอข�อกำาหนด้ของค่ณะกรัรัมการักำากับต้ลาด้ท้นและต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	 ทั�งน้�	 ผู้้�บรัิหารัหรัือผู้้�มี
สิ่วนได้�สิ่วนเสิีย์จะไม่สิามารัถืเข�ารั่วมในการัอน้มัต้ิการัทำารัาย์การัรัะหว่างกันด้ังกล่าวได้�	 ในกรัณ้ที�กฎหมาย์กำาหนด้ให�ต้�องได้�รัับ
อนม้ตั้จิากที�ปรัะช่ม้ค่ณะกรัรัมการับรัษิัทั	บรัษิัทัฯ	จะจดั้ให�มีค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเข�าร่ัวมปรัะช่ม้	เพื�อพิจารัณาและให�ค่วามเห็น 
ในการัทำารัาย์การัและค่วามสิมเหต้้สิมผู้ลของรัาย์การันั�นๆ	 ทั�งน้�	 การัทำารัาย์การัที�เป็นข�อต้กลงทางการัค่�าที�มีเงื�อนไขการัค่�า 
โด้ย์ทั�วไป	และการัทำารัาย์การัที�เป็นข�อต้กลงทางการัค่�าที�ไม่เป็นเงื�อนไขการัค่�าโด้ย์ทั�วไป	ให�มีหลักการัด้ังน้�

การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
	 การัทำารัาย์การัธิร้ักจิปกต้แิละรัาย์การัสินบัสินน้ธิร้ักจิปกต้	ิจะต้�องมีข�อต้กลงทางการัค่�าที�มเีงื�อนไขการัค่�าและรัาค่าที�เป็นธิรัรัม	 
สิามารัถืเทีย์บเคี่ย์งได้�กับการัทำารัาย์การัรัะหว่างบรัิษััทฯ	 กับบ้ค่ค่ลทั�วไป	 หรัือการัทำารัาย์การัรัะหว่างบ้ค่ค่ลที�อาจมีค่วามขัด้แย์�ง
ทางผู้ลปรัะโย์ช่น์กับบ้ค่ค่ลทั�วไป	 หรัือการัทำารัาย์การัในลักษัณะเด้ีย์วกับของผู้้�ปรัะกอบการัอื�นในธิ้รักิจ	 โด้ย์ได้�อน้มัต้ิในหลักการั
ให�ฝ่่าย์จัด้การัสิามารัถือน้มัต้ิการัทำาธ้ิรักรัรัมด้ังกล่าวได้�	 หากธิ้รักรัรัมนั�นมีข�อต้กลงทางการัค่�าในลักษัณะเด้ีย์วกับที�วิญญู้ช่น 
จะพึงกรัะทำากับค่้่สิัญญาทั�วไปในสิถืานการัณ์เด้ีย์วกันด้�วย์อำานาจต้่อรัองที�ปรัาศจากอิทธิิพลในการัที�ต้นมีสิถืานะเป็นกรัรัมการั	 
ผู้้�บรัิหารั	 หรัือบ้ค่ค่ลที�มีค่วามเกี�ย์วข�อง	 ทั�งน้�	 ฝ่่าย์บรัิหารัของบรัิษััทฯ	 สิามารัถืด้ำาเนินการัได้�ต้ามปกต้ิภาย์ใต้�หลักการัที�ทาง 
ค่ณะกรัรัมการับริัษัทัได้�พจิารัณาอนมั้ต้	ิและจดั้ทำารัาย์งานสิรัป้การัทำาธิร้ักรัรัมด้งักลา่วที�เกดิ้ขึ�นในช่ว่งเวลาที�ผู้า่นมา	เพื�อรัาย์งานใน
ที�ปรัะช้่มค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบทก้ไต้รัมาสิ	ทั�งน้�	บรัษิัทัฯ	จะปฏิบิตั้ิให�เปน็ไปต้ามกฎหมาย์ว่าด้�วย์หลกัทรัพัย์์และต้ลาด้หลกัทรัพัย์์
และข�อบังคั่บ	ปรัะกาศ	ค่ำาสิั�งหรัือข�อกำาหนด้ของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์	รัวมถืึงปฏิิบัติ้ต้ามข�อกำาหนด้เกี�ย์วกับการัเปิด้
เผู้ย์ข�อม้ลการัทำารัาย์การัเกี�ย์วโย์งกัน
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การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
	 การัทำารัาย์การัที�เปน็ข�อต้กลงทางการัค่�าที�ไมเ่ปน็เงื�อนไขโด้ย์ทั�วไป	บรัษิัทัฯ	กำาหนด้ให�ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเปน็ผู้้�พิจารัณา
และให�ค่วามเห็นเกี�ย์วกับค่วามจำาเป็นในการัเข�าทำารัาย์การัและค่วามเหมาะสิมด้�านรัาค่าของรัาย์การันั�นๆ	ในกรัณท้ี�ค่ณะกรัรัมการั
ต้รัวจสิอบไม่มีค่วามช่ำานาญในการัพิจารัณารัาย์การัรัะหว่างกันที�อาจเกิด้ขึ�น	บรัิษััทฯ	จะจัด้ให�มีผู้้�ปรัะเมินรัาค่าอิสิรัะ	ผู้้�เช่ี�ย์วช่าญ
อสิิรัะหรืัอผู้้�ต้รัวจสิอบบัญชี่เป็นผู้้�ให�ค่วามเห็นเกี�ย์วกับรัาย์การัรัะหว่างกันด้งักล่าวกับค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	เพื�อให�ค่ณะกรัรัมการั
ต้รัวจสิอบใช่�ปรัะกอบการัต้ัด้สิินใจและให�ค่วามเห็นต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทหรืัอผู้้�ถืือห้�น	แล�วแต่้กรัณ้	เพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิต้่อไป	

นโยบุายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
	 บรัษัิัทฯ	มกีารัทำารัาย์การัรัะหวา่งกนัจากการัปรัะกอบธิร้ักจิปกต้แิละสินบัสินน้ธิร้ักจิปกต้ทิี�จะเกดิ้ขึ�นต้อ่เน่�องในอนาค่ต้ได้�แก่	
การัเช่่าพื�นที�สิำานักงาน	การัให�บรัิการับรัิหารัจัด้การั	การัช่ำารัะค่่าสิาธิารัณ้ปโภค่และค่่าสิ่วนกลาง	การัเช่่ารัถืย์นต้์	การัเช่่าห�องช่้ด้	
การัช่ำารัะค่่าปรัะกันภัย์	 การัให�และรัับค่วามช่่วย์เหลือทางการัเงินกับบ้ค่ค่ลหรัือบรัิษััทที�เกี�ย์วข�อง	 ซึื้�งการัทำารัาย์การัรัะหว่างกัน 
ด้งักลา่วจะเปน็ไปต้ามลกัษัณะธิร้ักจิการัค่�าโด้ย์ทั�วไป	มเีงื�อนไขการัค่�าปกต้แิละสิามารัถือ�างองิได้�กบัเงื�อนไขทางธิร้ักจิปรัะเภทเด้ยี์ว 
กันกับที�บรัิษััทฯ	ทำากับบ้ค่ค่ลภาย์นอก	เช่่น

1. 	การัขาย์อสัิงหารัมิทรัพัย์์ให�แกบ่ค้่ค่ลที�เกี�ย์วข�อง	จะเปน็ไปต้ามรัาค่าและเงื�อนไขทางการัค่�าเช่่นเด้ยี์วกบัที�บรัษัิัทฯ	ให�แกล่ก้ค่�า
รัาย์อื�น	รัวมถึืงสิิทธิิในการัได้�รัับสิ่วนลด้จะเป็นไปต้ามนโย์บาย์ของบรัิษััทฯ	

2. 	การัให�และรัับค่วามช่่วย์เหลือทางการัเงินจากบ้ค่ค่ลหรืัอบรัิษััทที�เกี�ย์วข�องกัน	 อัต้รัาด้อกเบี�ย์ที�บรัิษััทฯ	 ได้�รัับจะเป็นอัต้รัา
ด้อกเบี�ย์ที�ใกล�เค่ีย์งกับอัต้รัาด้อกเบี�ย์จากการัก้�ยื์มเงินจากธินาค่ารัพาณิช่ย์์

3. การัเข�าทำารัาย์การัอื�นๆ	ซื้ึ�งมีรัาค่าหรัือค่่าธิรัรัมเน้ย์ม	และเงื�อนไขทางการัค่�าที�สิามารัถืเทีย์บเค่ีย์งได้�กับรัาค่าต้ลาด้	

	 ทั�งน้�	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบรัิษััทฯ	จะสิอบทานและให�ค่วามเห็นต้่อรัาย์การัรัะหว่างกันที�เป็นรัาย์การัธิ้รักิจปกต้ิหรัือ
สินับสิน้นธิ้รักิจปกต้ิเป็นรัาย์ไต้รัมาสิ	อย์่างไรัก็ต้าม	การัทำารัาย์การัที�ไม่ได้�เป็นไปต้ามธิ้รักิจปกต้ิที�อาจเกิด้ขึ�นในอนาค่ต้	บรัิษััทฯ	
จะจัด้ให�ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเข�ามาสิอบทานค่วามจำาเป็นและค่วามสิมเหต้้สิมผู้ลของการัเข�าทำารัาย์การันั�นก่อนการัเข�า 
ทำารัาย์การัรัะหว่างกันท้กค่รัั�ง
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 ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศไทยปี 2021 

	 เศรัษัฐกิจไทย์ในรัะย์ะต่้อไปมีแนวโน�มฟ้�นต้ัวแบบค่่อย์เป็นค่่อย์ไป	 จากผู้ลของแผู้ลเป็นเศรัษัฐกิจ	 (scarring	effects)	 
ซื้ึ�งการัฟ้�นตั้วจะมีลักษัณะแต้กต่้างกันในแต่้ละภาค่เศรัษัฐกิจและสิินค่�า	(uneven)	 โด้ย์ค่าด้ว่าเม็ด้เงินจากภาค่รััฐจะยั์งสินับสิน้น
เศรัษัฐกิจต้่อเน่�อง	ทั�งน้�ย์ังต้�องจับต้าค่วามเสิี�ย์งอีกหลาย์ปรัะการั

	 ข�อม้ลเศรัษัฐกิจไทย์ล่าสิ้ด้ในช่่วงไต้รัมาสิ	3	 ปี	2020	 หด้ต้ัวน�อย์ลงหลังจากการัที�ภาค่รััฐผู้่อนค่ลาย์มาต้รัการัปิด้เมือง 
ซื้ึ�งเป็นปัจจัย์สินับสินน้การัฟ้�นตั้วของการับริัโภค่เอกช่น	และยั์งได้�รับัอานิสิงส์ิจากการัขย์าย์ตั้วของการับริัโภค่และการัลงทน้ภาค่รัฐั 
โด้ย์	GDP	หด้ตั้วน�อย์ลงที�	-6.4%YOY	หลังจากหด้ต้ัวสิ้งถืึง	-12.1%YOY	ในไต้รัมาสิที�	2	ซื้ึ�งนับเป็นอัต้รัาหด้ต้ัวที�น�อย์กว่าค่าด้	 
จากการัฟ้�นต้ัวเร็ัวของการับรัิโภค่ภาค่เอกช่น	สิะท�อนจากต้ัวเลขการัใช่�จ่าย์เอกช่นที�ไม่รัวมนักท่องเที�ย์วต้่างช่าต้ิซื้ึ�งกลับมาขย์าย์
ตั้วถืึง	3.8%YOY	ซื้ึ�งสิ่วนหนึ�งได้�รัับการัสินับสิน้นจากมาต้รัการัช่่วย์เหลือภาค่รััฐที�ทย์อย์ออกมาต้่อเน่�อง	อาทิ	 โค่รังการักำาลังใจ	 
โค่รังการัเรัาเที�ย์วด้�วย์กัน	 และมาต้รัการัช่่วย์เหลือกล้่มเปรัาะบาง	 สิำาหรัับการับรัิโภค่และการัลงท้นภาค่รััฐมีการัขย์าย์ตั้วส้ิงจาก
การัเร่ังเบิกจ่าย์งบปรัะมาณในปี	2020	(3.4%YOY	 และ	18.5%YOY	 ต้ามลำาด้ับ)	 ในขณะที�ภาค่การัสิ่งออกมีการัฟ้�นต้ัวต้าม 
ภาวะเศรัษัฐกิจโลก	 อย์่างไรัก็ด้ี	 ภาค่การัท่องเที�ย์วต้่างช่าต้ิย์ังซื้บเซื้าจากการัที�ย์ังไม่มีนักท่องเที�ย์วต้่างช่าต้ิเข�าปรัะเทศ	 และ 
การัลงท้นภาค่เอกช่นย์ังค่งหด้ต้ัวสิ้ง

(ที�มา	:	EIC	ธินาค่ารัไทย์พาณิช่ย์์)



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 177

	 สิำาหรับัเศรัษัฐกิจในช่ว่งไต้รัมาสิสิด้้ท�าย์ของปี	2020	มีแนวโน�มฟ้�นต้วัต้อ่เน่�อง	แต้่ในอตั้รัาที�ช่ะลอลง ซื้ึ�งสิว่นหนึ�งได้�รับัปจัจยั์
สินับสิน้นจากฐานต้ำ�าในปี	2019	 ที�มีการัจัด้ทำางบปรัะมาณล่าช่�า	 ทำาให�ค่าด้ว่าการับรัิโภค่และการัลงท้นภาค่รััฐจะย์ังค่งขย์าย์ต้ัว 
ในรัะด้บัสิง้	ปรัะกอบกบัมาต้รัการัภาค่รัฐัที�มีการัจดั้ทำาในช่ว่งไต้รัมาสิ	4	จะมสีิว่นในการัสินบัสินน้การัใช่�จา่ย์ของปรัะช่าช่นต้อ่เน่�อง	 
ได้�แก่	มาต้รัการัค่นละค่รัึ�ง	มาต้รัการัช่�อปด้ีมีค่ืน	และการัโอนเงินช่่วย์เหลือผู้้�ถืือบัต้รัสิวัสิด้ิการัแห่งรััฐเพิ�มเต้ิม	ขณะที�การัลงท้น
ภาค่เอกช่นและภาค่การัท่องเที�ย์วจะย์ังค่งซื้บเซื้าต้่อเน่�อง	 แม�ล่าสิ้ด้จะมีมาต้รัการัเปิด้รัับนักท่องเที�ย์วต้่างช่าต้ิแล�ว	 แต้่เป็น 
เพยี์งสิว่นน�อย์เทา่นั�น	สิำาหรับัภาค่การัสิง่ออกมีแนวโน�มฟ้�นต้วัช่�าลงต้ามทศิทางเศรัษัฐกจิโลกที�เรัิ�มฟ้�นต้วัช่ะลอลง	รัวมถืงึมกีารัก
ลับมาแพร่ัรัะบาด้อีกรัะลอกของ	COVID-19	 ในหลาย์ปรัะเทศที�เป็นค่้่ค่�าสิำาค่ัญของไทย์	 โด้ย์เฉพาะหลาย์ปรัะเทศในย์้โรัป	ทั�งน้�	
EIC	 ค่าด้ว่าเศรัษัฐกิจไทย์ในไต้รัมาสิ	4	 จะทย์อย์ฟ้�นต้ัวต้่อจากในช่่วงไต้รัมาสิ	3	 ทำาให�เศรัษัฐกิจไทย์ทั�งปี	2020	 มีแนวโน�ม 
หด้ต้ัวที�	-6.5%	ปรัับเพิ�มขึ�นจากปรัะมาณการัเด้ิมที�	-7.8%	ต้ามการัฟ้�นต้ัวที�เรั็วกว่าค่าด้ของเศรัษัฐกิจไทย์ในช่่วงไต้รัมาสิ	3
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	 ด้�านการัท่องเที�ย์วปี	2020	EIC	ย์ังค่งค่าด้การัณ์จำานวนนักท่องเที�ย์วไว�ที�	6.7	ล�านค่น	แม�ล่าสิ้ด้จะมีการัเปิด้รัับช่าวต้่างช่าต้ิ	
แต่้เปน็เพยี์งสิว่นน�อย์เทา่นั�น โด้ย์จากข�อมล้ลา่สิด้้ในเด้อืนต้ล้าค่มนกัทอ่งเที�ย์วต้า่งช่าต้หิด้ต้วั	-100%YOY	เปน็เด้อืนที�	7	ต้ดิ้ต้อ่กนั	 
และแม�จะมกีารัอนญ้าต้ให�นกัทอ่งเที�ย์วช่าวต้า่งช่าต้เิด้นิทางเข�ามาพำานกัรัะย์ะย์าวได้�	(long	stay)	ต้ามแนวทางการัเปดิ้รับันกัทอ่ง
เที�ย์วปรัะเภทพิเศษั	(Special	Tourist	Visa,	STV)	โด้ย์เรัิ�มต้ั�งแต้่เด้ือนต้้ลาค่ม	2020	แต้่ก็จำากัด้เพีย์งเด้ือนละไม่เกิน	1,200	ค่น
เท่านั�น	ทำาให�ค่าด้ว่าจำานวนนักท่องเที�ย์วของทั�งปี	2020	ย์ังค่งไม่เปลี�ย์นแปลงไปมากนักโด้ย์จะอย์้่ที�	6.7	ล�านค่นเท่านั�น

	 ขณะที�ในปี	2021	 EIC	 ค่าด้ว่าจะมีนักท่องเที�ย์วต้่างช่าต้ิจำานวน	8.5	 ล�านค่น	(26.6%YOY)	 ปรัับด้ีขึ�นจากค่าด้การัณ ์
ค่รัั�งก่อนหน�าเล็กน�อย์จากที�ค่าด้ไว�ที�	8.4	ล�านค่น	จากค่วามค่ืบหน�าด้�านการัค่�นพบวัค่ซื้ีน	COVID-19	ที�มีปรัะสิิทธิิภาพมากกว่า
ค่าด้ โด้ย์การัฟ้�นต้ัวของนักท่องเที�ย์วในปี	2021	 ขึ�นอย่้์กับปัจจัย์สิำาค่ัญด้�านการัค่�นพบและปรัะสิิทธิิภาพของวัค่ซื้ีน	 โด้ย์วัค่ซื้ีน
ปรัะกอบไปด้�วย์	4	ปรัะเภทหลัก	ได้�แก่	1)	Inactivated	2)	Viral	vector	3)	Genetic	และ	4)	Protein-based	และการัทด้ลองวัค่ซื้ีน
จะปรัะกอบไปด้�วย์	5	ขั�นต้อนสิำาค่ัญ	ได้�แก่	1)	Phase	1	-	safety	trials	2)	Phase	2	-	Expanded	trials	3)	Phase	3	-	Efficacy	
trials	4)	Limited	approval	และ	5)	Approved	ซื้ึ�งจากค่วามค่ืบหน�าล่าสิ้ด้มีหลาย์ผู้้�ผู้ลิต้ที�กำาลังทด้ลองในช่่วง	phase	3	ต้ัวอย์่าง
เช่่นบริัษััท	Pfizer	และ	Moderna	ที�ทำาการัทด้ลองใน	phase	3	และได้�ผู้ลการัทด้ลองที�น่าพอใจมากด้�วย์ปรัะสิิทธิิภาพที�สิ้งรัาว	
90%	(ข�อม้ล	 ณ	 ช่่วงกลางเดื้อนพฤศจิกาย์น)	 จึงทำาให�เป็นข่าวดี้ต้่อการัฟ้�นต้ัวและค่วามเชื่�อมั�นของเศรัษัฐกิจโลกและไทย์เมื�อ 
ต้�นเดื้อนพฤศจิกาย์นที�ผู้่านมา

