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a life
สร้างคุณภาพชีวิตด้วยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต 

พึงพอใจกับสถานที่ด้วยมาตรฐานการก่อสร้างระดับสากล 
พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะต้อนรับลูกค้าของชีวาทัย



ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ เป็นโครงการแนวสูงที่ตอบสนองการใช้ชีวิตแบบหรูหราที่เหนือระดับ  
มีการออกแบบที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เน้นความเป็นส่วนตัวที่มาพร้อมการคัดสรร 

แบบพิถีพิถันในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในทุกรายละเอียด

Residence Series





ชีวาทัยแบรนด์เป็นโครงการแนวสูงที่ต้องการความสะดวกสบาย  
มีฟังก์ชั่นการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ และรายล้อมไปด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกแบบครบครัน

Series





ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค เป็นโครงการเหนือมาตรฐานตลาดในราคาที่ลูกค้าเอื้อมถึง  
และตอบสนองวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ในสังคมเมืองอย่างลงตัวที่สุด

Hallmark Series





ชีวาทัยร่วมสร้างความยั่งยืนในการใช้ชีวิตครอบครัวไปกับบ้านที่มีคุณภาพในทำาเล 
ที่เหมาะสม พร้อมสุนทรียภาพและความโดดเด่นแบบครบครันในพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค ์

ที่ทุกคนสามารถผ่อนคลายได้ทุกวันทุกเวลา

Houses & Townhomes Series





HOME OFFICES
Chewa Biz Home

ชีวาทัย มองเห็นศักยภาพในการเติบโตในธุรกิจของคุณ กับโฮมออฟฟิศ ที่ไม่ใช่เพียงที่ทำางาน  
แต่ยังเป็นที่อาศัยได้ในเวลาเดียวกัน เพราะเราคำานึงถึงความสำาคัญของครอบครัว  

ที่ต้องเดินทางคู่ไปกับความฝันในการทำาธุรกิจ

ชีวาทัย มองเห็นศักยภาพในการเติบโตในธุรกิจของคุณ กับโฮมออฟฟิศ  
ที่ไม่ใช่เพียงที่ทำางาน แต่ยังเป็นที่อาศัยได้ในเวลาเดียวกัน เพราะเราคำานึงถึงความสำาคัญของครอบครัว  

ที่ต้องเดินทางคู่ไปกับความฝันในการทำาธุรกิจ

offices



HOME OFFICES
Chewa Biz Home
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ฐานะทางการเงินปี 2564 (หน่วย : ล้านบาท)
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,904.37

ข้อมูลสำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 2562 2561 2560

สถานะทางการเงิน

	 สิินทรััพย์์รัวม 6,760.27 6,683.01 6,404.31 4,465.39 3,646.39

	 หน้�สิินรัวม 4,855.90 4,822.12 4,663.86 2,623.80 2,537.12

	 สิ่วนของผู้้�ถืือห้�น 1,904.37 1,860.89 1,740.45 1,841.59 1,109.27

ผลการดำำาเนินงาน

	 รัาย์ได้�รัวม 2,136.67 1,643.32 1,154.37 2,676.34 2,042.42

	 รัาย์ได้�จากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์ 2,091.89 1,622.25 1,113.89 2,621.60 2,013.69

	 รัาย์ได้�จากการัให�เช่่าโรังงานและค่่าบรัิการั  -  - 25.32 20.45 19.59

	 กำาไรัขั�นต้�นจากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์ 548.85 337.1 292.72 782.87 573.09

ค่่าใช่�จ่าย์ขาย์และบรัิหารัและค่่าใช่�จ่าย์อื�น 413.84 393.66 360.15 444.15 360.88

	 กำาไรั(ขาด้ท้น)สิ้ทธิิ 70.13 120.43 -55.06 264.81 155.5

อััตราส่วนทางการเงิน

	 อัต้รัาสิ่วนสิภาพค่ล่อง	(เท่า) 2.26 2.02 1.51 6.38 1.63

	 อัต้รัาผู้ลต้อบแทนจากสิินทรััพย์์รัวม	(%) 2.52 -0.72 -0.83 9.37 6.77

	 อัต้รัาผู้ลต้อบแทนต้่อสิ่วนของผู้้�ถืือห้�น	(%) 3.73 6.69 -3.07 17.95 14.91

	 อัต้รัากำาไรัขั�นต้�น	(%)	จากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์ 26.24 20.78 26.28 29.86 28.46

	 อัต้รัากำาไรัขั�นต้�น	(%)	จากการัให�เช่่าโรังงาน  -  - 48.38 40.07 44.98

	 กำาไรัสิ้ทธิิ	(%) 3.28 7.33 -4.77 9.89 7.61

	 อัต้รัาสิ่วนหน้�สิินต้่อสิ่วนของผู้้�ถืือห้�น	(D/E)	(เท่า) 2.55 2.59 2.68 1.42 2.29