	 นอกจากการัค่�นพบวัค่ซีื้นที�มีปรัะสิิทธิิภาพสิ้งแล�ว	 ข�อม้ลที�ชั่ด้เจนขึ�นเกี�ย์วกับค่วามสิามารัถืในการัผู้ลิต้วัค่ซีื้นของ	 
Pfizer	 และ	 Moderna	 ที�มีเพีย์งพอสิำาหรัับปรัะช่ากรัของปรัะเทศที�ทำาการัซื้ื�อวัค่ซื้ีนล่วงหน�า	 ปรัะกอบกับแนวโน�มที�วัค่ซื้ีน
ปรัะเภทอื�นจะปรัะสิบค่วามสิำาเรั็จเพิ�มเต้ิม	 ล�วนเป็นปัจจัย์บวกที�ทำาให�	 EIC	 ปรัับเพิ�มค่าด้การัณ์จำานวนนักท่องเที�ย์วต้่างช่าต้ิ
ในปี	2021	 แต่้นับเป็นการัปรัับเพิ�มเพีย์งเล็กน�อย์	 เน่�องจากการัผู้ลิต้และกรัะจาย์วัค่ซื้ีนไปยั์งปรัะช่ากรัทั�วโลกย์ังต้�องใช่�เวลา	 
โด้ย์ล่าสิ้ด้	ปรัะเทศพัฒนาแล�วสิ่วนใหญ่มีการัจองซื้ื�อวัค่ซีื้นล่วงหน�า	(รั้ปที�	2)	ทำาให�มีแนวโน�มที�จะได้�ใช่�วัค่ซีื้นอย์่างแพรั่หลาย์ใน
ช่่วงค่รัึ�งแรักของปี	2021	สิำาหรัับไทย์นั�น	รััฐบาลและภาค่เอกช่นได้�รั่วมกันเซ็ื้นสิัญญากับ	AstraZeneca	ซื้ึ�งเป็นบรัิษััทผู้้�ผู้ลิต้ย์า 
และวัค่ซื้ีนสิัญช่าต้ิอังกฤษัเพื�อผู้ลิต้และจัด้จำาหน่าย์วัค่ซื้ีน	AZD1222	ในไทย์และภ้มิภาค่เอเช่ีย์ต้ะวันออกเฉ้ย์งใต้�หลังจากที�วัค่ซื้ีน 
ดั้งกล่าวได้�รัับการัอน้มัต้ิให�ใช่�เป็นการัทั�วไปแล�ว	 ซื้ึ�งในปัจจ้บันวัค่ซีื้น	 AZD1222	 อย่้์รัะหว่างการัทด้สิอบ	 phase	3	 ต้ั�งแต้่
เด้ือนกรักฎาค่ม	2020	 ซื้ึ�งโด้ย์สิรั้ปค่าด้ว่าในปี	2021	 ทางเศรัษัฐกิจหลักของไทย์จะสิามารัถืฟ้�นตั้วได้�อย์่างช่�า	 ๆ	 เท่านั�น  
ทั�ง	(1)	การัเปิด้-ปิด้กิจการัจากปัญหา	Zombie	Firm	ที�เพิ�มมากขึ�น	(อ่านเพิ�มเต้ิมที�	 In	Focus	:	ผู้ลกรัะทบ	COVID-19	ต้่อ	
Zombie	Firm	และนัย์ต้่อภาค่ธิ้�รักิจและเศรัษัฐกิจไทย์	หน�า	88)	(2)	ต้ลาด้แรังงานที�การัฟ้�นตั้วอาจใช่�เวลานานกว่าการัฟ้�นต้ัวทาง
เศรัษัฐกิจ	จากอ้ปทานสิ่วนเกินที�เพิ�มขึ�นมาก	ขณะที�กำาลังในการัด้้ด้ซื้ับของภาค่เอกช่นถืด้ถือย์ลง	สิ่งผู้ลต้่อเน่�องไปย์ัง	(3)	ปัญหา
หน้�ของภาค่ค่รััวเรัือนที�จะสิ้งขึ�นกลาย์เป็นอีกแผู้ลเป็นที�สิำาค่ัญ	 มาต้รัการัช่่วย์เหลือจากภาค่รััฐทั�งด้�านรัาย์ได้�	 การัจ�างงาน	 และ 
การัช่่วย์เหลอืด้�านหน้�จึงย์งัค่งมคี่วามจำาเป็นในการัปรัะค่บัปรัะค่องกำาลงัซื้ื�อของภาค่ค่รัวัเรัอืน	 การัลด้หรัอืหย้์ด้มาต้รัการัช่่วย์เหลอื
ฉบัพลนัอาจทำาให�การัจบัจ่าย์ใช่�สิอย์ช่ะลอลงได้�เพรัาะพื�นฐานเศรัษัฐกจิภาค่ค่รัวัเรัอืนจากสิภาวะต้ลาด้แรังงานยั์งค่งอย์้่ในช่่วงอ่อนแอ 
	 นอกจากผู้ลของแผู้ลเป็นเศรัษัฐกิจที�จะกรัะทบต้่อรัาย์ได้�และค่วามเช่ื�อมั�นของปรัะช่าช่นแล�ว	 ย์ังมีปัจจัย์อื�นกด้ด้ันการั 
ฟ้�นตั้วของการับรัิโภค่ภาค่เอกช่น ได้�แก่ พฤต้ิกรัรัมการัออมจากการักลัวค่วามเสีิ�ย์งในอนาค่ต้	 (precautionary	saving)	
เน่�องจากค่วามไม่แน่นอนในอนาค่ต้ที�ย์ังมีสิ้ง	 ทำาให�ปรัะช่าช่นเน�นการัออมมากกว่าปกต้ิ	 สิะท�อนจากอัต้รัาเต้ิบโต้ของเงิน
ฝ่ากในบัญชี่ธินาค่ารัพาณิช่ย์์ในท้กขนาด้บัญช่ีที�ขย์าย์ตั้วเพิ�มขึ�นมากต้ั�งแต้่มีการัปิด้เมือง	 (ช่่วงเด้ือนเมษัาย์น)	 เป็นต้�นมา	 
ซื้ึ�งพฤต้ิกรัรัมด้ังกล่าวจะสิ่งผู้ลทำาให�การัใช่�จ่าย์ซื้ื�อสิินค่�าและบรัิการัของภาค่ค่รััวเรืัอนมีแนวโน�มฟ้�นต้ัวอย์่างช่�า	 ๆ	 นอกจากน้�	 
หน้�ค่รััวเรืัอนที�อย์้่ในรัะด้ับสิ้ง	 และการัปล่อย์ก้�ของสิถืาบันการัเงินที�มีค่วามเข�มงวด้มากขึ�น	 ก็จะเป็นอีกปัจจัย์กด้ดั้นการัฟ้�นตั้ว
ของการับรัิโภค่ภาค่เอกช่นโด้ย์เฉพาะการับรัิโภค่สิินค่�าค่งทนในรัะย์ะต้่อไป	อย์่างไรัก็ด้ี	ค่าด้ว่าการัค่�นพบวัค่ซื้ีนที�มีปรัะสิิทธิิภาพ
จะมีสิ่วนช่่วย์ทำาให�ค่วามเช่ื�อมั�นผู้้�บรัิโภค่ปรัับด้ีขึ�นบ�าง	 จึงอาจทำาให�ผู้ลของพฤต้ิกรัรัม	 precautionary	saving	 ลด้ลงบางสิ่วน 
	 ทั�งน้�ยั์งค่าด้ว่าการับรัิโภค่ภาค่เอกช่นจะหด้ต้ัวที�	-1.1%	 ในปี	2020	 และฟ้�นต้ัวในปี	2021	 ที�	2.5% ซื้ึ�งนับเป็นการัฟ้�นต้ัว
แบบค่่อย์เป็นค่่อย์ไป	โด้ย์จะได้�รัับอานิสิงสิ์บางสิ่วนจากมาต้รัการัภาค่รััฐที�ค่าด้ว่าจะมีการัจัด้ทำาเพิ�มเต้ิมในปี	2021	ทั�งน้�สิินค่�าที�มี
แนวโน�มฟ้�นตั้วเร็ัว	ได้�แก่	สิินค่�าที�เกี�ย์วกับสิ้ขภาพและค่วามสิะอาด้,	สิินค่�าจำาพวกอาหารัและของใช่�ในช่ีวิต้ปรัะจำาวัน,	สิินค่�าขาย์
ออนไลน์	ขณะที�สิินค่�าที�มีแนวโน�มฟ้�นต้ัวช่�ากว่า	ได้�แก่	สิินค่�าที�มีม้ลค่่ามาก	(Big	ticket	items)	เช่่น	รัถืย์นต้์,	อสิังหารัิมทรััพย์์
และเฟอรั์นิเจอรั์	เป็นต้�น	รัวมถืึงบรัิการัที�ต้�องพบหน�า	(face-to-face	services)	ก็มีแนวโน�มฟ้�นต้ัวช่�าเช่่นกัน
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	 ด้�านการัลงท้นภาค่เอกช่น	 EIC	 ค่าด้ว่าในปี	2020	 จะหด้ต้ัวลึกถืึง	-10.9%	 ส่ิวนปี	2021	 จะฟ้�นต้ัวแบบค่่อย์เป็นค่่อย์ไป 
โด้ย์ขย์าย์ต้ัวที�	4.6% โด้ย์นอกจากแผู้ลเป็นทางเศรัษัฐกิจด้�านการัปิด้กิจการัที�เพิ�มขึ�นและการัซื้่อมแซื้มงบด้้ลของภาค่ธิ้รักิจ 
ต้ามที�ได้�กล่าวไปแล�ว	 ปัจจัย์อื�นที�กด้ดั้นการัฟ้�นต้ัวของการัลงท้นภาค่เอกช่น	 ได้�แก่	 การัลงท้นโด้ย์ต้รังจากต่้างปรัะเทศที�ย์ังม ี
แนวโน�มซื้บเซื้าต้่อเน่�องในปี	2021	 โด้ย์ล่าสิ้ด้ข�อมล้ในช่่วง	7	 เด้ือนแรัก	Net	FDI	ของไทย์ลด้ลงไปกว่า	-666.1	ล�านด้อลลารั์
สิหรััฐ	(-28.5%YOY)	เมื�อเทีย์บกับช่่วงเด้ีย์วกันของปีก่อน	ขณะที�ในปี	2021	FDI	ที�เข�ามาในไทย์ก็ยั์งมีแนวโน�มซื้บเซื้าต้่อเน่�อง	 
ต้ามทิศทางการัลงท้นโด้ย์ต้รังของทั�งโลก	(Global	FDI)	ที�	UNCTAD	ได้�ค่าด้ไว�ว่าจะหด้ต้ัวมากถืึง	-40%YOY	ในปี	2020	และ
จะหด้ต้ัวเพิ�มเต้ิมอีก	-5	 ถืึง	-10%YOY	 ในปี	2021	(ต้ัวเลขด้ังกล่าวเป็นการัค่าด้การัณ์ก่อนการัค่�นพบวัค่ซื้ีนที�มีปรัะสิิทธิิภาพ	 
โด้ย์การัค่�นพบวัค่ซื้ีนอาจสิ่งผู้ลให�สิถืานการัณ์ลงท้นรัะหว่างปรัะเทศปรัับด้ีขึ�นได้�รัะด้ับหนึ�ง)	 นอกจากน้�	 ย์ังมีปัจจัย์ด้�านย์อด้ค่ง 
ค่�างเหลือขาย์ของบ�าน	โด้ย์เฉพาะค่อนโด้มิเน้ย์ม	ที�ย์ังอย์้่ในรัะด้ับสิง้	ปรัะกอบกับเศรัษัฐกิจที�มีแนวโน�มฟ้�นต้ัวอย์่างช่�า	ๆ	ทำาให�
ค่าด้ว่าการัลงท้นด้�านการัก่อสิรั�างที�อย์้่อาศัย์ในปี	2021	 จึงจะย์ังไม่สิด้ใสิ	 และปัจจัย์กด้ด้ันสิ้ด้ท�าย์ค่ือค่วามไม่แน่นอนในรัะย์ะ 
ข�างหน�า	ทั�งที�อาจเกิด้จากการัรัะบาด้ของ	COVID-19	และปัจจัย์เรัื�องการัเมืองภาย์ในปรัะเทศ

	 อย่์างไรัก็ด้ี	 ในปี	2021	 ย์ังมีปัจจัย์สินับสิน้นการัเต้ิบโต้ของการัลงท้นของภาค่เอกช่นในสิ่วนของธิ้รักิจที�อย์้่ในกรัะแสิ
ปัจจ้บัน ได้�แก่	 การัลงท้น	5G	 ของค่่าย์มือถืือต้่าง	 ๆ	 ที�ค่าด้ว่าจะมีเม็ด้เงินมากถึืง	1.2	 แสินล�านบาท	(+32%YOY)	 รัวมถึืง 
การัลงท้นเกี�ย์วกับการัสิรั�าง	Data	Center	หรัือ	Cloud	เน่�องจากกรัะแสิด้�านการัใช่�ดิ้จิทัลที�เร่ังขึ�นอย์่างมากหลังจากการัรัะบาด้
ของ	 COVID-19	 และสิ้ด้ท�าย์ค่ือการัลงท้นสิรั�างค่ลังสิินค่�า	 (Warehouse)	 เพื�อรัองรัับการัค่�าขาย์และสิ่งสิินค่�าทางออนไลน์ 
ที�เพิ�มมากขึ�นในช่่วงที�ผู้่านมา
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เศรษฐกิจไทย
	 สิำาหรัับการัลงทน้กอ่สิรั�างภาค่รัฐัมีแนวโน�มเต้บิโต้ได้�ด้ทีั�งในป	ี2020	และป	ี2021	โด้ย์ค่าด้วา่จะขย์าย์ตั้วที�1่1.0%	และ	12.2%	
ต้ามลำาด้ับ	 โด้ย์จากข�อม้ลล่าสิ้ด้ในช่่วง	3	 ไต้รัมาสิแรัก	 การัก่อสิรั�างภาค่รััฐขย์าย์ตั้วได้�ด้ีที�5.6%YOY	 ขณะที�่ในช่่วงไต้รัมาสิ	4	 
และ	ไต้รัมาสิ	1	ของปี	2021	ค่าด้ว่าการัก่อสิรั�างภาค่รััฐจะขย์าย์ต้ัวในรัะด้ับสิ้ง	 ส่ิวนหนึ�่งเกิด้จากปัจจัย์ฐานต้ำ�า	 ในช่่่วงเด้ีย์วกัน 
ปีก่อนที�่มีค่วามล่าช่�าในการัจัด้ทำางบปรัะมาณ	นอกจากน้�การัลงทน้ก่อสิรั�างภาค่รััฐในปี	2021	ย์ังได้�รัับปัจจัย์สินัับสิน้นจากวงเงิิน 
งบปรัะมาณ	 ด้�านการัลงท้น	 (เฉพาะหน่วย์งานกลางไม่รัวมรััฐวิสิาหกิจและรัาย์จังหวัด้)	 ที�่เพิ�่มขึ�น	 โด้ย์ปรัับเพิ�่มถืึง	11%	 
ปรัะกอบกับจะมีเม็ด้เงิน	 บางสิ่วนจากโค่รังการัภาย์ใต้�	 พรัก.	 ก้�เงิน	1	 ล�านล�านบาท	 รัวมถืึงเม็ด้เงินลงท้นของรััฐวิสิาหกิจผู่้าน
โค่รังการัเมกะโปรัเจกต์้ต้า่ง	ๆ 	อาท	ิรัถืไฟฟา้สิาย์สิสีิ�ม	สิชี่มพส้ิเีหลอืง	และโค่รังการักอ่สิรั�างใน	EEC	เป็นต้�น	(รัป้ที�	่14)	อย์า่งไรักด็้ีี	 
ยั์งมีค่วามเสิี�่ย์งเรัื�่องการัเบิกจ่่าย์	ที�่อาจทำาได้�ต้ำ�า	กว่าค่าด้	หรัือค่วามเสิี�่ย์งจากปัจจัย์การัเมืองภาย์ในที�่อาจสิ่งผู้ลต้่อค่วามต้่อเน่�่อง
ในการัเบิกจ่าย์ของภาค่รััฐ	เช่่่น	กรัณ้มีการัย์้บสิภาและมีรััฐบาลรัักษัาการัณ์	เป็นต้�น	ซื้ึ�่งจะต้�องมีการัต้ิด้ต้ามต้่อไป

	 การัฟ้�นตั้วของเศรัษัฐกิจในรัะย์ะต้่อไปโด้ย์เฉพาะในปี	2021	 ย์ังมีปัจจัย์เสิี�่ย์งด้�านต้ำ�าอีกหลาย์ปรัะการั	 ปรัะกอบไปด้�วย์	 
1)	การักลับมารัะบาด้อีกค่รัั�งของ	COVID-19	ทั�งในต้่่างปรัะเทศและในไทย์	เน่�่องจากย์ัังมีค่วามไม่แน่นอนสิ้งเกี�่ย์วกับการั	รัะบาด้
ของโรัค่ที�่อาจกลับมารัะบาด้ซื้ำ�าได้�	อย์่่างไรัก็ด้ี	ค่วามค่ืบหน�าด้�านวัค่ซื้ีนที�่มีปรัะสิิทธิิภาพจะช่่่วย์ลด้ค่วามเสิี�่ย์งด้�านน้�ได้�	รัะด้ับหนึ�่ง	
2)	ค่วามรัวด้เรัว็ของการัได้�วคั่ซื้นีที�ม่ปีรัะสิทิธิภิาพ	โด้ย์ในรัอบน้�	EIC	ค่าด้วา่ไทย์จะได้�วคั่ซื้นีที�ม่ปีรัะสิทิธิภิาพในช่ว่งค่รัึ�ง่หลงั	ของ
ป	ี2021	ซื้ึ�ง่หากช่�ากวา่ที�ค่่าด้	กจ็ะสิง่ผู้ลกรัะทบโด้ย์ต้รังต้อ่ภาค่การัท่อ่งเที�ย่์ว	ทำาให�มกีารัฟ้�นต้วัช่�าลง	3)	ผู้ลของแผู้ลเปน็เศรัษัฐกจิ 
ที�่อาจกรัะทบต่่้อเสิถีืย์รัภาพสิถืาบันการัเงิน	 การัว่างงานและการัปิด้กิจการัที�่อาจเพิ�่มขึ�น	 มากกว่าค่าด้	 จะส่่ิงผู้ลโด้ย์ต้รังต่้อ 
ค่วามสิามารัถืในการัช่ำารัะหน้�ของทั�งภาค่ธ้ิรักิจและภาค่ค่รัวัเรืัอน	จึงอาจกรัะทบต่้อ	เสิถืยี์รัภาพของสิถืาบันการัเงินได้�	4)	ค่วามไม่่แน่่
นอนทางการัเมอืงของไทย์	โด้ย์ที�ผู่้า่นมาปญัหาด้�านการัเมืองของไทย์มคี่วามต้งึเค่รัยี์ด้เพิ�ม่ขึ�นต่่้อเน่�อง	จาก	การัปรัะท�วงหลาย์ค่รัั�ง	
ซื้ึ�่งมีแนวโน�มสิ่่งผู้ลกรัะทบต้่อภาค่เศรัษัฐกิจหากการัปรัะท�วงมีค่วามรั้นแรังเพิ�่มขึ�น	ย์่อมส่ิงผู้ลกรัะทบต้่อเศรัษัฐกิจมากขึ�นไปด้�วย์
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 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

	 บริัษััทฯ	ปรัะกอบธิ้รักิจ	2	กล้ม่ธิ้รักิจหลักได้�แก่	ธิ้รักิจพัฒนาอสัิงหารัิมทรััพย์์เพื�อที�อย์้่อาศัย์	และธิ้รักิจโรังงานสิำาเรั็จรัป้ให�
เช่่า	ปัจจ้บัน	บรัิษััทฯ	พัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อที�อย์้่อาศัย์	ปรัะเภท	อาค่ารัช่้ด้พักอาศัย์หรืัอค่อนโด้มิเน้ย์มทั�งที�เป็นอาค่ารัสิ้ง	
(High	Rise)	อาค่ารัเต้ี�ย์	(Low	Rise)	โค่รังการับ�านจัด้สิรัรั	ทาว์นโฮีม	และโฮีมออฟฟิศ	ในเขต้กรั้งเทพมหานค่รัและปรัิมณฑล	 
ซื้ึ�งเน�นทำาเลที�ต้ั�งในแนวถืนนสิาย์หลัก	 การัค่มนาค่มสิะด้วก	 ใกล�ทางด่้วนหรัือต้ามแนวสิถืาน้ขนสิ่งมวลช่นรัะบบรัางในปัจจ้บัน	
และแนวสิถืาน้ขนสิ่งมวลช่นรัะบบรัางที�จะเกิด้ขึ�นในอนาค่ต้	 นอกจากน้�	 บรัิษััทฯ	 ได้�เล็งเห็นถึืงศักย์ภาพและโอกาสิทางธ้ิรักิจ 
จากนักลงท้นหรืัอผู้้�ปรัะกอบการัในอ้ต้สิาหกรัรัมขนาด้เล็กถืึงขนาด้กลางที�มีค่วามต้�องการัสิรั�างโรังงาน	 แต้่ย์ังไม่มีค่วามพรั�อม
ที�จะลงท้นในรัะย์ะย์าว	 หรัือด้�วย์ปัจจัย์อื�นๆ	 บรัิษััทฯ	 จึงพัฒนาโค่รังการัโรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่าเพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการั 
ด้งักลา่ว	โค่รังการัโรังงานสิำาเรัจ็รัป้ให�เช่า่ของบรัษิัทัฯ	ต้ั�งอย์้ท่ี�นคิ่มอต้้สิาหกรัรัมอมต้ะซื้ติ้ี�	จงัหวดั้รัะย์อง	ปจัจบ้นับรัษัิัทฯ	ได้�มกีารั
ขาย์โรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่าด้ังกล่าวใน	ไต้รัมาสิที�	3/2563	

ภาพรวมของการดำาเนินงานที่ผ่านมา
	 สิำาหรัับปี	2563	 เศรัษัฐกิจไทย์กำาลังเผู้ชิ่ญค่วามท�าทาย์จากการัแพรั่รัะบาด้เชื่�อไวรััสิโค่โรันาสิาย์พันธิ้์ใหม่	2019	 หรัือ	 
โค่วิด้-19	สิ่งผู้ลให�เศษัฐกิจเข�าสิ้่สิภาวะถืด้ถือย์	สิำาหรัับภาค่อสิังหารัิมทรััพย์์	ก็ได้�ผู้ลกรัะทบจากเศรัษัฐกิจถืด้ถือย์น้�เป็นอย์่างมาก	
เน่�องจากล้กค่�าหรัือผู้้�บรัิโภค่รัะมัด้รัะวังและวางแผู้นทางการัเงินมากย์ิ�งขึ�น	สิ่งผู้ลให�บริัษัทัฯได้�รัับผู้ลกรัะทบไปทิศทางเด้ีย์วกันกับ
อ้ต้สิาหกรัรัม	จึงได้�ม้่งเน�นการัเรั่งรัะบาย์สิินค่�าค่งเหลือให�ได้�มากที�สิ้ด้	

	 สิำาหรัับปี	2563	เปิด้โค่รังการัทั�งหมด้	3	โค่รังการั	ได้�แก่	1.	โค่รังการัช่ีวาโฮีม	กรัง้เทพ-ปทม้	มล้ค่่าโค่รังการั	903	ล�านบาท	
2.	โค่รังการัชี่วาโฮีม	รัังสิิต้-ปทม้	ม้ลค่่าโค่รังการั	1,093	ล�านบาท	3.	โค่รังการัช่ีวาทัย์	เกษัต้รั-นวมินทรั์	ม้ลค่่าโค่รังการั	1,700	
ล�านบาท	และบรัิษััทมีรัาย์ได้�รัวม	จำานวน	1,643.32	ล�านบาท	เพิ�มขึ�นจากปีก่อนรั�อย์ละ	45.58สิ่งผู้ลให�บรัิษััทมีกำาไรัสิ้ทธิิ	จำานวน	
120.43	 ล�านบาท	 เพิ�มขึ�นจากปีก่อนรั�อย์ละ	318.69	 ปัจจัย์หลักของการัเพิ�มขึ�นมาจากบรัิษััทมีบันทึกกำาไรัสิำาหรัับงวด้จากการั
ด้ำาเนินงานที�ย์กเลิก	(จำาหน่าย์โรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่า	จำานวน	10	โรัง)	โด้ย์รัับรั้�กำาไรัสิำาหรัับปี	จำานวน	213.80	ล�านบาท	

	 สิำาหรัับโค่รังการัใหม่ในอนาค่ต้ที�ค่าด้ว่าจะโอนกรัรัมสิิทธิิ�ในไต้รัมาสิ	1/2564	ได้�แก่	โค่รังการัช่ีวาทัย์	เรัสิซิื้เด้นซื้์	ทองหล่อ	
ม้ลค่่าโค่รังการั	1,000	ล�านบาท	และ	โค่รังการัช่ีวาทัย์	ฮีอลล์มารั์ค่	ลาด้พรั�าว-โช่ค่ช่ัย์4	เฟสิ	1	ม้ลค่่าโค่รังการั	1,100	ล�านบาท

 คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานสำาหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563

โครงสร้างรายได้ แบ่งตามประเภทของรายได้ มีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างรายได้ ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รัาย์ได้�จากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์

รัาย์ได้�อื�น	1
1,113.89

14.92

98.68

1.32

1,622.25

21.07

98.72

1.28

รวมรายได้ 1,128.81 100.00 1,643.32 100.00

หมาย์เหต้้		 1:	รัาย์ได้�อื�น	ได้�แก่	รัาย์ได้�จากการับริัหารัจัด้การัแก่บรัิษััทที�เกี�ย์วข�องกัน	รัาย์ได้�ด้อกเบี�ย์	เป็นต้�น
  2:	รัาย์ได้�จากการัให�เช่า่โรังงานและค่า่บริัการั	บรัษิัทัได้�ขาย์โรังงานสิำาเร็ัจรัป้ให�เช่า่ในไต้รัมาสิ	3/2563	และได้�บนัทึกรัาย์การัขาย์ในกำาไรัสิำาหรับั

งวด้จากการัด้ำาเนินงานที�ย์กเลิก	จึงไม่มีรัาย์การัรัาย์ได้�จากการัให�เช่่าโรังงานและค่่าบรัิการัในงวด้สิำาหรัับปี	2563

 

	 สิำาหรัับปี	2563	บรัิษััทได้�รัับผู้ลกรัะทบจากการัแพรั่รัะบาด้เช่ื�อไวรััสิโค่โรันาสิาย์พันธิ้์ใหม่	2019	หรัือ	โค่วิด้-19	ซื้ึ�งกรัะทบ
ต้่อธิ้รักิจภาค่อสิังหารัิมทรััพย์์ทำาให�ผู้้�บรัิโภค่รัะมัด้รัะวังในการัใช่�เงินมากขึ�น	 รัวมการัให�สิินเชื่�อที�อย์้่อาศัย์ของธินาค่ารัพาณิช่ย์์มี
มาต้รัการัรััด้ก้มมากย์ิ�งขึ�นจึงทำาให�ปีน้�เป็นปีที�ท�าทาย์ต่้อธิ้รักิจอสัิงหารัิมทรััพย์์เป็นอย่์างมาก



รายงานประจำาปี 2563182

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
	 สิำาหรัับปี	2563	มีรัาย์ได้�จากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์	จำานวน	1,622.25	ล�านบาท	คิ่ด้เป็นรั�อย์ละ	98.72	ของรัาย์ได้�รัวม	 
ซื้ึ�งเพิ�มขึ�นจากปีก่อน	508.36	ล�านบาท	หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	45.64	โด้ย์แบ่งเป็น	

	 รัาย์ได้�จากโค่รังการัค่อนโด้มีเน้ย์ม	จำานวน	799.02	ล�านบาท	ค่ิด้เป็นรั�อย์ละ		49.25	ของรัาย์ได้�จากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์	
ซื้ึ�งเพิ�มขึ�นจากปีก่อน	 จำานวน	122.67	 ล�านบาท	 หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	18.14	 ซื้ึ�งสิำาหรัับปี	2563	 น้�บรัิษััทรัับร้ั�รัาย์ได้�จาก 
ค่อนโด้มีเน้ย์มโค่รังการัใหม่	 ทั�งหมด้เพิ�มอีก	2	 โค่รังการั	 ได้�แก่	 โค่รังการัช่ีวาทัย์	 ฮีอลล์มารั์ค่	 จรััญฯ13	 และโค่รังการัชี่วาทัย์	
เกษัต้รั-นวมินทรั์	ที�พึ�งรัับรั้�รัาย์ได้�ในช่่วงไต้รัมาสิ	4/2563

	 รัาย์ได้�จากโค่รังการัแนวรัาบ	 จำานวน	823.23	 ล�านบาท	 คิ่ด้เป็นรั�อย์ละ	50.75	 ของรัาย์ได้�จากการัขาย์อสัิงหาริัมทรััพย์	์ 
ซื้ึ�งเพิ�มขึ�นจากปีก่อน	จำานวน	385.69	ล�านบาท	หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	88.15	สิำาหรัับปี	2563	บรัิษััทมีโค่รังการัแนวรัาบโค่รังการั
ใหม่ที�รัับร้ั�รัาย์ได้�	จำานวน	3	โค่รังการั	ได้�แก่	โค่รังการัช่ีวาวัลย์์	ปิ�นเกล�า-สิาทรั	โค่รังการัช่ีวาโฮีม	กรั้งเทพ-ปท้ม	และโค่รังการั
ช่ีวาโฮีม	รัังสิติ้-ปท้ม	

 การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

โครงการ
ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ช่ีวาทัย์	ฮีอลล์มารั์ค่	งามวงศ์วาน 36.16 3.25 2.14 0.13

ช่ีวารัมย์์	รัังสิติ้-ด้อนเมือง 10.22 0.92 - -

ช่ีวาทัย์	เรัสิซื้ิเด้นซื้์	บางโพ 144.91 13.01 - -

ช่ีวาทัย์	เรัสิซื้ิเด้นซื้์	อโศก 129.11 11.59 120.03 7.40

ช่ีวาทัย์	เพช่รัเกษัม	27 366.17 32.87 95.04 5.86

ช่ีวาโฮีม	วงแหวน	-	ลำาล้กกา 182.23 16.36 52.39 3.23

ช่ีวาโฮีม	สิ้ขสิวัสิด้ิ�	-	ปรัะช่าอ้ทิศ	 155.37 13.95 114.63 7.07

ช่ีวารัมย์์	นค่รัอินทรั์ 34.09 3.06 233.13 14.37

ช่ีวา	บิซื้	โฮีม	เอกช่ัย์-บางบอน 55.62 4.99 56.62 3.49

ช่ีวาวัลย์์	ปิ�นเกล�า-สิาทรั - - 221.25 13.64

ช่ีวาทัย์	ฮีอลล์มารั์ค่	จรััญฯ13 - - 172.93 10.66

ช่ีวาโฮีม	กรัง้เทพ-ปท้ม - - 93.20 5.75

ช่ีวาโฮีม	รัังสิติ้-ปท้ม - - 52.01 52.01

ช่ีวาทัย์	เกษัต้รั-นวมินทรั์ - - 408.89 25.21

รวม 1,113.89 100.00 1,622.25 100.00
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รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบุริการ
	 สิำาหรัับปี	2563	 บรัิษััทได้�ขาย์โรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่าม้ลค่่า	460	 ล�านบาท	 สิ่งผู้ลให�เกิด้กำาไรัจากการัขาย์ทรััพย์์สิินดั้ง
กล่าวจำานวน	208	 ล�านบาท	(สิ้ทธิิจากค่่าใช่�จ่าย์ในการัขาย์ที�เกี�ย์วข�อง)	 ทั�งน้�เพื�อให�สิอด้ค่ล�องกับข�อกำาหนด้มาต้รัฐานการับัญช่ี	 
บริัษััทฯ	 จึงได้�แย์กแสิด้งผู้ลการัด้ำาเนินงานของส่ิวนงานธิ้รักิจให�เช่่าพื�นที�ไว�เป็น	 “กำาไรัสิำาหรัับงวด้จากการัด้ำาเนินงานที�ย์กเลิก”	
สิำาหรัับปี	2563	จำานวน	213.80	ล�านบาท

ต้นทุนและกำาไรขั้นต้น
	 สิำาหรัับปี	2563	 บรัิษััทฯ	 มีต้�นท้นจากการัขาย์อสัิงหารัิมทรััพย์์	 จำานวน	1,285.16	 ล�านบาท	 เพิ�มขึ�นจากปีก่อน	 
จำานวน	463.98	ล�านบาทหรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	56.50	ต้ามสัิด้สิ่วนของรัาย์ได้�จากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์ท์ี�เพิ�มขึ�น	แต้่ทั�งน้�บรัิษััท 
มีกำาไรัขั�นต้�นจากการัขาย์อสิังหารัิมรััพย์์	 และอัต้รัากำาไรัขั�นต้�นจากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์	 ลด้ลงจากปีก่อนรั�อย์ละ	26.28	 
เป็นรั�อย์ละ	20.78	 เน่�องจากภาค่ต้ลาด้อสิังหารัิมทรััพย์์มีการัแข่งขันทางด้�านรัาค่ากันค่่อนข�างส้ิงจึงมีการัปรัับรัาค่าเพื�อเรั่ง 
รัะบาย์สิินค่�าค่งเหลือ	และอีกสิ่วนหนึ�งมาจากการัรัับรั้�	รัาย์ได้�จากโค่รังการัชี่วา	บิซื้	โฮีม	ที�บรัิษััทได้�	Take	over	มา	ซื้ึ�งโค่รังการั
ด้ังกล่าวมีอัต้รัากำาไรัขั�นต้�นที�ต้ำ�ากว่าเมื�อเทีย์บกับโค่รังการัอื�นที�บรัิษััทเป็นผู้้�ค่ิด้ริัเรัิ�มพัฒนาเอง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบุริหาร
	 สิำาหรับัป	ี2563	บรัษิัทัมคี่า่ใช่�จา่ย์ในการัขาย์และบรัหิารัรัวม	จำานวน	393.66	ล�านบาท	เพิ�มขึ�นจากปกีอ่น	จำานวน	40.29	ล�านบาท	 
หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	11.40	หากเทีย์บกับค่่าใช่�จ่าย์รัวมต้่อรัาย์ได้�รัวม	บรัิษััทมีอัต้รัาค่่าใช่�จ่าย์ในการัขาย์และบรัิหารัต้่อรัาย์ได้�รัวม	
(SG&A)	ลด้ลงจากปีก่อน	จากรั�อย์ละ	31.30	เป็น	รั�อย์ละ	23.96

ส่วนแบุ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบุริษัทร่วม
	 สิว่นแบง่กำาไรัจากเงินลงทน้ในการัรัว่มค่�า	เป็นการัรับัรั้�สิว่นแบง่กำาไรัจากการัลงทน้ในบรัษิัทั	ช่วีาทยั์	ฮีพั	ซื้น้	จำากดั้	(“CTHS”)	
บริัษััทถืือห้�นสิัด้สิ่วนรั�อย์ละ	50	และ	บรัิษััท	ชี่วา	ฮีารั์ท	จำากัด้	(“CWH”)	บรัิษััทถืือห้�นสิัด้สิ่วนรั�อย์ละ	70	ทำาให�บรัิษััทรัับรั้�ส่ิวนแบ่ง
ขาด้ท้นจากเงินลงท้นในการัรั่วมค่�า	จำานวน	4.04	ล�านบาท

	 ส่ิวนแบ่งกำาไรัจากเงินลงท้นในบรัิษััทรั่วม	 เป็นการัรัับรั้�สิ่วนแบ่งกำาไรัจากการัลงท้นในบริัษััท	 กมลา	 ซื้ีเน้ย์รั์	 ลิฟวิ�ง	 จำากัด้	
บริัษัทัได้�ทำาสิญัญาร่ัวมทน้ถือืห้�นสิดั้ส่ิวน	รั�อย์ละ	25	บรัษิัทัรับัรั้�ส่ิวนแบ่งขาด้ทน้จากเงนิลงท้นในบรัษิัทัร่ัวม	จำานวน	7.85	ล�านบาท

	 ทั�งน้�	บรัษัิัท	ช่วีา	ฮีารัท์	จำากัด้	ซื้ึ�งเปน็ผู้้�พฒันา	2	โค่รังการั	ได้�แก	่โค่รังการั	ฮีารัท์	สิข้ม้วทิ	62/1	มล้ค่า่โค่รังการั	160	ล�านบาท	 
โด้ย์ได้�เรัิ�มโอนกรัรัมสิิทธิิ�ในไต้รัมาสิ	1/2563	แล�ว	และโค่รังการัฮีาร์ัท	สิ้ข้มวิท	36	ม้ลค่่าโค่รังการั	270	ล�านบาท	ย์ังอย์้่รัะหว่าง
การัพัฒนาโค่รังการั	 และสิำาหรัับบรัิษััท	 กมลา	 ซื้ีเน้ย์รั์	 ลิฟวิ�ง	 จำากัด้	 เป็นผู้้�พัฒนาโค่รังการั	 Otium	Phuket	 มล้ค่่าโค่รังการั	  
4,408	ล�านบาท	อย์้่รัะหว่างพัฒนาโค่รังการัเช่่นกัน

ต้นทุนทางการเงิน
	 สิำาหรัับปี	2563	บรัิษััทมีต้�นท้นทางการัเงิน	จำานวน	67.66	ล�านบาท	เพิ�มขึ�นจากปีก่อนจำานวน	45.19	ล�านบาท	หรัือเพิ�ม
ขึ�นรั�อย์ละ	201.11	สิ่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากอัต้รัาด้อกเบี�ย์การัออกห้�นก้�และโอนรัับรั้�ค่่าใช่�จ่าย์ด้อกเบี�ย์สิำาหรัับโค่รังการัที�ก่อสิรั�างแล�ว
เสิรั็จ	



รายงานประจำาปี 2563184

กำาไรสุทธิ 
	 จากผู้ลการัด้ำาเนินงานสิำาหรัับปี	2563	 บรัิษััทมีผู้ลขาด้ท้นสิำาหรัับงวด้จากการัด้ำาเนินงานอย่้์ที�	93.37	 ล�านบาท	 ขาด้ท้น 
เพิ�มขึ�นจากปีก่อน	32.87	ล�านบาท	ขาด้ท้นเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	54.33	เน่�องจากการัแพรั่รัะบาด้เช่ื�อไวรััสิโค่โรันาสิาย์พันธิ้์ใหม่	2019	
หรืัอ	 โค่วิด้-19สิ่งผู้ลกรัะทบต้่อค่วามต้�องการัซื้ื�อของผู้้�บรัิโภค่โด้ย์เฉพาะกล่้มค่อนโด้มีเน้ย์ม	 นอกจากน้�กล่้มล้กค่�าที�จองซืื้�อสิ่วน
หนึ�งที�ปรัะกอบอาชี่พด้�านงานบรักิารัได้�รับัผู้ลการัะทบโด้ย์ต้รังจากโรัค่รัะบาด้	COVID	-	19	ทำาให�การัขอสินิเช่ื�อจากสิถืาบันการัเงิน 
ย์ากขึ�น	 และบางรัาย์ถ้ืกปฏิิเสิธิการัให�สิินเช่ื�อ	 รัวมการัให�สิินเช่ื�อที�อย์้่อาศัย์ของธินาค่ารัพาณิช่ย์์มีมาต้รัการัรััด้ก้มมากย์ิ�งขึ�น	 
จึงสิง่ผู้ลให�ภาค่อสิงัหารัมิทรัพัย์์ในช่ว่งน้�มีการัแขง่ขนัด้�านรัาค่ากนัค่อ่นข�างสิง้ทำาให�รัาย์ได้�จากการัขาย์มอัีต้รัากำาไรัขั�นต้�นจากการั
ขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์ที�ลด้ลง	จึงสิ่งผู้ลให�บรัิษััทมีผู้ลการัด้ำาเนินงานที�ขาด้ท้นอย์้ ่	

	 และบรัิษััทมีบันทึกกำาไรัสิำาหรัับงวด้จากการัด้ำาเนินงานที�ย์กเลิก	 (จำาหน่าย์โรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่า	 จำานวน	10	 โรัง)	 
จำานวน	213.80	 ล�านบาท	 จากผู้ลการัขาย์ทรััพย์์สิินน้�สิ่งผู้ลให�บริัษััทและบริัษััทย่์อย์มีกำาไรัสิ้ทธิิ	 จำานวน	120.43	 ล�านบาท	 
กำาไรัเพิ�มขึ�นจากปีก่อน	จำานวน	175.50	ล�านบาท	หรัือ	กำาไรัเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	318.69	และมีอัต้รัากำาไรัสิ้ทธิ	ิรั�อย์ละ	7.33

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
 สินทรัพย์รวม
	 ณ	วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563	บรัิษััทมีสิินทรััพย์์รัวม	จำานวน	6,683.01	ล�านบาท	เพิ�มขึ�นจากปีก่อน	278.70	ล�านบาท	หรัือ
เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	4.35โด้ย์มีการัเปลี�ย์นแปลงของสิินทรััพย์์ที�สิำาค่ัญ	ด้ังน้�	

• ที�ด้ินและต้�นท้นการัพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์	 จำานวน	6,066.22	 ล�านบาท	 ค่ิด้เป็นรั�อย์ละ	90.77	 ของสิินทรััพย์์รัวม	 
เพิ�มขึ�นจากปีก่อน	จำานวน	385.89	ล�านบาท	หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	6.79	เป็นการัเพิ�มขึ�นของต้�นท้นการัพัฒนาโค่รังการั	

• อสิังหาริัมทรััพย์์เพื�อการัลงท้น	 จำานวน	78.48	 ล�านบาท	 ลด้ลงจากปีก่อน	 จำานวน	199.22	 ล�านบาท	 หรัือลด้ลง 
รั�อย์ละ	71.74	ซื้ึ�งลด้ลงเน่�องจากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อการัลงทน้	(ขาย์โรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่า	10	โรัง)

 หนี้สินรวม
	 ณ	วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563	บรัิษััทมีหน้�สิินรัวมจำานวน	4,822.12	ล�านบาท	เพิ�มขึ�นจากปีก่อน	จำานวน	58.26	ล�านบาท	หรัือ
เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	3.39	โด้ย์มีการัเปลี�ย์นแปลงของสิินทรััพย์์ที�สิำาค่ัญ	ด้ังน้�

• เจ�าหน้�การัค่�าและเจ�าหน้�อื�น	 จำานวน	410.52	 ล�านบาท	 คิ่ด้เป็นรั�อย์ละ	8.51	 ของหน้�สิินรัวม	 เพิ�มขึ�นจากปีก่อน	 
122.84	ล�านบาท	หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	42.70	เพิ�มขึ�นจากงานรัะหว่างก่อสิรั�างโค่รังการัแนวสิง้

• เงินก้�ย์ืมรัะย์ะย์าวจากสิถืาบันการัเงินรัวมทั�งสิิ�น	จำานวน	2,272.23	ล�านบาท	เพิ�มขึ�นจากปีก่อน	293.18	ล�านบาท	หรัือ
เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	14.81	เพื�อใช่�เป็นเงินท้นหม้นเวีย์นในการัพัฒนาโค่รังการั	โด้ย์แบ่งออกเป็นสิ่วนของเงินก้�ย์ืมรัะย์ะย์าว
ที�จะถืึงกำาหนด้ช่ำารัะภาย์ในหนึ�งปีจำานวน	1,646.07	ล�านบาท	และเงินก้�ย์ืมสิท้ธิิจากสิ่วนที�ถืึงกำาหนด้ช่ำารัะภาย์ในหนึ�ง
ปีจำานวน	626.16	ล�านบาท

• ห้�นก้�รัวมทั�งสิิ�น	จำานวน	1,778.75	ล�านบาท	โด้ย์แบ่งออกเป็นห้�นก้�รัะย์ะสิั�น	จำานวน	247.52	ล�านบาท	ห้�นก้�ที�จะถืึง
กำาหนด้ช่ำารัะภาย์ในหนึ�งปี	จำานวน	485.41	ล�านบาท	และห้�นก้�-สิ้ทธิิจากส่ิวนที�จะถืึงกำาหนด้ช่ำารัะภาย์ในหนึ�งปีจำานวน	
1,045.82	ล�านบาท	ห้�นก้�ลด้ลงจากปีก่อน	397.64	ล�านบาท	หรัือลด้ลงรั�อย์ละ	18.27	เน่�องจากในรัะหว่างปีได้�มีการั
ช่ำารัะห้�นก้�ที�ถึืงกำาหนด้ช่ำารัะ	

	 ทั�งน้�ในรัะหว่างปีบรัษิัทัได้�ออกห้�นก้�ด้งัน้�	ไต้รัมาสิ	1/2563	จำานวน	379.20	ล�านบาท	อตั้รัาด้อกเบี�ย์	รั�อย์ละ	6.75	ต้อ่ปี	อาย์	้2	ปี	 
และไต้รัมาสิ	3/2563	ได้�ออกห้�นก้�	2	ช่้ด้	ช่้ด้แรัก	จำานวน	250	ล�านบาท	อัต้รัาด้อกเบี�ย์รั�อย์ละ	7.5	อาย์้	1	ปี	ช่้ด้ที�สิอง	จำานวน	
677.50	ล�านบาท	อัต้รัาด้อกเบี�ย์รั�อย์ละ	7	อาย์้	2	ปี
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 ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ส่ิวนของผู้้�ถืือห้�น	ณ	วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563	มีจำานวน	1,860.89	ล�านบาท	เพิ�มขึ�นจากปี	ก่อน	จำานวน	120.44	ล�านบาท	
หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	6.92	เน่�องจากบรัิษััทมีกำาไรัสิ้ทธิิ	ปรัะจำาปี	2563

การวิเคราะห์สภาพคล่อง
 งบกระแสเงินสด 
	 สิำาหรัับงบกรัะแสิเงินสิด้สิิ�นสิ้ด้	31	ธัินวาค่ม	2563	และ	2562	มีย์อด้ค่งเหลือจำานวน	58.99	ล�านบาท	และ	35.94	ล�านบาท	
ต้ามลำาด้ับ	ซื้ึ�งเงินสิด้เพิ�มขึ�นจากปีก่อน	จำานวน	23.05	ล�านบาท	หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	64.13	มีรัาย์ละเอีย์ด้	ดั้งน้�

	 กรัะแสิเงินสิด้สิ้ทธิิได้�มาจากกิจกรัรัมด้ำาเนินงาน	จำานวน	55.98	ล�านบาท	สิ่วนใหญ่ได้�มาจากกรัะแสิเงินสิด้จากการัพัฒนา
อสิังหารัิมทรััพย์์	

	 กรัะแสิเงินสิด้สิ้ทธิิจากการัใช่�ไปในกิจกรัรัมการัลงท้น	 จำานวน	395.60	 ล�านบาท	 โด้ย์สิ่วนใหญ่รัับจากการัขาย์ทรััพย์์สิิน 
ให�แก่ทรััสิต์้เพื�อการัลงท้นในไต้รัมาสิ3/2563

	 กรัะแสิเงินสิด้สิ้ทธิิใช่�ไปจากกิจกรัรัมจัด้หาเงิน	 จำานวน	428.53	 ล�านบาท	 โด้ย์สิ่วนใหญ่มาการัช่ำารัะเงินก้�ย์ืมรัะย์ะย์าวจาก
สิถืาบันการัเงินและห้�นก้�

 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
	 อัต้รัาสิ่วนหน้�สิินต้่อส่ิวนของผู้้�ถืือห้�น(D/E)	ต้ามงบการัเงิน	ณ	สิิ�นปี	2563	เท่ากับ	2.59	เท่า	ลด้ลงจากสิิ�นปี	2562	ซื้ึ�งมีอัต้รัา
เท่ากับ	2.68	เท่า	เน่�องจากสิัด้สิ่วนหน้�สิินรัวมเพิ�มขึ�นจากปีก่อน	เพีย์งเล็กน�อย์รั�อย์ละ	3.39	จากการัก้�ย์ืมเงินจากสิถืาบันการัเงิน
และการัออกห้�นก้�	และสิำาหรัับสิ่วนของผู้้�ถืือห้�น	เพิ�มขึ�น	รั�อย์ละ	6.92	เท่านั�น	

	 อัต้รัาสิ่วนหน้�สิินที�มีภารัะด้อกเบี�ย์ต้่อส่ิวนของผู้้�ถืือห้�น	(IBD/E)	ณ	 สิิ�นปี	2563	 เท่ากับ	2.18	 เท่า	 ลด้ลงจากสิิ�นปี	2562	 
ซื้ึ�งมีอัต้รัาเท่ากับ	2.42	เท่า

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
1. นโยบายของรัฐบาล
	 จากนโย์บาย์ของภาค่รััฐที�มีการัเปลี�ย์นแปลงทางกฎหมาย์และรัะเบีย์บที�เกี�ย์วข�องกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจอสิังหารัิมทรััพย์์	 เช่่น	
การัเปลี�ย์นแปลงกฎหมาย์สิ่วนที�เกี�ย์วข�องกับพรัะรัาช่บัญญัต้ิผู้ังเมือง	 ข�อกำาหนด้การัจัด้สิรัรัที�ด้ินต้ามพรัะรัาช่บัญญัต้ิอาค่ารัช่้ด้	
และพรัะรัาช่บญัญตั้คิ่วบค่ม้อาค่ารั	ได้�แก	่การักำาหนด้เน่�อที�ที�ด้นิ	การักำาหนด้ค่วามกว�างของเขต้ทางเด้นิและเขต้ถืนน	การักำาหนด้
พื�นที�สิ่วนกลาง	 การัปรัะเมินและการัจัด้ทำารัาย์งานผู้ลกรัะทบสิิ�งแวด้ล�อม	 เป็นต้�น	 รัวมถืึงการัเปลี�ย์นแปลงกฏิรัะเบีย์บเกี�ย์วกับ
การักำาหนด้เขต้การัใช่�ปรัะโย์ช่น์ที�ด้ิน	 การัวางผู้ังจรัาจรั	 และโค่รังการัรัะบบขนส่ิงมวลช่นรัะบบรัาง	หรืัอโค่รังการัทางด่้วนพิเศษั	
เป็นต้�น	การัเปลี�ย์นแปลงด้ังกล่าวอาจสิ่งผู้ลกรัะทบต้่อต้�นท้นและค่่าใช่�จ่าย์ในการัพัฒนาโค่รังการัอสัิงหารัิมทรััพย์์ของบรัิษััทฯ	ได้�	

	 อย่์างไรัก็ต้ามในอนาค่ต้ค่าด้ว่าจะได้�รัับปัจจัย์บวกจากทางภาค่รััฐไม่ว่าจะเป็นการัลงท้นในโค่รังสิรั�างขั�นพื�นฐานและการั 
กรัะจาย์รัะบบค่มนาค่ม	เพื�อกรัะต้้�นให�เกิด้การัพัฒนาในพื�นที�รัอบนอก	ซื้ึ�งสิ่งผู้ลต้่อการัลงท้นในอสิ	ังหารัิมทรััพย์์ของภาค่เอกช่น

	 นอกจากน้�ย์ังมีโค่รังการัพัฒนารัะเบีย์งเศรัษัฐกิจภาค่ต้ะวันออก	(EEC)	เพื�อกรัะต้้�นการัสิ่งเสิริัมการัลงท้นภาค่อ้ต้สิาหกรัรัม	
ปัจจัย์ด้ังกล่าวอาจสิ่งผู้ลต้่อการัรัับร้ั�รัาย์ได้�จากโรังงานสิำาเรั็จรั้ปให�เช่่าของบรัิษััทฯ	ได้�
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2. นโยบายสินเชื่อของสถาบันการเงิน
	 มาต้รัการัค่วบค่้มการัปล่อย์สิินเช่ื�อของธินาค่ารัแห่งปรัะเทศไทย์	(ธิปท.)	 หรืัอมาต้รัการั	  LTV (Loan	to	Value)	 ออกมา
เพื�อป้องกันการัเก็งกำาไรั	และเพื�อป้องกันปัญหาฟองสิบ้่ที�อาจจะเกิด้ขึ�นในอนาค่ต้	เน่�องจากพบว่า	การัแข่งขันรั้นแรัง	ปรัะกอบ
กับมาต้รัฐานการัปล่อย์สิินเช่ื�อลด้ลง	 ดั้งนั�น	 จึงต้�องการัออกมาต้รัการัเพื�อให�ผู้้�ก้�ออมก่อนก้�	 มีเงินด้าวน์ก่อนซืื้�อบ�าน	 รัวมถึืง 
ให�ผู้้�ให�ก้�	ต้รัะหนกัถืงึค่วามเสิี�ย์งที�แท�จรังิ	สิามารัถืรัองรับัค่วามเสิี�ย์งจากค่วามไมแ่นน่อนของมล้ค่า่หลกัปรัะกนั	และเพื�อสินบัสินน้
ให�ค่นที�ต้�องการัก้�ซื้ื�อที�อย์้อ่าศยั์เพื�ออย์้อ่าศยั์จรังิสิามารัถืซื้ื�อได้�ในรัาค่าที�เหมาะสิม	ปจัจยั์ด้งักลา่วอาจสิง่ผู้ลให�ผู้้�บรัโิภค่รัะมดั้รัะวงั
ในการัใช่�จ่าย์มากขึ�น	หรัืออาจช่ะลอการัต้ัด้สิินใจซื้ื�อซื้ึ�งอาจจะส่ิงผู้ลสิืบเน่�องต้่อไปยั์งธิ้รักิจอสิังหารัิมทรััพย์์

	 อย่์างไรัก็ต้าม	บรัิษััทฯ	ได้�ต้รัะหนักถืึงค่วามเสิี�ย์งด้ังกล่าว	และมีมาต้รัการัในการัค่วบค่้ม	โด้ย์จัด้ให�เจ�าหน�าที�ที�ให�ค่ำาปรึักษัา
ช่ี�แนะเพื�อลด้ปัญหาการัขอสิินเช่ื�อกับสิถืาบันการัเงิน	

3. สภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนของสภาวะทางการเมืองในประเทศ
	 ธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อที�อย์้่อาศัย์ซื้ึ�งเป็นธิ้รักิจหลักของบรัิษััทฯ	 อาจได้�รัับผู้ลกรัะทบจากค่วามไม่แน่นอนทาง 
การัเมือง	 ซื้ึ�งทำาให�เกิด้การัช่ะลอในภาวะเศรัษัฐกิจของปรัะเทศ	 ค่วามเชื่�อมั�นของเศรัษัฐกิจลด้น�อย์ลง	 และการัช่ะลอต้ัวในการั 
ใช่�จ่าย์ของผู้้�บริัโภค่	 สิ่งผู้ลให�ภาวะการัซื้ื�อขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์ช่ะลอต้ัวต้าม	 ปัจจัย์จากสิภาวะเศรัษัฐกิจและค่วามผู้ันผู้วนของ
สิภาวะทางการัเมืองในปรัะเทศอาจสิ่งผู้ลต้่อการัรัับรั้�รัาย์ได้�จากการัขาย์โค่รังการัอสิังหารัิมทรััพย์์ของบรัิษััทฯ	ได้�

4. ต้นทุนค่าพัฒนาโครงการที่ผันผวน
	 สิำาหรัับธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์	นอกจากรัาค่าที�ด้ินที�เป็นต้�นท้นแล�ว	ต้�นทน้ที�สิำาค่ัญรัองลงมา	คื่อ	รัาค่าวัสิด้้ก่อสิรั�าง	
ซื้ึ�งมีค่วามผู้ันแปรัไปต้ามภาวะรัาค่านำ�ามันที�ปรัับต้ัวสิ้งขึ�นเป็นรัะย์ะ	ๆ 	ซื้ึ�งเป็นปัจจัย์ภาย์นอกที�	ธิ้รักิจอสิังหาริัมทรััพย์์	ไม่สิามารัถื
ค่วบค้่มได้�	 ก่อให�เกิด้ผู้ลกรัะทบต่้อต้�นท้นในการัด้ำาเนินธิ้รักิจและภาค่อ้ต้สิาหกรัรัมก่อสิรั�าง	 ในขณะที�	 ธิ้รักิจอสิังหาริัมทรััพย์ ์
ไม่สิามารัถืปรัับรัาค่าขาย์ได้�ทันทีเสิมอไป	 นอกจากน้�การัแข่งขันในต้ลาด้อสิังหารัิมทรััพย์์ก็เป็นข�อจำากัด้ในการัปรัับรัาค่าขาย์
อีกทางหนึ�ง	 ซื้ึ�งธิ้รักิจอสิังหารัิมทรััพย์์	 ได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญกับการับรัิหารัจัด้การัค่วามเสิี�ย์งของค่วามผู้ันผู้วนรัาค่าวัสิด้้ก่อสิรั�าง	 
ซื้ึ�งเป็นต้�นท้นหลักในการัก่อสิรั�าง

	 อย่์างไรัก็ต้าม	บรัิษััทฯ	ได้�ต้รัะหนักถืึงค่วามเสิี�ย์งดั้งกล่าว	และมีมาต้รัการัในการัค่วบค่้ม	โด้ย์จัด้ให�มีการัปรัะม้ลงานก่อสิรั�าง
เพื�อค่ัด้เลือกผู้้�รัับเหมาโด้ย์วิธีิจัด้ปรัะกวด้รัาค่า	 เพื�อเปรัีย์บเทีย์บค่้ณภาพ	 การัทด้สิอบค่้ณภาพวัสิด้้	 รัาค่าต้ลาด้	 เลือกรัาค่าที� 
เหมาะสิมที�สิ้ด้	

5. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	 เน่�องด้�วย์การัด้ำาเนินธ้ิรักิจด้�านการัพัฒนาอสัิงหารัิมทรััพย์์เพื�อขาย์	 บรัิษััทมีค่วามจำาเป็นต้�องพึ�งพึงเงินก้�ย์ืมรัะย์ะย์าวจาก
สิถืาบันการัเงินเป็นจำานวนมากท่ามกลางปัจจัย์ค่วามไม่แน่นอนหลาย์ปรัะการั	 ภาค่ธินาค่ารัเรัิ�มมีค่วามเข�มงวด้ในการัปล่อย์ 
สินิเชื่�อมากขึ�น	นอกจากนั�นต้�นทน้ทางการัเงนิอาจมคี่วามเสิี�ย์งที�จะปรับัต้วัสิง้ขึ�นได้�	สิง่ผู้ลให�กล้ม่บรัษัิัทฯ	อาจจะช่ะลอการัพฒันา
โค่รังการัใหม่ๆ	ในอนาค่ต้แต้่อย์่างไรัก็ต้ามกล้่มบรัิษัทัฯ	ย์ังมีการัรัะด้มเงินทน้จากแหล่งเงินทน้รัะย์ะย์าวในสิ่วนของห้�นก้�	เพื�อเป็น
แหล่งเงินท้นรัะย์ะย์าวและมีต้�นท้นค่งที�	เพื�อลด้ค่วามเสิีย์งทางการัเงินที�อาจจะเกิด้ขึ�น
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 รายงานความรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเป็นผู้้�รัับผู้ิด้ช่อบต้่องบการัเงินของบรัิษััท	 ช่ีวาทัย์	 จำากัด้	 (มหาช่น)	 และบรัิษััทย์่อย์	 รัวมถืึง 
ข�อม้ลสิารัสินเทศทางการัเงินที�ปรัากฏิในรัาย์งานปรัะจำาปี	 งบการัเงินด้ังกล่าวจัด้ทำาขึ�นต้ามมาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงิน 
โด้ย์เลอืกใช่�นโย์บาย์บัญช่ทีี�เหมาะสิมและถือืปฏิบัิต้อิย์า่งสิมำ�าเสิมอ	มีการัใช่�ด้ล้ย์พินจิอย์า่งรัะมัด้รัะวงัและปรัะมาณการัที�ด้ทีี�สิด้้ใน
การัจัด้ทำารัวมทั�งมีการัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลที�สิำาค่ัญอย์่างเพีย์งพอในหมาย์เหต้้ปรัะกอบงบการัเงิน	 เพื�อค่วามโปรั่งใสิและเป็นปรัะโย์ช่น์
ต้่อผู้้�ถืือห้�นและนักลงท้นทั�วไป

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 ได้�สิ่งเสิรัิมให�บรัิษััทฯ	 ปฏิิบัต้ิต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัที�ด้ี	 ต้ลอด้จนจัด้ให�มีรัะบบการับริัหารั 
ค่วามเสิี�ย์ง	รัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในที�มีปรัะสิิทธิิภาพและปรัะสิิทธิิผู้ล	เพื�อให�มั�นใจได้�ว่าการับันทึกข�อม้ลทางบัญช่ีมีค่วามถื้กต้�อง	
ค่รับถื�วน	และเพยี์งพอที�จะด้ำารัง	รักัษัาไว�ซื้ึ�งทรััพย์ส์ินิของบรัษิัทั	และบรัษิัทัย์อ่ย์	รัวมถืงึปอ้งกนัไม่ให�เกดิ้การัทจ้รัติ้หรัอืการัด้ำาเนนิ
การัที�ผู้ิด้ปกติ้อย์่างมีสิารัะสิำาค่ัญ

	 ในการัน้�ค่ณะกรัรัมการับริัษััทได้�แต้่งต้ั�งค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 เพื�อทำาหน�าที�สิอบทานนโย์บาย์บัญชี่และค่้ณภาพของ
รัาย์งานทางการัเงินสิอบทานรัะบบการัค่วบค่ม้ภาย์ในและการัต้รัวจสิอบภาย์ใน	โด้ย์ค่วามเหน็ของค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเกี�ย์วกบั 
เรัื�องน้�ปรัากฏิในรัาย์งานของค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	ซื้ึ�งแสิด้งไว�ในรัาย์งานปรัะจำาปีแล�ว

	 งบการัเงินของบริัษััท	 และงบการัเงินรัวมของบริัษััทและบริัษััทย่์อย์ได้�รัับการัต้รัวจสิอบโด้ย์ผู้้�สิอบบัญชี่ของบริัษััทคื่อ	 
บริัษััท	สิำานักงาน	อีวาย์	จำากัด้ในการัต้รัวจสิอบนั�นค่ณะกรัรัมการับริัษััทได้�สินับสิน้นข�อม้ลและเอกสิารัต้่างๆ	เพื�อให�ผู้้�สิอบบัญช่ี
สิามารัถืต้รัวจสิอบและแสิด้งค่วามเห็นได้�ต้ามมาต้รัฐานการัสิอบบัญชี่	 โด้ย์ค่วามเห็นของผู้้�สิอบบัญช่ีได้�ปรัากฎในรัาย์งานของ 
ผู้้�สิอบบัญช่ีซื้ึ�งแสิด้งไว�ในรัาย์งานปรัะจำาปีแล�ว

	 ค่ณะกรัรัมการัมีค่วามเหน็วา่รัะบบการัค่วบค้่มภาย์ในของบรัษัิัทโด้ย์รัวมอย่้์ในรัะด้บัที�นา่พอใจ	และสิามารัถืสิรั�างค่วามเช่ื�อมั�น
อย์่างมีเหต้้ผู้ลได้�ว่างบการัเงินของบรัิษััท	ช่ีวาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	และงบการัเงินรัวมของบริัษััทและบรัิษััทย่์อย์	สิำาหรัับปีสิิ�นสิ้ด้
วันที�	31	ธิันวาค่ม	2563	มีค่วามเช่ื�อถืือได้�	โด้ย์ถืือปฏิิบัต้ิต้ามมาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงิน	และปฏิบิัต้ิถื้กต้�องต้ามกฎหมาย์
และกฎรัะเบีย์บที�เกี�ย์วข�อง

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)
ปรัะธิานกรัรัมการั	 

บรัิษััท	ชี่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
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รายงาน 
และ งบการเงินรวม

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

31 ธันวาคม 2563



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 189

    

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)            
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ            
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและ                        
กระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ          
บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุ                
ในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

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

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ     
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้     
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยต์ามนโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน      
ขอ้ 5.1 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัรับรู้ในแต่ละงวดเป็นจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญั       
เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัเขา้ท าสัญญากบัลูกคา้เป็นจ านวนมากและ
เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้มีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย และส่วนลดต่างๆ เพื่อ
กระตุน้ยอดขาย ท าให้รายการขายของกลุ่มบริษทัมีความซบัซอ้น 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 5.4 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
โครงการท่ีมีการหมุนเวียนท่ีชา้กวา่ปกติ และโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บของท่ีดินและ
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์าจต ่ากวา่ราคาทุน ซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ           
ผูป้ระเมินราคาอิสระ  
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การจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 ในเดือนสิงหาคม 2563 บริษทัฯไดจ้ าหน่ายท่ีดินพร้อมอาคาร
โรงงานใหแ้ก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าเอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“กองทรัสต”์) ในราคา 460 ลา้นบาท 
โดยบริษทัฯมีก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นจ านวน 208 ลา้นบาท รายการดงักล่าวเป็นรายการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปี ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการบนัทึกรายการ การแสดง
รายการ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินเก่ียวกบัรายการดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการจ าหน่ายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยร์วมถึง 

• สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว และ
ตรวจสอบรายงานการประชุมของคณะกรรมการของบริษทัฯในการอนุมติัรายการจ าหน่ายทรัพยสิ์นน้ี  

• เปรียบเทียบราคาซ้ือขายกบัมูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นท่ีจ าหน่าย ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อ
ประกอบการพิจารณาราคาซ้ือขาย 

• ตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง การรับเงิน และเอกสารประกอบ                
การจ าหน่ายทรัพยสิ์น 

• พิจารณาดุลยพินิจท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการบนัทึกรายการจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว ตลอดจนสอบทาน                  
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
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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 ารายงานทางการเงินของ                     
กลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ        
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง     
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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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 

• 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 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ         
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

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: 15 กุมภาพนัธ์ 2564 
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บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 58,985,814             35,935,771               58,371,489             30,416,530         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 22,779,824             11,949,996               34,344,373             21,056,325         
เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                              36,000,000               -                              36,000,000         
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 10 6,066,224,287        5,680,326,213          5,703,490,351        5,288,966,009    
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 12,552,735             18,703,990               12,552,735             18,703,990         
เงินมดัจาํการซ้ือท่ีดิน 11 25,665,000             29,665,000               25,665,000             29,665,000         
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 12 2,924,469               940,862                    2,924,469               940,862              
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 13 37,244,227             38,497,469               35,141,694             34,881,003         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,226,376,356        5,852,019,301          5,872,490,111        5,460,629,719    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 14 22,622,633             28,343,527               22,622,633             28,343,527         
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 204,527,891           131,577,891             393,927,891           329,077,891       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                              -                                68,593,941             68,593,941         
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 16 36,322,642             40,366,814               42,000,000             42,000,000         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 17 11,103,299             18,949,032               25,000,000             25,000,000         
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 18 78,476,044             277,701,241             78,476,044             277,701,241       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 36,661,044             20,148,440               33,342,720             16,532,279         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20.1 10,542,454             -                                10,542,454             -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 21 11,927,975             13,006,509               11,793,383             12,856,338         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36 37,029,903             14,022,573               36,748,993             13,927,756         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 7,420,957               8,174,660                 5,714,112               6,238,827           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 456,634,842           552,290,687             728,762,171           820,271,800       
รวมสินทรัพย์ 6,683,011,198        6,404,309,988          6,601,252,282        6,280,901,519    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1

 บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 22 -                              51,239,047               -                              41,240,435         
หุ้นกูร้ะยะส้ัน 23 247,522,433           -                                247,522,433           -                          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 24 410,521,182           287,682,203             422,060,806           284,870,628       
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 121,459,004           81,704,860               119,984,152           79,169,506         
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 25 1,646,074,504        1,682,000,830          1,646,074,504        1,682,000,830    
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 26 485,405,020           1,693,782,628          485,405,020           1,693,782,628    
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20.1 3,131,639               -                                3,131,639               -                          
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 146,397,235           61,530,666               136,323,235           51,337,666         
ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 27 18,136,595             2,206,977                 17,132,418             2,080,827           
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 5,081,186               8,691,205                 5,074,964               8,532,056           
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,083,728,798        3,868,838,416          3,082,709,171        3,843,014,576    
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 25 626,164,268           297,047,244             626,164,268           297,047,244       
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 26 1,045,818,993        482,613,190             1,045,818,993        482,613,190       
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20.1 7,772,543               -                                7,772,543               -                          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 28 14,195,977             11,423,761               14,195,977             11,423,761         
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 27 29,028,152             1,593,714                 28,627,780             1,245,779           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36 3,676,846               2,347,967                 3,676,846               2,347,967           
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 11,740,945             -                                9,206,365               -                          
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,738,397,724        795,025,876             1,735,462,772        794,677,941       
รวมหน้ีสิน 4,822,126,522        4,663,864,292          4,818,171,943        4,637,692,517    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2

 บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 29
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 2,307,692,307 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,307,692,307        2,307,692,307          2,307,692,307        2,307,692,307    
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุ้นสามญั 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,275,027,883        1,275,027,883          1,275,027,883        1,275,027,883    
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 214,482,296           214,482,296             214,482,296           214,482,296       
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 32
      - บริษทัฯ 30,936,413             23,942,846               30,936,413             23,942,846         
      - บริษทัยอ่ย 8,126,384               8,126,384                 -                              -                          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 332,311,700           218,866,287             262,633,747           129,755,977       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,860,884,676        1,740,445,696          1,783,080,339        1,643,209,002    
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,683,011,198        6,404,309,988          6,601,252,282        6,280,901,519    

-                              -                            -                          -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

3

 บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 33 1,622,254,487   1,113,892,575   1,563,495,647     1,022,103,685   
รายไดอ่ื้น 11,318,554        8,314,463          11,147,434          10,031,317        
รวมรายได้ 1,633,573,041   1,122,207,038   1,574,643,081     1,032,135,002   
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,285,156,041   821,176,521      1,236,543,578     744,478,043      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 191,587,143      192,560,088      187,591,789        182,984,418      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 202,074,619      160,814,521      197,794,229        157,864,077      
รวมค่าใช้จ่าย 1,678,817,803   1,174,551,130   1,621,929,596     1,085,326,538   
ขาดทุนจากการดาํเนินงาน (45,244,762)       (52,344,092)       (47,286,515)         (53,191,536)       
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 16.2 (4,044,173)         665,144             -                           -                         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 17.2 (7,845,733)         (5,712,403)         -                           -                         
รายไดท้างการเงิน 7 9,750,346          6,611,837          19,520,644          8,351,973          
ตน้ทุนทางการเงิน 34 (67,656,533)       (22,467,353)       (67,656,534)         (22,467,353)       
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (115,040,855)     (73,246,867)       (95,422,405)         (67,306,916)       
รายไดภ้าษีเงินได้ 36 21,678,451        12,750,444        21,492,358          13,320,987        
ขาดทุนสําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (93,362,404)       (60,496,423)       (73,930,047)         (53,985,929)       
การดาํเนินงานทีย่กเลิก
กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 18 213,801,384      5,431,928          213,801,384        5,431,928          
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 120,438,980      (55,064,495)       139,871,337        -48,554,001
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 28 -                         (1,568,046)         -                           (1,568,046)         
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         (1,568,046)         -                           (1,568,046)         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -                         (1,568,046)         -                           (1,568,046)         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 120,438,980      (56,632,541)       139,871,337        (50,122,047)       

กําไรต่อหุ้น 38
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   ขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (0.07)                  -0.05 (0.06)                    -0.05
   กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 0.17                   0.01 0.17                     0.01
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 0.09                   (0.04)                  0.11                     (0.04)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4

 บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย:บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -
ท่ีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 1,275,027,183       214,481,771          23,942,846            224,503,961          1,737,955,761       
ขาดทุนสาํหรับปี -                            -                            -                            (48,554,001)          (48,554,001)          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                            -                            -                            (1,568,046)            (1,568,046)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            (50,122,047)          (50,122,047)          
หุ้นสามญัเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 29) 700                       525                       -                            -                            1,225                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 41) -                            -                            -                            (44,625,937)          (44,625,937)          
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,275,027,883       214,482,296          23,942,846            129,755,977          1,643,209,002       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 1,275,027,883       214,482,296          23,942,846            129,755,977          1,643,209,002       
กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            139,871,337          139,871,337          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            139,871,337          139,871,337          
โอนกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                            6,993,567              (6,993,567)            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 1,275,027,883       214,482,296          30,936,413            262,633,747          1,783,080,339       

-                            -                            -                            -                            -                            
-                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

6

 บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย:บาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า
ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,275,027,183         214,481,771     23,942,846       8,126,384         320,124,765            1,841,702,949         
ขาดทุนสาํหรับปี -                               -                        -                        -                        (55,064,495)             (55,064,495)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                               -                        -                        -                        (1,568,046)               (1,568,046)               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                        -                        -                        (56,632,541)             (56,632,541)             
หุน้สามญัเพิม่ทุนจากการแปลงสภาพ
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 29) 700                          525                   -                        -                        -                               1,225                       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 41) -                               -                        -                        -                        (44,625,937)             (44,625,937)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,275,027,883         214,482,296     23,942,846       8,126,384         218,866,287            1,740,445,696         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 1,275,027,883         214,482,296     23,942,846       8,126,384         218,866,287            1,740,445,696         
กาํไรสาํหรับปี -                               -                        -                        -                        120,438,980            120,438,980            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                               -                        -                        -                        -                               -                               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                        -                        -                        120,438,980            120,438,980            
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                               -                        6,993,567         -                        (6,993,567)               -                               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1,275,027,883         214,482,296     30,936,413       8,126,384         332,311,700            1,860,884,676         

-                               -                        -                        -                        -                               -                               
-                               -                        -                        -                        -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย
กาํไรสะสม

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

5

 บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (115,040,855)              (73,246,867)         (95,422,405)              (67,306,916)          
กาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 213,801,384               5,431,928             213,801,384              5,431,928             
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 98,760,529                 (67,814,939)         118,378,979              (61,874,988)          
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยล์ดลง
      จากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 1,240,079,337            810,006,536         1,192,425,871           734,693,644         
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 30,317,221                 27,460,098           30,003,682                27,008,905           
   ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ 1,880,526                   -                           1,880,526                  -                            
   ผลต่างจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย 67,900                        -                           67,900                       -                            
   กาํไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า (142,029)                     -                           (142,029)                   -                            
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ 14,544,347                 12,312,852           14,544,347                12,312,852           
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 1,493,793                   812,069                1,493,793                  812,069                
   กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (208,092,043)              -                           (208,092,043)            -                            
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 479                             40,231                  -                                40,231                  
   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 245,240                      -                           245,240                     -                            
   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 4,044,173                   (665,144)              -                                -                            
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,845,733                   5,712,403             -                                -                            
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,772,216                   3,792,807             2,772,216 3,792,807             
   ประมาณการค่าซ่อมแซมบา้น อาคารชุดและสาธารณูปโภค 8,713,304                   1,358,172             7,782,786                  2,408,103             
   ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 2,375,567                   1,593,714             2,323,130                  1,245,779             
   ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 177,950                      -                           177,950                     -                            
   ผลเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ 20,954,184                 -                           20,954,184                -                            
   รายไดด้อกเบ้ีย (9,750,346)                  (6,611,837)           (19,520,644)              (8,351,973)            
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 51,618,393                 7,235,157             51,618,393                7,235,157             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
   หน้ีสินดาํเนินงาน 1,267,906,474            795,232,119         1,216,914,281           719,322,586         
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,589,304)                  11,901,131           5,727,189                  5,591,537             
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (1,467,774,995)           (3,133,785,910)    (1,448,747,796)         (2,699,113,903)     
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 6,151,255                   (16,595,012)         6,151,255                  (16,595,012)          
เงินมดัจาํการซ้ือท่ีดิน 4,000,000                   217,322,955         4,000,000                  217,322,955         

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,733,422                   3,541,773             (395,326)                   60,382                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 753,703                      799,081                524,715                     1,133,119             
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 114,926,976               143,400,476         129,278,177              139,317,860         
   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 39,754,144                 49,379,532           40,814,646                46,961,558           
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 84,866,569                 39,779,486           84,985,569                29,697,774           
   ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (412,794)                     (2,677,993)           (359,703)                   (527,276)               
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,610,019)                  1,969,700             (3,457,092)                1,838,546             
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11,740,945                 -                           9,206,365                  -                            
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 58,446,376                 (1,889,732,662)    44,642,280                (1,554,989,874)     
จ่ายภาษีเงินได้ (2,463,786)                  (29,450,140)         (1,848,972)                (25,413,571)          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 55,982,590                 (1,919,182,802)    42,793,308                (1,580,403,445)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 5,720,894                   (8,020,217)           5,720,894                  (8,020,217)            
เงินใหกู้ยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (36,950,000)                (78,577,891)         (28,850,000)              (276,077,891)        
เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ทรัสตเ์พ่ือการลงทุน
   ในอสังหาริมทรัพย์ 430,667,438               -                           430,667,438              -                            
เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (3,616,214)                  (16,448,600)         (3,616,214)                (16,167,078)          
เงินสดจ่ายซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (486,850)                     (6,919,164)           (486,850)                   (6,763,800)            
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 264,581                      574,697                260,167                     524,996                
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 395,599,849               (109,391,175)       403,695,435              (306,503,990)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (51,239,047)                51,239,047 (41,240,435)              41,240,435           
เงินสดรับจากการเบิกเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,529,498,595            1,670,492,456      1,529,498,595           1,633,982,596      
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,234,801,691)           (398,807,797)       (1,234,801,691)         (362,297,938)        
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะสั้น 250,000,000               -                           250,000,000              -                            
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 1,056,700,000            486,000,000         1,056,700,000           486,000,000         
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (1,698,500,000)           -                           (1,698,500,000)         -                            
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (20,393,719)                (5,568,404)           (20,393,719)              (5,568,404)            
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (3,000,000)                  -                           (3,000,000)                -                            
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                                  1,225                    -                                1,225                    
จ่ายเงินปันผล -                                  (44,625,937)         -                                (44,625,937)          
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (4,670,844)                  -                           (4,670,844)                -                            
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (252,125,690)              (201,162,329)       (252,125,690)            (198,377,337)        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (428,532,396)              1,557,568,261      (418,533,784)            1,550,354,640      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 23,050,043                 (471,005,716)       27,954,959                (336,552,795)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 35,935,771                 506,941,487         30,416,530                366,969,325         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 58,985,814                 35,935,771           58,371,489                30,416,530           

-                              -                       -                            -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดินและตน้ทุนการพฒันา
      อสังหาริมทรัพย์ 209,437,624               194,715,900         209,437,624              191,998,569         
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนเน่ืองจากการทาํสัญญาเช่าฉบบัใหม่ 1,600,910                   -                           1,600,910                  -                            
   โอนท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นท่ีดิน อาคาร
      และอุปกรณ์ (มูลค่าสุทธิตามบญัชี) 28,400,498                 -                           28,400,498                -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย                        
โดยมีบริษทั ชาติชีวะ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของ 
บริษทัฯ คือ การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายและให้เช่า ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 1168/80 
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยนิูตดี ถนนพระรามส่ี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี       

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

  

 บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 
“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี  

  จดัตั้งขึ้นใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ     
บริษทั ชีวาทยั โฮม ออฟฟิศ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
   (ถือหุ้นโดยบริษทั ชีวาทยั      
    อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั ร้อยละ 100)     

 ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรม          
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

 ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจ         
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

 จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม      
น้ีแลว้  

2.3 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม                    
ตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน    
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน                   
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการร ายงาน        
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและ     
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ  หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิต        
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ                 
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ    
การตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ                     
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17                   
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ         
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อน     
ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชี          
ในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ             
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัได้เลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การกลบัรายการของสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีและการรับรู้ส่วนลดค่าเช่า 
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ในไตรมาส 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าสินทรัพยร์วมถึง
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้ น ในการจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563           
กลุ่มบริษทัจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติม     
ทางบญัชีเฉพาะเร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพยแ์ละการกลบัรายการของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการ        
ตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัคงเลือกน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี
ส าหรับเร่ืองดงัต่อไปน้ีมาถือปฏิบติัอยู ่

-  เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็น          
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตาม
สัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ีย
จากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึก
ผลต่างท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของเร่ืองดังกล่าวต่องบการเงินและจะพิจารณาบนัทึก
ผลกระทบต่องบการเงินภายหลงัส้ินสุดมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวดงักล่าว 

ข)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อ            
งบการเงินของกลุ่มบริษทัในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน       
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งปีปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันท่ี                         
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั ไม่มีผลกระทบต่อ
ก าไรสะสมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน        
การรายงาน     
ทางการเงิน   
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 17,047 17,047 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวียน    
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 3,273 3,273 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน    
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ     
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
13,774 

 
13,774 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนด     

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี  
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4.2     สัญญาเช่า 
 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตาม     

สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 10,518 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (1,210) 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 11,713 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (3,974) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 17,047 
อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 6.17 - 6.82 
  
ประกอบดว้ย  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 3,273 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 13,774 

 17,047 

5.        นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  
5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัได้โอนอ านาจควบคุมในสินคา้ ให้กับลูกค้าแล้ว                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง กล่าวคือ เม่ือมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิบา้นพร้อมท่ีดินหรือหน่วยในอาคารชุด     
พักอาศัย รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แสดงตามมูลค่าท่ีได้รับหักด้วยส่วนลดและค่าใช้จ่ายท่ี           
กลุ่มบริษทัจ่ายแทนให้แก่ลูกคา้ โดยมีเง่ือนไขในการจ่ายช าระเป็นไปตามงวดการจ่ายช าระท่ีระบุในสัญญา
ท่ีท ากับลูกคา้ จ านวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัได้รับจากลูกคา้ก่อนการโอนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้กับลูกคา้
แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน  
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รายได้ค่าบริการ 
รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

รายได้ดอกเบีย้  
รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ยกเวน้สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิต            
ในภายหลงัท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย            
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 ในการค านวณหาตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั กลุ่มบริษทัไดท้ าการแบ่งสรร

ตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงดว้ย) ตามเกณฑพ์ื้นท่ีท่ีขาย 

 ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพยร์วมถึงตน้ทุนของสินคา้อ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัไดส่้งมอบให้กบัลูกคา้ตามสัญญา 
เช่น เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแต่ง ซ่ึงถือเป็นส่วนควบของบา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัท่ีส่งมอบให้
ลูกคา้ตามสัญญาขาย 

 ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี        

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากัด      
ในการเบิกใช ้

5.4 ท่ีดินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่ราคาใด                 
จะต ่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนท่ีดิน ค่าพฒันาท่ีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนของโครงการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีเกิดขึ้นจริง รวมถึงประมาณการ
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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5.5 ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 
กลุ่มบริษทับนัทึกค่านายหน้าท่ีจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่าใชจ่้าย
สอดคลอ้งกบัการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือ
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่ส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนหกัค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

5.7 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ     
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการค านวณผลการ
ด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดิน 

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)   
 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงัน้ี 
  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 20 และ 5   ปี 
  เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 และ 5   ปี 
  ส านกังานขายและหอ้งตวัอยา่ง 1 ถึง 5   ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและ
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 
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 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.9 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง การผลิตสินทรัพย์ หรือการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขายไดถู้กน าไปรวมเป็นราคา
ทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มื
อ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจาก
การกูย้มืน้ัน 

 ส าหรับเงินกูท่ี้กูม้าโดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อพฒันาโครงการ ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการ
ประกอบดว้ยดอกเบ้ียท่ีจ่ายจริงหกัดว้ยรายไดจ้ากการน าเงินกูน้ั้นไปลงทุนชัว่คราว (ถา้มี) ส่วนเงินท่ีกูม้าเพื่อ
วตัถุประสงค์ทัว่ไป ดอกเบ้ียท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการจะค านวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการดว้ย
อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนคืออตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของตน้ทุนการกูย้มืในระหว่างปี
ท่ีไม่รวมตน้ทุนการกูย้มืของเงินท่ีกูม้าโดยฉพาะ 

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษัทตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุ                 
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเม่ือมี        
ข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัด
จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

      อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 10   ปี 
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5.11   สัญญาเช่า 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่                   
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพย์
อา้งอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพยอ์า้งอิงและ
หน้ีสินตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

 พื้นท่ีในอาคาร 8 ปี 
 ยานพาหนะ 1 - 3 ปี 
หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย ์
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หนี้สินตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงท่ีหักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปร         
ท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคา
ใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายช าระ
ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้ เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้ นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวด                
ท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นเกิดขึ้น 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของ      
สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตาม
บญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการไดม้าซ่ึง
สัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า  
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5.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 
 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ         

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคัญ 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า               
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึง
เหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ย
ตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าตอ้งไม่สูงกว่า
มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที 
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5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) 
 บริษทัฯได้จัดตั้ งโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (EJIP) ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานท่ีเข้าร่วม

โครงการจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯจ่ายสมทบให้พนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือน โดยมี
รายละเอียดโครงการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 บริษทัฯจะบนัทึกเงินสมทบ
โครงการเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 
 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ

เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
 กลุ่มบริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน              

ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษัทค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด                  
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือ      
ลดขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.15 ประมาณการหนีสิ้น 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ       
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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5.16 ภาษีเงินได้  
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย

ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.17 เคร่ืองมือทางการเงิน 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อยา่งไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้ 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม
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ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ 
และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดย
ใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้ นจากการตัดรายการหน้ีสินทางการเงินและ                      
การตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุน
ตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นด้วย ทั้งน้ี                  
ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บช าระ และ     
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับตั้งแต่    
การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ี      
คาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เม่ือมีการค้างช าระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงิน
นั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูล
ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ี
การค้า  โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูล                   
การคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

ลูกหนีก้ารค้า 
ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

5.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วม             
ในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของท่ีดินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 กลุ่มบริษทัพิจารณาการปรับลดท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ เม่ือพบว่ามูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยด์งักล่าวลดลงอย่างเป็นสาระส าคญั ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของท่ีดินและตน้ทุน
การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ อย่างไรก็ตาม ความมีสาระส าคญัและการปรับลด
มูลค่าดงักล่าวขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 การประมาณต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์             
           ในการค านวณตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั กลุ่มบริษทัตอ้งประมาณตน้ทุน

ทั้งหมดท่ีจะใช้ในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดังกล่าวประกอบด้วยตน้ทุนท่ีดินและ      
การปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ใน       
การก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าว               
ขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือ
เม่ือตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระส าคญั 

 ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและอาคารชุดและสาธารณูปโภค 
ในการประมาณการค่าซ่อมแซมบา้นและอาคารชุดและสาธารณูปโภค ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ   
ในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบา้นและอาคารชุดและสาธารณูปโภคท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น       
โดยค านึงถึงประสบการณ์ในการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุดให้แก่ลูกค้าในอดีต และข้อมูลท่ีมีอยู่                
ในปัจจุบนัเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายส าหรับงานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ  

 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน  
          กลุ่มบริษทัประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้นโดยใช้อตัราตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและ

ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและใชมู้ลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค านวณ 
 การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว 
 ในการจดัประเภทส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ฝ่ายบริหารตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการการไถ่ถอนหลักประกันและการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมตามเง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดท่ีระบุในสัญญาเงินกูน้ั้น ๆ 
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 สัญญาเช่า  

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัท    
ในฐานะผู้เช่า 

ในการก าหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึง
ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษทัใน
การใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  

การก าหนดอัตราดอกเบีย้การกู้ยืมส่วนเพ่ิม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้นฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า  
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่า         
กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวน
ก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท า

การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลง
เกิดขึ้น 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น    

     ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า  
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริง       
ในอนาคต 

 คดีฟ้องร้อง 
กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน     
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และบนัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานเป็นเงินจ านวนหน่ึงซ่ึงฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้ว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว ้
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7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ บริษทัย่อย การร่วมคา้ บริษทัร่วมและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุป

ไดด้งัน้ี 
ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ ์

บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั ผูถื้อหุ้นใหญ ่
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชีวาทยั โฮม ออฟฟิศ จ ากดั                                  บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ์ 

จ ากดั ร้อยละ 100) 
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั  การร่วมคา้ 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ ากดั  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย  
 (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

 

รายไดจ้ากการบริหาร - - - 2.24 ราคาตามสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 9.77 1.79 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 

   (2562: ร้อยละ 1.50 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดจ้ากการบริหาร - 0.24 - 0.24 ราคาตามสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย 6.05 3.41 6.05 3.41 อตัราร้อยละ 5.15 ต่อปีและ  

   5.00 ต่อปี  
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดด้อกเบ้ีย 3.44 2.78 3.44 2.78 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ค่าบริหารและค่าใชจ้่ายอืน่  2.48 4.82 2.48 4.82 ราคาตามสัญญาและราคาตลาด 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 0.88 - 0.88 - อตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี (2562 : 

4.00 และ 5.25 ต่อปี)  
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ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
บริษทัยอ่ย - - - 7,467 
การร่วมคา้ 2,034 313 2,034 313 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,034 313 2,034 7,780 
ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 11,565 1,789 
การร่วมคา้ 10,736 4,687 10,736 4,687 
บริษทัร่วม 7,010 3,574 7,010 3,574 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,746 8,261 29,311 10,050 
เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหต ุ24)     
บริษทัยอ่ย - - 13,577 3,433 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,830 622 1,830 622 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,830 622 15,407 4,055 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และมีก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม หรือเม่ือผูกู้ ้มีกระแสเงินสดเพียงพอ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯจดัประเภท     
เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาวทั้งจ านวน เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีความตั้งใจ         
ท่ีจะเรียกคืนเงินให้กู ้ยืมดังกล่าวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันภายใน 12 เดือนข้างหน้าและคาดว่ากิจการ              
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอจะช าระคืนเงินกูย้มืแก่บริษทัฯไดภ้ายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 
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ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และการเปล่ียนแปลง
ของบญัชีเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
 
 

เงินให้กูย้ืม 

 
 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2562 

เพ่ิมขึ้น 
ระหว่างปี 

ลดลง 
ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2563 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 103,578 47,200 (17,000) 133,778 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั บริษทัร่วม 64,000 6,750 - 70,750 
รวม  167,578 53,950 (17,000) 204,528 

 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 
 

เงินให้กูย้ืม 

 
 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2562 

เพ่ิมขึ้น 
ระหว่างปี 

ลดลง 
ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2563 

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 197,500 - (8,100) 189,400 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 103,578 47,200 (17,000) 133,778 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั บริษทัร่วม 64,000 6,750 - 70,750 
รวม  365,078 53,950 (25,100) 393,928 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกัน และ         
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  
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 ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ             
การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้มืระยะสั้น 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2562 

เพิ่มขึ้น 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2563 

กรรมการ - 35,000 (35,000) - 
รวม - 35,000 (35,000) - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23.5 33.2 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.7 2.4 
รวม 25.2 35.6 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 268 316 236 270 
เงินฝากธนาคาร 58,718 35,620 58,135 30,147 
รวม 58,986 35,936 58,371 30,417 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.1 ถึง 0.3 ต่อปี (2562: ร้อยละ 
0.1 ถึง 0.6 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 18 - 18 - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  64 1,796 64 1,796 
    3 - 6 เดือน 156 - 156 - 
    6 - 12 เดือน 123 - 123 - 
    มากกว่า 12 เดือน 30 - 30 - 
รวม 391 1,796 391 1,796 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (245) - (245) - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 146 1,796 146 1,796 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,034 313 2,034 7,780 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,854 1,580 2,853 1,430 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,746 8,261 29,311 10,050 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 22,634 10,154 34,198 19,260 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 22,780 11,950 34,344 21,056 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 245 245 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 245 245 

 

  



รายงานประจำาปี 2563232

29 

10. ท่ีดินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ท่ีดิน 5,332,770 5,329,049 4,858,191 4,854,470 
ค่าก่อสร้างและออกแบบ 8,321,891 6,874,673 6,678,398 5,246,801 
ตน้ทุนการกูยื้มท่ีตั้งขึ้นเป็นทนุ 797,806 587,672 731,445 522,008 
ตน้ทุนอืน่ท่ีเก่ียวขอ้ง 173,194 157,054 161,445 148,015 
รวม 14,625,661 12,948,448 12,429,479 10,771,294 
หกั: ส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายสะสม (8,508,312) (7,218,878) (6,678,263) (5,436,483) 
หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย ์
           เพื่อการลงทุน 

 
(45,845) 

 
(45,845) 

 
(45,845) 

 
(45,845) 

หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,399) (3,399) - - 
หกั: ส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ      
          มูลค่าโครงการ (1,881) - (1,881) - 
ท่ีดินและตน้ทนุการพฒันา     

    อสังหาริมทรัพย ์- สุทธิ 6,066,224 5,680,326 5,703,490 5,288,966 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง               
โดยค านวณจากอตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นราคาทุน 
   ของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง          
(ลา้นบาท) 209 195 209 192 

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 3.13 - 7.50 4.10 - 7.25 3.13 - 7.50 4.10 - 5.00 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการไปจดจ านอง
เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กูร้ะยะยาวของบริษทัฯตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหต ุ25 และหมายเหตุ 26 ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 6,059 4,894 5,696 4,535 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี    
31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                                           

งบการเงินรวม 
งบการเงิน             

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - 
บวก: ตั้งเพิ่มระหวา่งปี     1,881 1,881 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,881 1,881 

11.  เงินมัดจ าการซ้ือที่ดิน 
 ในเดือนตุลาคม 2562 บริษัทฯได้จ่ายช าระเงินมัดจ าการซ้ือท่ีดินจ านวน 25.67 ล้านบาทให้แก่บริษัท                     

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อซ้ือท่ีดินจ านวน 2 แปลงส าหรับการพฒันาโครงการ โดยตามท่ีระบุในสัญญา
จะซ้ือจะขายท่ีดินบริษัทฯจะต้องช าระค่าซ้ือท่ีดินส่วนท่ีเหลือจ านวน 224.33 ล้านบาท ณ วนัท่ีโอน
กรรมสิทธ์ิซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกินวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 และวนัท่ี                     
25 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวบริษทัคู่สัญญาเพื่อขอยกเลิกสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน
และแจง้ขอเงินมดัจ าการซ้ือท่ีดินคืนเน่ืองจากบริษทัคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวต้ามสัญญา     
จะซ้ือจะขายท่ีดิน ทั้งน้ี บริษทัคู่สัญญาได้รับหนังสือบอกกล่าวทั้งสองฉบบัจากบริษทัฯเป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้แต่ยงัคงไม่ด าเนินการใดๆตามท่ีบริษทัฯร้องขอ 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้บริษทัคู่สัญญาคืนเงินมดัจ าการซ้ือท่ีดิน
จ านวน 25.67 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ีฟ้อง และ
เรียกร้องเงินชดเชยค่าความเสียหายหรือค่าขาดประโยชน์ทางธุรกิจอนัเกิดจากการผิดสัญญาอีกจ านวน           
3 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ีฟ้อง รวมเป็นจ านวนเงิน 29.92 
ลา้นบาท โดยปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าบริษทัฯ     
จะไดรั้บคืนเงินมดัจ าการซ้ือท่ีดินและเงินชดเชยค่าความเสียหายเต็มจ านวน จึงพิจารณาไม่บนัทึกค่าเผื่อ    
การดอ้ยค่าของเงินมดัจ าการซ้ือท่ีดินดงักล่าว 

12. ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 941 - 
เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงก าไรสะสม - 142 
เพิ่มขึ้นในระหวา่งปี 2,288 6,071 
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการขายในระหวา่งปี (305) (5,272) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2,924 941 
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13. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอเรียกคืน                     24,499 22,035 22,661 20,812 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,535 4,899 3,304 2,657 
รายไดร้อตดับญัชี - 2,695 - 2,695 
อ่ืน ๆ 9,210 8,868 9,177 8,717 
รวม 37,244 38,497 35,142 34,881 

14.  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 
 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยซ่ึ์งบริษทัฯไดน้ าไปค ้าประกนัการจดัท าและบ ารุงสาธารณูปโภคหรือ

บริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดินของโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ 

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์ 100,000 100,000 100 100 68,594 68,594 
   จ ากดั และบริษทัยอ่ย       
รวม     68,594 68,594 

 ในระหวา่งปี 2562 และ 2563 บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 

  



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 235

32 

16. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
16.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    มูลค่าตามบญัชี มูลค่าตามบญัชี 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั ขายและให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์

50 50 7,000 7,000 9,459 8,734 7,000 7,000 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 26,864 31,633 35,000 35,000 
รวม    42,000 42,000 36,323 40,367 42,000 42,000 

16.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ)  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 
 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั 725 1,911 - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (4,769) (1,246) - - 

รวม (4,044) 665 - - 

 ในระหวา่งปี 2563 และ 2562 บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจากการร่วมคา้ 
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16.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าท่ีมีสาระส าคัญ 
สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 
 2563 2562 2563 2562 
รายได ้ 5.87 20.04 15.81 0.01 
ตน้ทุนขาย (2.57) (12.80) (13.54) - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (1.69) (2.32) (5.47) (1.79) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (0.15) (1.09) - - 
ตน้ทุนทางการเงิน - - (3.61) - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 1.46 3.83 (6.81) (1.78) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1.46 3.83 (6.81) (1.78) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7.84 3.65 1.59 3.33 
สินทรัพยห์มุนเวียน 6.75 6.91 349.86 294.69 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5.11 7.78 0.90 1.07 
เงินกูย้มืระยะสั้น - -           - (36.00) 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด     
   ช าระภายในหน่ึงปี - - (99.64) (91.12) 
เงินกูย้มืระยะยาว - - (190.23) (102.41) 
หน้ีสินหมุนเวียน (0.78) (0.88) (24.11) (24.37) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 18.92 17.46 38.37 45.19 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50% 50% 70% 70% 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ
กจิการในการร่วมค้า 9.46 8.73 26.86 31.63 
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17. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
17.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

     (หน่วย: พนับาท) 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี                  
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั กมลา ซีเนียร์ 
ลิฟว่ิง จ ากดั 

พฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 25 25 25,000 25,000 11,103 18,949 25,000 25,000 

รวม     25,000 25,000 11,103 18,949 25,000 25,000 

17.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 2563 2562 2563 2562 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั (7,846) (5,712) - - 
รวม (7,846) (5,712) - - 

 ในระหวา่งปี 2563 และ 2562 บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วม 

17.3    ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมท่ีมีสาระส าคัญ 
 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั 
 2563 2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1.36 21.18 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 536.71 516.96 
หน้ีสินหมุนเวียน (1.00) (10.17) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (492.66) (452.18) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 44.41 75.79 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25% 25% 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการในบริษัทร่วม 11.10 18.95 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั 
 2563 2562 

รายได ้ 0.02 0.03 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (31.40) (22.88) 
ขาดทุนส าหรับปี (31.38) (22.85) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                           -                           - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (31.38) (22.85) 

18. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินและ       

โรงงานให้เช่า ห้องชุดให้เช่า ท่ีดินเปล่า รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:     
ราคาทุน - 45,845 38,698 84,543 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (6,067) - (6,067) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี - 39,778 38,698 78,476 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:     
ราคาทุน 262,042 45,845 38,698 346,585 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (65,116) (3,768) - (68,884) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 196,926 42,077 38,698 277,701 
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การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้
ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินและ

โรงงานให้เช่า ห้องชุดให้เช่า ท่ีดินเปล่า รวม 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 207,703 44,369 38,698 290,770 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (10,777) (2,292) - (13,069) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 196,926 42,077 38,698 277,701 
จ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี
จ าหน่าย 

 
(190,066) 

 
- 

 
- 

 
(190,066) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (6,860) (2,299) - (9,159) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 39,778 38,698 78,476 

 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ท่ีดินและโรงงานใหเ้ช่า - 369,720 
หอ้งชุดให้เช่า 59,965 59,965 
ท่ีดินเปล่า 48,480 47,950 

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดส าหรับท่ีดินเปล่าและใชเ้กณฑ์วิธี
พิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ส าหรับท่ีดินและโรงงานให้เช่าและห้องชุดให้เช่า ขอ้สมมติฐาน
หลกัท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ 
อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 
78 ลา้นบาทไปค ้าประกนัหุ้นกูร้ะยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26 (2562: 197 ลา้นบาท ค ้าประกนัวงเงิน
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน) 
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การจ าหน่ายท่ีดินพร้อมอาคารโรงงาน 

ในเดือนสิงหาคม 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาตกลงกระท าการกบัทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
สิทธิการเช่า เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท (“AIMIRT”) เพื่อขายท่ีดินพร้อมอาคารโรงงาน (ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์น
หลกัของส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นท่ี) ให้แก่ AIMIRT ในราคา 460 ลา้นบาท ส่งผลให้เกิดก าไรจากการขาย
ทรัพยสิ์นดงักล่าวจ านวน 208 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเก่ียวขอ้ง) โดยบริษทัฯรับรู้รายการ
ดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีปัจจุบนั  

 ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี บริษทัฯแยกแสดงผลการด าเนินงานของ        
ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นท่ี ซ่ึงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็น “ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงาน       
ท่ียกเลิก” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563(1) 2562 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรขาดทุน:   
รายได้   
รายไดค้่าเช่า 20,325 25,318 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ทรัสต ์
   เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 208,092 - 
รายไดอ่ื้น  541 231 
รวมรายได้ 228,958 25,549 
ค่าใช้จ่าย     
ตน้ทุนการใหเ้ช่า 8,393 13,069 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 5,925 6,773 
รวมค่าใช้จ่าย 14,318 19,842 
ก าไรจากการด าเนินงาน 214,640 5,707 
ตน้ทุนทางการเงิน (839) (275) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 213,801 5,432 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได(้2) - - 
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ  
   (สุทธิจากภาษีเงินได้) 213,801 5,432 

(1) แสดงผลการด าเนินงานของส่วนงานธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ีจ าหน่ายท่ีดินพร้อมอาคารโรงงาน 
(2) ไม่มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้น่ืองจากบริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
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ขอ้มูลโดยสรุปของรายการกระแสเงินสดของการด าเนินงานท่ียกเลิก แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563(1) 2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 14,941 18,776 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 430,667 - 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (188,186) (275) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 257,422 18,501 
 (1) แสดงรายการกระแสเงินสดของส่วนงานธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ีจ าหน่ายท่ีดินพร้อมอาคารโรงงาน 

 ทั้งน้ี บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาตกลงกระท าการ ดงัน้ี 

 1.   บริษทัฯจะรับประกันรายได้ค่าเช่าท่ี AIMIRT จะได้รับจากผูเ้ช่าอาคารโรงงานเป็นระยะเวลา 3 ปี          
นบัจากวนัท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ โดยบริษทัฯจะช าระส่วนต่างระหว่างรายไดค้่าเช่าท่ีเกิดขึ้นจริง
กับจ านวนเงินตามท่ีระบุไว้ในสัญญาตกลงกระท าการให้แก่  AIMIRT เป็นรายไตรมาส  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
ช่วงเวลาท่ีรับประกนั 

จ านวนเงินท่ีรับประกนั 
(ลา้นบาท) 

เดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนกนัยายน 2564 35.58 
เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกนัยายน 2565 41.62 
เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2566 48.64 
รวม 125.84 

  2. บริษทัฯจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีดินและอาคารโรงงาน    
ท่ีขายให้แก่ AIMIRT เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ โดยการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมดงักล่าวรวมถึงระบบป้องกันอคัคีภยั การทาสีอาคาร ร้ัวและประตูรอบแปลงอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภค โครงสร้างอาคาร ตวัอาคารหรือพื้นดินบริเวณอาคารจากพื้นทรุดตวั  

3. ในระหว่างระยะเวลา 3 ปีนับจากวันท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ บริษัทฯต้องวางเงินเพื่อเป็น
หลกัประกนัให้แก่ AIMIRT ในรูปแบบของเงินสด และ/หรือ หนังสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย  ์
ล่วงหน้า 90 วนัก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าของผู ้เช่าแต่ละรายเป็นจ านวนเงิน             
ตามท่ีระบุในสัญญาตกลงกระท าการซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีแสดงในตารางด้านล่างน้ี โดย AIMIRT       
จะคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่บริษทัฯเม่ือผูเ้ช่ารายเดิมต่ออายุสัญญาเช่า หรือเม่ือมีผูเ้ช่ารายใหม่          
ท าสัญญาเช่าฉบบัใหม่กบั AIMIRT  
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ช่วงเวลาท่ีวางเงินประกนั 

จ านวนเงินท่ีวางเป็น
หลกัประกนั (ลา้นบาท) 

ปี 2564 3.32 
ปี 2565 6.99 
ปี 2566 3.42 
รวม 13.73 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บนัทึกส ารองผลเสียหายจากการรับประกนัรายไดแ้ก่กองทรัสต ์และค่าซ่อมแซม
ท่ีดินและอาคารโรงงานตามท่ีกล่าวในข้อ 1 และข้อ 2 เป็นจ านวนเงิน 31 ล้านบาท และ 1.50 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยแยกแสดงเป็นประมาณการหน้ีสินระยะสั้นจ านวน 7.5 ลา้นบาท และประมาณการหน้ีสิน
ระยะยาวจ านวน 25 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงิน  

 นอกจากน้ี บริษทัฯไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์เพื่อท าหน้าท่ีบริหารจดัการอาคารโรงงาน       
ท่ีขายให้แก่ AIMIRT เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ โดยบริษทัฯจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมจาก AIMIRT ตามรายละเอียดดงัน้ี  

 -  ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ค านวณเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ  2.75 ต่อปี ของรายไดสุ้ทธิ
จากสัญญาเช่า 

 -  ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค านวณเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของก าไรจากการด าเนินงานของ
กองทรัสต ์

 -  ค่านายหนา้ในการท่ีผูเ้ช่ารายยอ่ยต่อสัญญาเช่า และค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่ารายยอ่ยรายใหม่ส าหรับ
อาคารโรงงานท่ีว่าง โดยค านวณเป็นอตัราไม่เกิน 1 เดือนของอตัราค่าเช่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่า         
ท่ี AIMIRT จะไดรั้บจากผูเ้ช่ารายยอ่ย 

นอกจากน้ี บริษัทฯได้ท าข้อตกลงเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ AIMIRT ว่า        
ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ทุกคร้ังท่ีมีผูส้นใจเช่าอาคารโรงงาน 
บริษทัฯจะด าเนินการเสนอทรัพยสิ์นทั้งหมดให้ลูกคา้เป็นผูพ้ิจารณาตดัสินใจโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็น
สินทรัพยข์องฝ่ายใด รวมถึงการก าหนดค่าเช่าส าหรับอาคารท่ีสามารถเทียบเคียงกันได ้ทั้งในดา้นขนาด 
ท าเล รูปแบบ และอายใุหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส และใหข้อ้มูลท่ีเพียงพอแก่ลูกคา้
ในการตดัสินใจ 
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19. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  เคร่ืองตกแต่ง   
 อาคารและ ติดตั้งและ   
 ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้ ส านกังานขาย  
 อาคารเช่า ส านกังาน และห้องตวัอยา่ง รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 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 
ซ้ือเพ่ิม - 4,630 27,387 32,017 
ตดัจ าหน่าย (188) (840) (9,405) (10,433) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 8,400 23,847 36,726 68,973 
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 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 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 320 3,179 12,004 15,503 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (188) (839) (9,405) (10,432) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 3,003 13,896 15,413 32,312 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 5,717 8,501 5,930 20,148 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 5,397 9,951 21,313 36,661 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     
2562 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 13,361 
2563 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 15,503 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เคร่ืองตกแต่ง   
   ติดตั้ง   
  ส่วนปรับปรุง และเคร่ืองใช ้ ส านกังานขาย  
 ท่ีดิน อาคารเช่า ส านกังาน และห้องตวัอยา่ง รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 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 
ซ้ือเพ่ิม - - 4,630 27,387 32,017 
ตดัจ าหน่าย - - - (9,090) (9,090) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,184 4,737 22,746 36,726 67,393 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 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 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 137 3,064 12,005 15,206 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย - - - (9,090) (9,090) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 2,608 12,845 15,413 30,866 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,184 - - - 3,184 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,184 - - - 3,184 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,184 - - - 3,184 
มูลค่าสุทธติามบัญชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2,266 8,335 5,931 16,532 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 2,129 9,901 21,313 33,343 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
2562 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 12,915 
2563 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 15,206 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั       
ใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อุปกรณ์ท่ีตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ 10.91 10.09 10.13 8.01 
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20. สัญญาเช่า  
20.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  
 กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัโดยมีอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง       

1 - 8 ปี 
 ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พื้นท่ีในอาคาร ยานพาหนะ รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - - - 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการเช่าจากการ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16    
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
 

12,405 4,642 
 

17,047 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 12,405 4,642 17,047 
เพิ่มขึ้น - 1,601 1,601 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (1,411) (2,677) (4,088) 
ลดลงเน่ืองจากการยกเลิกสัญญาเช่า (3,817) - (3,817) 
ผลต่างจากส่วนลดค่าเช่า (201) - (201) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 6,976 3,566 10,542 

 ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 12,938 - 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (2,033) - 
รวม 10,905 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (3,132) - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ  
ภายในหน่ึงปี 

 
7,773 

 
- 



รายงานประจำาปี 2563246

43 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุ  44.1 
ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

 ค)  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4,088 4,088 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,018 1,018 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 3,665 3,665 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิง                         
มีมูลค่าต ่า 

 
3,017 

 
3,006 

 ง) อ่ืน ๆ  
กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน  
11.4 ลา้นบาท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมี
มูลค่าต ่า นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มขึ้นส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าจ านวน 1.6 ลา้นบาท  

20.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน        
ซ่ึงประกอบดว้ยหอ้งชุดใหเ้ช่า (หมายเหตุ 18) โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 3 - 4 ปี  

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิก
ไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภายใน 1 ปี 574 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 548 

   รวม 1,122 
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21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ราคาทุน 15,840 15,353 15,685 15,198 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,912) (2,346) (3,892) (2,342) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  11,928 13,007 11,793 12,856 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 13,007 7,117 12,856 7,117 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 487 6,919 487 6,764 
ค่าตดัจ าหน่าย (1,566) (1,029) (1,550) (1,025) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 11,928 13,007 11,793 12,856 

22. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) 2563 2562 2563 2562 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 51,239 - 41,240 

 วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการ
อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ 
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23. หุ้นกู้ระยะส้ัน 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 2563  2562  2563 2562 
หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 7.50 1 ปี เมื่อครบก าหนด 16 กรกฎาคม 2564 250,000 - 250,000 - 
     250,000 - 250,000 - 
หัก: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย      (2,478) - 
รวม      247,522 - 

 บริษทัฯออกหุ้นกูร้ะยะสั้นขา้งตน้ภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี      
2 เมษายน 2562 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26 

24. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 350,514 241,553 349,523 239,942 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22,576 15,525 22,355 15,201 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,830 622 15,407 4,055 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 35,601 29,982 34,776 25,673 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 410,521 287,682 422,061 284,871 

25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

  
วงเงินกู ้

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) การช าระคืนเงินตน้ 2563 2562 
1. 507 MLR-1.25 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน

อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุใน
สัญญา และเสร็จส้ินภายใน 4 ปี 

49,778 188,869 

2. 315 MLR-1.40 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุใน
สัญญา และเสร็จส้ินภายใน 4 ปี 

26,193 47,658 
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(หน่วย: พนับาท) 

  
วงเงินกู ้

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) การช าระคืนเงินตน้ 2563 2562 
3. 387 

 
MLR-1.75 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน

อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ             
ในสัญญา และเสร็จส้ินภายใน 66 เดือน 

50,301 86,527 

4. 197 MLR-2.00 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองห้องชุดใน
อตัราร้อยละ 75 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
ห้องชุดและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ              
ในสัญญา และเสร็จส้ินภายใน 30 เดือน 

47,825 48,200 

5. 814 MLR-2.85 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองห้องชุดใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
ห้องชุดและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ           
ในสัญญา และเสร็จส้ินภายใน 60 เดือน 

521,697 282,030 

6. 200 MLR-1.38 ช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 
10 ปี นบัจากวนัเบิกกูง้วดแรก 

- 187,348 

7. 885 ปีท่ี 1-2 MLR - 2.15 
ปีถดัไป MLR - 1.90 

ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองห้องชุดใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
ห้องชุดและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ
ในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน 60 เดือน 

425,442 253,743 

8. 457 MLR - 2.125 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองห้องชุดใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
ห้องชุดและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ
ในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน 36 เดือน 

379,026 184,193 

9. 702 MLR - 1.90 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ              
ในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน 48 เดือน 

249,090 403,247 

10. 419 MLR - 2.85 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ             
ในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน 48 เดือน 

115,889 151,293 

11. 418 MLR - 2.35 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ 

148,504 145,940 

    ในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน 60 เดือน   
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(หน่วย: พนับาท) 

  
วงเงินกู ้

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) การช าระคืนเงินตน้ 2563 2562 
12. 300 7 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายงวดตามท่ีระบุ                 

ในสัญญาและตอ้งเสร็จส้ินภายใน 
260,000 - 

    เดือนธนัวาคม 2564   
รวม 2,273,745 1,979,048 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (1,506) - 
สุทธิ 2,272,239 1,979,048 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (1,646,075) (1,682,001) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 626,164 297,047 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและ 

การเงินเฉพาะกิจการ   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  1,979,048 
บวก: กูเ้พิ่ม  1,529,498 
          ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  1,494 
หกั:    จ่ายคืนเงินกู ้  (1,234,801) 
 จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  (3,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  2,272,239 

เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์                    
ของบริษทัฯ 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษทัฯต้องปฎิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น                     
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
อตัราท่ีก าหนดในสัญญา และการด ารงสัดส่วนของผูถื้อหุน้หลกั เป็นตน้  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในการด ารงอตัราส่วนทางการเงินบาง
อตัราตามสัญญาเงินกู ้(ไม่เก่ียวขอ้งกบัการช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย) เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงาน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัฯไดแ้สดงยอดหน้ีคงคา้งตามสัญญาเงินกูฉ้บบัดงักล่าวจ านวน
รวม 775 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัฯ
ไดรั้บการผอ่นปรนการผิดเง่ือนไขดงักล่าวจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินแลว้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจ านวน 1,710 
ลา้นบาท (2562: 2,939 ลา้นบาท) 

26. หุ้นกู้ระยะยาว 
 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 2563 บริษทัฯมีจ านวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จ านวนรวม 
2,707 ลา้นบาท (2562: 2,316 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 2563 2562 2563 2562 
หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
คร้ังท่ี 1/2561 คงท่ีร้อยละ 6.25 2 ปี เมื่อครบก าหนด 17 มกราคม 2563 - 498,500 - 498,500 
คร้ังท่ี 2/2561 คงท่ีร้อยละ 6.00 2 ปี เมื่อครบก าหนด 7 กนัยายน 2563 - 1,200,000 - 1,200,000 
คร้ังท่ี 1/2562 คงท่ีร้อยละ 5.90 2 ปี เมื่อครบก าหนด 21 มีนาคม 2564 486,000 486,000 486,000 486,000 
คร้ังท่ี 1/2563 คงท่ีร้อยละ 6.75 2 ปี เมื่อครบก าหนด 15 มกราคม 2565 379,200 - 379,200 - 
หุ้นกูป้ระเภทมีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ      
คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 7.00 2 ปี เมื่อครบก าหนด 16 กรกฎาคม 2565 677,500 - 677,500 - 
     1,542,700 2,184,500 1,542,700 2,184,500 
หัก: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย      (11,476) (8,104) 
รวมหุ้นกูร้ะยะยาว       1,531,224 2,176,396 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี      (485,405) (1,693,783) 
หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี    1,045,819 482,613 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูร้ะยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,176,396 
บวก: ออกหุน้กู ้ 1,056,700 
 ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 12,431 
หกั:   ช าระคืน (1,698,500) 
          จ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (15,803) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,531,224 
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 ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ ากัด           
บางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผลและการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์
ส าคัญ เช่น  การถูกฟ้องร้อง  การผิดช าระหน้ีเงินกู้ เป็นต้น  นอกจากน้ี  หุ้นกู้คร้ังท่ี  2/2563 ชุดท่ี  2                         
มีหลกัประกนัเป็นท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

27. ประมาณการหนีสิ้น 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ประมาณหน้ีสินระยะสั้น ประมาณหน้ีสินระยะยาว 

 

ค่าซ่อมแซมบา้น 
อาคารชุดและ
สาธารณูปโภค 

รับประกนั
รายไดแ้ก่
กองทรัสต์ 

 
 

คดีฟ้องร้อง 

 
 

รวม 
เงินสมทบกองทุน 
นิติบุคคลหมู่บา้น 

รับประกนั
รายไดแ้ก่ 
กองทรัสต์ 

 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,527 - - 3,527 - - - 
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 3,145 - - 3,145 1,594 - 1,594 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (2,678) - - (2,678) - - - 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (1,787) - - (1,787) - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,207 - - 2,207 1,594 - 1,594 
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 10,979 5,951 178 17,108 2,375 25,059 27,434 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (413) - - (413) - - - 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (765) - - (765) - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 12,008 5,951 178 18,137 3,969 25,059 29,028 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ประมาณหน้ีสินระยะสั้น ประมาณหน้ีสินระยะยาว 

 

ค่าซ่อมแซมบา้น 
อาคารชุดและ
สาธารณูปโภค 

รับประกนั
รายไดแ้ก่
กองทรัสต์ 

 
 

คดีฟ้องร้อง 

 
 

รวม 
เงินสมทบกองทุน 
นิติบุคคลหมู่บา้น 

รับประกนั
รายไดแ้ก่ 
กองทรัสต์ 

 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 200 - - 200 - - - 
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2,671 - - 2,671 1,246 - 1,246 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (527) - - (527) - - - 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (263) - - (263) - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,081 - - 2,081 1,246 - 1,246 
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 9,887 5,951 178 16,016 2,323 25,059 27,382 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (360) - - (360) - - - 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (605) - - (605) - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 11,003 5,951 178 17,132 3,569 25,059 28,628 
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28. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้

ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 11,424 5,671 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,467 2,075 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 305 231 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 1,487 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - - 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 1,960 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 14,196 11,424 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯคาดวา่จะไม่มีการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริษทัฯประมาณ 20 ปี (2562: 20 ปี) 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวมและ                                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 
อตัราคิดลด 1.91 1.91 
อตัราการขึ้นเงินเดือน 7.00 และ 9.00 7.00 และ 9.00 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน  0 - 30 0 - 30 
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 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 
 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (1.72) 2.07 (1.40) 1.69 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  2.23 (1.87) 1.71 (1.44) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 
 เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20% เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน (2.28) 3.03 (1.80) 2.37 

29. ทุนเรือนหุ้น 
 การเพิ่มทุนของบริษทัฯในระหว่างปี 2562 เน่ืองจากการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ             

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)       

30. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 

(CHEWA-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน (Right Offering) โดยไม่มีราคา
เสนอขาย โดยผูถื้อหุ้นดังกล่าวจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในอัตรา 1 หุ้นสามัญท่ีจองซ้ือต่อ                         
1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเร่ิมซ้ือขายได้ตั้ งแต่วนัท่ี                      
6 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  

52 

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 

ในระหวา่งปี 2562 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2562 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีมี 
การใชสิ้ทธิ 
ในระหวา่งปี 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิ                                      
ท่ีหมดอาย ุ                        
ในระหวา่งปี 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

(หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
467,335,804 (700) (467,335,104) - 

31. โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน 
บริษทัฯมีโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) จ านวน             
3 โครงการโดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 
ระยะเวลาโครงการ: - โครงการที่ 1: ตั้งแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 25 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 4 ปี 

 
- โครงการที่ 2: ตั้งแต่วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัที่ 25 กนัยายน 2566 รวมระยะเวลา     

4 ปี 

 
- โครงการที่ 3: ตั้งแต่วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัที่ 25 กนัยายน 2567 รวมระยะเวลา       

4 ปี 
พนกังานที่มีสิทธิเขา้ร่วมโครงการ: เจา้หนา้ท่ีฝ่ายอาวุโส (Assistant Vice President) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซ่ึงจะตอ้งผา่นการ

ทดลองงานภายในวนัที่ 25 มกราคม 2561 ส าหรับโครงการที่ 1, วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
ส าหรับโครงการที่ 2 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ส าหรับโครงการที่ 3 โดยเป็นไปตาม
ความสมคัรใจ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรรมการบริษทัฯ และท่ีปรึกษาบริษทัฯ 

รูปแบบโครงการ: เงินส่วนท่ีพนกังานจ่ายเพื่อเขา้ร่วมโครงการ: อตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

 
เงินส่วนท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้พนกังานที่เขา้ร่วมโครงการ: อตัราร้อยละ 100 ของเงิน      
ท่ีพนกังานจ่ายเขา้โครงการ 

ก าหนดการซ้ือหุ้นเขา้โครงการ: ทุกเดือน 
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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 

ในระหวา่งปี 2562 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2562 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีมี 
การใชสิ้ทธิ 
ในระหวา่งปี 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิ                                      
ท่ีหมดอาย ุ                        
ในระหวา่งปี 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

(หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
467,335,804 (700) (467,335,104) - 

31. โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน 
บริษทัฯมีโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) จ านวน             
3 โครงการโดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 
ระยะเวลาโครงการ: - โครงการที่ 1: ตั้งแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 25 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 4 ปี 

 
- โครงการที่ 2: ตั้งแต่วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัที่ 25 กนัยายน 2566 รวมระยะเวลา     

4 ปี 

 
- โครงการที่ 3: ตั้งแต่วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัที่ 25 กนัยายน 2567 รวมระยะเวลา       

4 ปี 
พนกังานที่มีสิทธิเขา้ร่วมโครงการ: เจา้หนา้ท่ีฝ่ายอาวุโส (Assistant Vice President) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซ่ึงจะตอ้งผา่นการ

ทดลองงานภายในวนัที่ 25 มกราคม 2561 ส าหรับโครงการที่ 1, วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
ส าหรับโครงการที่ 2 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ส าหรับโครงการที่ 3 โดยเป็นไปตาม
ความสมคัรใจ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรรมการบริษทัฯ และท่ีปรึกษาบริษทัฯ 

รูปแบบโครงการ: เงินส่วนท่ีพนกังานจ่ายเพื่อเขา้ร่วมโครงการ: อตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

 
เงินส่วนท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้พนกังานที่เขา้ร่วมโครงการ: อตัราร้อยละ 100 ของเงิน      
ท่ีพนกังานจ่ายเขา้โครงการ 

ก าหนดการซ้ือหุ้นเขา้โครงการ: ทุกเดือน 
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เง่ือนไขการถือครองหลกัทรัพย:์ - หลงัจากอายรุะยะเวลาโครงการครบ 1 ปี ขายไดร้้อยละ 20 ของหุ้นที่สะสมและสมทบ
ไดใ้นปีท่ี 1 

 
- หลงัจากอายรุะยะเวลาโครงการครบ 2 ปี ขายไดร้้อยละ 20 ของหุ้นที่สะสมและสมทบ
ไดใ้นปีท่ี 1 และร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีสะสมและสมทบไดใ้นปีท่ี 2 

 

- หลงัจากอายรุะยะเวลาโครงการครบ 3 ปี ขายไดร้้อยละ 20 ของหุ้นที่สะสมและสมทบ
ไดใ้นปีท่ี 1 และร้อยละ 20 ของหุ้นท่ีสะสมและสมทบไดใ้นปีท่ี 2 และร้อยละ 60 ของ
หุ้นที่สะสมและสมทบไดใ้นปีท่ี 3 

 - หลงัจากอายโุครงการครบ 4 ปี ขายไดร้้อยละ 100 ของหุ้นคงเหลือในบญัชี EJIP 
ตวัแทนด าเนินงาน: บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงานน้ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯได้มีมติระงบัการลงทุนในโครงการเป็น
ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่รอบการจ่ายเงินเดือนส าหรับเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2563 เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้พนกังานไดรั้บผลกระทบ 
ทางบริษทัฯจึงมีมติช่วยเหลือพนกังานท่ีไดรั้บผลกระทบดงักล่าว  

 ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบโครงการเป็นจ านวนเงิน 0.6 ลา้นบาท (2562: 1.81 ลา้นบาท) 

32. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัยอ่ยตอ้งจดัสรรทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 
ของจ านวนผลก าไรซ่ึงบริษทัย่อยท ามาหาได้ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวน         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนทุนของบริษทัย่อย ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่าย        
เงินปันผลได ้
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33.  รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 
33.1  การจ าแนกรายได้  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ประเภทของสินค้า     
รายไดจ้ากการขายบา้น ทาวน์โฮมและ   
โฮมออฟฟิศ 823,229 437,541 766,607 381,917 

รายไดจ้ากการขายคอนโดมิเนียม 799,025 676,352 796,889 640,187 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 1,622,254 1,113,893 1,563,496 1,022,104 

33.2 รายได้ท่ีรับรู้ท่ีเกีย่วข้องกบัยอดคงเหลือตามสัญญา  
 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีรับรู้ในระหว่างปี 2563 ท่ีเคยรวมอยู่ในยอดยกมาของ      

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจ านวน 9.02 ล้านบาท (2562: 10.01 ล้านบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จ านวน 6.92         
ลา้นบาท 2562: 9.95 ลา้นบาท) 

33.3 รายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ส าหรับภาระท่ียังปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน

ของสัญญาท่ีท ากับลูกค้าจ านวน 1,696 ลา้นบาท (2562: 1,486 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จ านวน 1,671  
ลา้นบาท 2562: 1,429 ลา้นบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญาดงักล่าว
เสร็จส้ินภายใน 2 ปี  

34. ต้นทุนทางการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                        
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม 66,639 22,467 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,018 - 
รวม 67,657 22,467 

 
  



รายงานประจำาปี 2563258

55 

35. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 125 134 125 134 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 30 28 30 27 
ซ้ือท่ีดิน และจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี 1,677 3,328 1,658 2,891 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดิน และงานระหว่างก่อสร้าง (437) (2,518) (466) (2,157) 
ส ารองการรับประกนับา้นและอาคารชุด 11 3 10 3 

36. ภาษีเงินได้ 
 รายไดภ้าษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                        
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ           
ผลแตกต่างชัว่คราว (21,678) (12,750) (21,492) (13,321) 

รายได้ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรขาดทุน (21,678) (12,750) (21,492) (13,321) 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขาดทุนจากการประมาณการตาม     
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 392 - 392 

 - 392 - 392 
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รายการกระทบยอดระหวา่งก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัรายไดภ้าษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 98,761 (67,815) 118,379 (61,875) 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 0% และ 20% 0% และ 20% 0% และ 20% 0% และ 20% 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล           
   คูณอตัราภาษี (23,258) (13,563) (19,334) (12,375) 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,378 1,009 - - 
ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 1,819 180 1,662 170 
ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (207) (252) (164) (252) 
อื่น ๆ (2,410) (124) (3,656) (864) 
รวม 1,580 813 (2,158) (946) 
รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน (21,678) (12,750) (21,492) (13,321) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ส ารองผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 49 - 49 - 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - ส านกังานขาย 180 1,309 180 1,309 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาว     
   ของพนกังาน 2,839 2,285 2,839 2,285 
ประมาณการค่าซ่อมแซมหลงัการขาย 2,013 441 1,855 415 
ประมาณการเงินสมทบกองทนุนิติบุคคลหมูบ่า้น 1,183 318 1,060 249 
ประมาณการประกนัรายไดแ้ก่กองทรัสต ์ 6,202 - 6,202 - 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 35 - 35 - 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ 376 - 376 - 
ขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 21,252 9,670 21,252 9,670 
สัญญาเช่า 75 - 75 - 
ตน้ทุนดอกเบ้ียของโครงการ 2,826 - 2,826 - 

รวม 37,030 14,023 36,749 13,928 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้รอตดัจ่าย 585 188 585 188 
รายไดจ้ากการให้เช่าโรงงาน - 539 - 539 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 3,092 1,621 3,092 1,621 

รวม 3,677 2,348 3,677 2,348 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ านวน 3.70 ลา้นบาท (2562: 8.82 ลา้น
บาท) ท่ีบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่า
บริษทัยอ่ยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจ านวนเงิน 3.70 ลา้นบาท 
จะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2567 

37. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมตามบตัร
ส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1251(2)/2557 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 และบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี          
58-2088-0-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 ภายใต้เง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ บริษทัฯจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรดงัต่อไปน้ี 

 - ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 - ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป
รวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 - ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของ
อตัราปกติมีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะ 

 - ไดรั้บอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา  10 ปี 
นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 - ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 
นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 
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 - ไดรั้บอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ 

 รายได้ของบริษทัฯจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม 
 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ     
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ - - 1,563,496 1,022,104 
รายไดค้่าเช่า 20,009 25,318 316 - 

38. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี   

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 
จ านวนหุน้สามญั                     
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
ขาดทนุส าหรับปี                                 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง   (93,362) (60,496) 1,275,028 1,275,028 (0.07) (0.05) 

ก าไรส าหรับปี                                            
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 213,801 5,432 1,275,028 1,275,028 0.17 0.01 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 120,439 (55,064) 1,275,028 1,275,028 0.09 (0.04) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 
จ านวนหุน้สามญั                     
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
ขาดทนุส าหรับปี                                 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง   (73,930) (53,986) 1,275,028 1,275,028 (0.06) (0.05) 

ก าไรส าหรับปี                                            
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 213,801 5,432 1,275,028 1,275,028 0.17 0.01 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 139,871 (48,554) 1,275,028 1,275,028 0.11 (0.04) 

39. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
บริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทั 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

• ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจขายบา้น ทาวน์โฮมและคอนโดมิเนียม 
• ส่วนงานใหเ้ช่าพื้นท่ี เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการใหเ้ช่าโรงงาน 

กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

การบันทึกบัญชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเ ดียวกับการบันทึกบัญชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562            
มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
    รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานพฒันา ส่วนงาน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ ให้เช่าพื้นท่ี ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,622 20 1,642 - 1,642 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 
รายไดร้วม  1,622 20 1,642 - 1,642 
ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  337 12 349 - 349 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นให้แก่ทรัสต์      
   เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - 208 208 - 208 
รายไดอ้ื่น 20 1 21 - 21 
ตน้ทุนทางการเงิน (67) (1) (68) - (68) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (21) - (21) - (21) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจาก      
   การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตาม                    
วิธีส่วนไดเ้สีย (12) - (12) - (12) 

ค่าใชจ้่ายอื่น (373) (6) (379) - (379) 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (116) 214 98 - 98 
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:      
รายไดภ้าษีเงินได ้     22 
ก าไรส าหรับปี     120 

 
 (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 
ตน้ทุนทางการเงิน (23) - (23) - (23) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (14) - (14) - (14) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจาก      
   การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตาม                    
วิธีส่วนไดเ้สีย (5) - (5) - (5) 

ค่าใชจ้่ายอื่น (339) (7) (346) - (346) 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (73) 5 (68) - (68) 
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:      
รายไดภ้าษีเงินได ้     13 
ขาดทุนส าหรับปี     (55) 
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  สินทรัพยข์องส่วนงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
    สินทรัพย ์  
 ส่วนงานพฒันา ส่วนงาน รวมส่วนงาน ท่ีไม่ได ้  

 อสังหาริมทรัพย ์ ให้เช่าพ้ืนท่ี ท่ีรายงาน ปันส่วน งบการเงินรวม 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 6,155 78 6,233 450 6,683 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และ      

บริษทัร่วมท่ีบนัทึกตาม                         
วิธีส่วนไดเ้สีย 47 - 47 - 47 

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย ์      
   ไม่หมุนเวียน ท่ีไม่รวม      
   เคร่ืองมือทางการเงินและ      
   สินทรัพยภ์าษีเงินได ้      
   รอตดับญัชี (13) (199) (212) 20 (192) 

 (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) 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ใน        
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายไดข้องกิจการ 
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40. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 และ
ร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงศรี จ ากดั 
และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 
2563 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 5.1 ลา้นบาท (2562: 4.3 ลา้นบาท) 

41. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย                

ต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้   

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 44.63 0.035 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562 44.63 0.035 

42. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
42.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือท่ีดินและก่อสร้างโครงการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือท่ีดินและก่อสร้างโครงการ

ต่าง ๆ ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 952 1,433 952 1,418 
สัญญาซ้ือท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต 224 224 224 224 

42.2 การค า้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัคงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุงสาธารณูปโภค 361 307 360 286 
หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค ้าประกนัการจ่ายช าระเงินให้กบั 
   เจา้หน้ี 1 1 1 1 
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42.3 คดีฟ้องร้อง 
1) ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง โดยโจทก์เรียกร้องให้บริษทั

ย่อยเพิกถอนช่ือและนิติกรรมบนท่ีดินให้ตกเป็นทางสาธารณะประโยชน์ หรือจดภาระจ ายอมท่ีดิน
ให้แก่โจทก์ พร้อมทั้งร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว ต่อมาในเดือนตุลาคม 2562 บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยและโจทก์ไดล้งนามในสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อยุติขอ้พิพาท และศาลชั้นตน้ไดมี้
ค าพิพากษาตามยอมให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความน้ีแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทฯ
ด าเนินการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าวแลว้ และบริษทัยอ่ยจดภาระจ ายอมท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่
โจทกเ์รียบร้อยแลว้ 

       นอกจากน้ีในเดือนกันยายนและธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้องใน
ท่ีดินโฉนดเดียวกนัเพิ่มอีก 2 คดี โดยโจทก์เรียกร้องให้บริษทัฯร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว 
และเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 0.6 ล้านบาท ต่อมาในเดือน
พฤศจิกายน 2563 ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาของคดีท่ี 1 โดยให้บริษทัฯชดใช้ค่าเสียหายจ านวน  0.18        
ลา้นบาทแก่โจทก์ ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีความจ านวน 0.18 
ลา้นบาทไวแ้ลว้ ส าหรับคดีท่ี 2 คดียงัอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อย่างไร       
ก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2)  ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษทัฯ ผูรั้บเหมาหลกัและวิศวกรผูค้วบคุมงานก่อสร้างถูกเจ้าของอาคาร                      
ท่ีอยูข่า้งโครงการระหวา่งก่อสร้างฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินรวม 10.40 ลา้นบาท โดยโจทก์     
อา้งว่าไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการของบริษทัฯ ปัจจุบนับริษทัฯอยู่ระหว่างการไกล่เกล่ีย
และเสนอแผนงานซ่อมแซมอาคารให้แก่โจทก์ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหาย       
ท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ  

3)  ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งเก่ียวกับการผิดสัญญาจะซ้ือจะขาย และ
ฟ้องร้องเรียกเงินคืน โดยมีทุนทรัพยจ์ านวน 1.15 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการนัดไกล่เกล่ียกบั
โจทก ์อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัยอ่ย 
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43. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 108 108 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
  หุน้กูร้ะยะยาว - 1,545 - 1,545 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 478 478 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
  หุน้กูร้ะยะยาว - 2,184 - 2,184 

44. เคร่ืองมือทางการเงิน 
44.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้

และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม หุ้นกู ้และเงินกูย้ืมระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับ
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านเครดิต 
  กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนั

การเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ
คือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ลูกหน้ีการค้า 
กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม จึงไม่
คาดวา่จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ี
การคา้อยา่งสม ่าเสมอ  

กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงค้างนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับ          
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของผลิตภณัฑ ์
และอนัดบัความน่าเช่ือถือของลูกคา้ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีการถือครองสินทรัพยค์  ้าประกนั การค านวณผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั มูลค่าของ
เงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรายง านเก่ียวกับ
เหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ไป กลุ่มบริษทั
จะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้ออกจากบญัชีหากลูกหน้ีนั้นคา้งช าระเกินกว่า 1 ปี และกลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การ
ด าเนินการตามกฎหมายกบัลูกหน้ีรายดงักล่าว  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ
ลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 
โดยวงเงินสินเช่ืออาจมีการปรับปรุงในระหว่างปี การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของ
การกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากผิดนดัช าระของคู่สัญญา 

ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินให้กูย้ืมระยะยาว หุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืม
ระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่          
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน   ปรับขึ้นลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 56 3 59 หมายเหตุ 8 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 23 23 - 
เงินให้กูยื้มแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 205 - - - 205 หมายเหตุ 7 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 23 - 23 หมายเหตุ 14 
 - 205 - 79 26 310  
หนี้สินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 411 411 - 
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 121 121 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 260 - - 2,014 - 2,274 หมายเหตุ 25 
หุ้นกูร้ะยะสั้น 250 - - - - 250 หมายเหตุ 23 
หุ้นกูร้ะยะยาว 486 1,057 - - - 1,543 หมายเหตุ 26 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4 7 2 - - 13 หมายเหตุ 20 
 1,000 1,064 2 2,014 532 4,612  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน   ปรับขึ้นลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 34 2 36 หมายเหตุ 8 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 12 12 - 
เงินให้กูยื้มแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 132 - - - 168 หมายเหตุ 7 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 28 - 28 หมายเหตุ 14 
 36 132 - 62 14 244  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - - 51 - 51 หมายเหตุ 22 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 288 288 - 
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 82 82 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 1,979 - 1,979 หมายเหตุ 25 
หุ้นกูร้ะยะยาว 1,699 486 - - - 2,185 หมายเหตุ 26 
 1,699 486 - 2,030 370 4,585  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน   ปรับขึ้นลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 55 3 58 หมายเหตุ 8 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 34 34 - 
เงินให้กูยื้มแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 394 - - - 394 หมายเหตุ 7 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 23 - 23 หมายเหตุ 14 
 - 394 - 78 37 509  
หนี้สินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 422 422 - 
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 120 120 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 260 - - 2,014 - 2,274 หมายเหตุ 25 
หุ้นกูร้ะยะสั้น 250 - - - - 250 หมายเหตุ 23 
หุ้นกูร้ะยะยาว 486 1,057 - - - 1,543 หมายเหตุ 26 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4 7 2 - - 13 หมายเหตุ 20 
 1,000 1,064 2 2,014 542 4,622  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน   ปรับขึ้นลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 28 2 30 หมายเหตุ 8 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 21 21 - 
เงินให้กูยื้มแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 329 - - - 365 หมายเหตุ 7 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 28 - 28 หมายเหตุ 14 
 36 329 - 56 23 444  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - - 41 - 41 หมายเหตุ 22 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 285 285 - 
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 79 79 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 1,979 - 1,979 หมายเหตุ 25 
หุ้นกูร้ะยะยาว 1,699 486 - - - 2,185 หมายเหตุ 26 
 1,699 486 - 2,020 364 4,569  
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้  

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอตัรา
ดอกเบ้ียของเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

สกุลเงิน เพิ่มขึ้น / ลดลง ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษี  
(ร้อยละ) (พนับาท) 

บาท +0.50 (10,107) 
 -0.50 10,107 

การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัท าขึ้นโดยใชส้มมติฐานว่าจ านวนเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลง
ตามอตัราตลาด และตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาดของเงินกูย้ืมไม่ไดมี้อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย         
ท่ีเกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือ
พยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบญัชี  หุ้นกู้ เงินกู้ยืม
ธนาคารและสัญญาเช่า ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 64 ท่ีจะครบ
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของหน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน 
(2562: ร้อยละ 83) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 64 2562: ร้อยละ 83) กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของ
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่าความเส่ียงดังกล่าวอยู่ใน
ระดับต ่า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอย่างเพียงพอ อีกทั้งยงั
สามารถตกลงกบัผูใ้หกู้ร้ายเดิมเพื่อขยายระยะเวลาของหน้ีสินท่ีจะครบก าหนดภายใน 12 เดือนออกไปไดอี้ก 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี      
31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงประกอบดว้ยเงินตน้และดอกเบ้ียตามสัญญา 
โดยท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 410,521 - - 410,521 
เงินประกนัผลงาน - 32,942 88,517 - 121,459 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 3,745 6,601 2,592 12,938 
หุ้นกูร้ะยะส้ัน - 260,120 - - 260,120 
หุ้นกูร้ะยะยาว - 565,306 1,083,348 - 1,648,654 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 1,708,350 641,360 - 2,349,710 
รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 2,980,984 1,819,826 2,592 4,803,402 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 422,061 - - 422,061 
เงินประกนัผลงาน - 31,467 88,517 - 119,984 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 3,745 6,601 2,592 12,938 
หุ้นกูร้ะยะส้ัน - 260,120 - - 260,120 
หุ้นกูร้ะยะยาว - 565,306 1,083,348 - 1,648,654 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 1,708,350 641,360 - 2,349,710 
รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 2,991,049 1,819,826 2,592 4,813,467 

44.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
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  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
หนีสิ้นทางการเงิน     
   หุน้กูร้ะยะยาว 1,531 1,545 2,185 2,184 

กลุ่มบริษทัมีวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ดงัน้ี 

ก)  สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กู ้ยืมระยะสั้น เจ้าหน้ีและเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั ส าหรับ
เงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

45.     การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี              
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 2.6:1 (2562: 2.7:1) และเฉพาะบริษทัฯ                     
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.7:1 (2562: 2.8:1) 

46. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
46.1 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเห็นชอบในการรับความช่วยเหลือ                

ทางการเงินจากกรรมการท่านหน่ึงของบริษทัฯเป็นจ านวนเงิน 35 ลา้นบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน      
ในกิจการ โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ไม่เกิน 1 ปีนับจากวนัท่ี             
ท ารายการ โดยไม่มีหลกัทรัพยป์ระกนั 
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46.2 เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัฯไดแ้จง้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการออกเสนอขาย
และเปิดให้จองซ้ือหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2564 จ านวน 500 
ลา้นบาท และมีหุ้นกู้ส ารองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 200 ลา้นบาท รวมหุ้นกู้ท่ีเสนอขาย
ทั้ งหมดไม่เกิน 700 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกในวนัท่ี                 
19 กุมภาพนัธ์ 2564 และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2566 

46.3 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญั       
ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัเร่ืองการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอตัรา 0.0209            
บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน  26.65 ล้านบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลจ านวนดังกล่าวภายในเดือน
เมษายน 2564  

47. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 
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