	 อัต้รัาสิ่วนหน้�สิินท่�ม่ภารัะด้อกเบ่�ย์ต้่อสิ่วนของผู้้�ถืือห้�น	(IBD/E)	(เท่า)	 2.19 2.18 2.42 1.3 0.79

ข้้อัมููลต่อัหุ้้้น

	 กำาไรัสิ้ทธิิต้่อห้�น	(บาท) 0.06 0.09 -0.04 0.24 0.21

	 ม้ลค่่าต้ามบัญช่่	(บาท) 1.49 1.46 1.37 1.44 1.48

	 รัาค่าต้ลาด้	(ณ	วันสิิ�นปีี)	(บาท) 1.03 0.51 0.49 1.08 1.23

*รัาย์ได้�จากการัให�เช่่าโรังงานและค่่าบรัิการั	บรัิษััทได้�ขาย์โรังงานสิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่าในไต้รัมาสิ	3/2563	 และได้�บันทึกกำาไรัสิำาหรัับงวด้จากการัด้ำาเนินงานท่�
ย์กเลิก	จำานวน	213.80	ล�านบาท	ในปีี2563	จึงไม่ม่รัาย์ได้�จากการัให�เช่่าโรังงานและบรัิการั



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 15

ผลการดำาเนินงานปี 2564 (หน่วย : ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน 2564 (หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขาอสังหาริมทรัพย์

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) จากการ 
ให้เช่าโรงงาน

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า)

ค่าใช้จ่ายขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ

รายได้จากการให้เช่า
โรงงานและค่าบริการ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วน 
ของผู้ถือหุ้น (%)

กำาไรสุทธิ (%)

รายได้รวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(D/E) (เท่า)

กำาไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์

--
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นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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	 ปีี	2564	 โด้ย์เฉพาะในช่่วงปีลาย์ไต้รัมาสิ	4	 เศรัษัฐกิจไทย์เรัิ�มฟื้้�นต้ัวต้ามการัผู้่อนค่ลาย์มาต้รัการัค่วบค่้มการัรัะบาด้ถืึงแม�
จะย์ังม่ค่วามไม่แน่นอนของการักลาย์พันธิ้์ของโค่วิด้-19	 แต้่ถืือว่าม่การัปี้องกันและค่วบค่้มให�อย่้์ในวงจำากัด้	 เศรัษัฐกิจขย์าย์
ต้วัอย์า่งต้อ่เน่�อง	ม้ลค่า่การัสิง่ออกสินิค่�าเพิ�มขึ�นมาก	การัท่องเท่�ย์วฟื้้�นต้วัจากมาต้รัการัเปีดิ้ปีรัะเทศ	การัลงท้นภาค่เอกช่นเพิ�มขึ�น 
ต้ามอ้ปีสิงค่์และค่วามเช่ื�อมั�นท่�ฟื้้�นต้ัว	ปีรัะกอบกับการัสิ่งเสิรัิมการัลงท้นภาค่เอกช่นและการัขับเค่ลื�อนการัลงท้นภาค่รััฐ	รัวมถืึง 
การัรัักษัาแรังกรัะต้้�นเศรัษัฐกิจจากการัใช่�จ่าย์และท่องเท่�ย์วภาย์ในปีรัะเทศ	 สิำาหรัับภาค่อสิังหารัิมทรััพย์์และก่อสิรั�างยั์งค่ง 
มค่่วามท�าทาย์อย์า่งต่้อเน่�องต้ามกำาลงัซืื้�อท่�ออ่นแอและค่วามเข�มงวด้ในการัให�สินิเชื่�อของสิถืาบนัการัเงนิ	อป้ีทานเปีดิ้ขาย์ใหมย่์งัค่ง
ปีรัับต้วัลด้ลงอย่์างต่้อเน่�อง	ผู้้�พฒันาสิว่นใหญเ่รัง่บรัหิารัสินิค่�าค่งเหลอืและเน�นการัพฒันาโค่รังการัแนวรัาบท่�ย์งัมแ่รังซืื้�อท่�แข็งแรัง

	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	(“บรัิษััท”)	ถืึงแม�จะได้�รัับผู้ลกรัะทบจากค่วามท�าทาย์ของภาวะเศรัษัฐกิจ	ก็ย์ังค่งเด้ินหน�า 
ต้ามนโย์บาย์การัพัฒนาค่้ณภาพสิินค่�าและบริัการัอย่์างต่้อเน่�อง	 โด้ย์เฉพาะการัศึกษัาบทเรั่ย์นในช่่วงโค่วิด้-19	 เพื�อให�บริัษััท
ม่แนวทางรัับมือต้่อผู้ลกรัะทบท่�เกิด้ขึ�น	 การัปีรัับปีรั้งรัะบบการับรัิการัหลังการัขาย์ท่�เป็ีนหัวใจสิำาค่ัญของการัรัักษัากล้่มล้กค่�า	 
การัปีรัับกลย์้ทธ์ิเน�นค่้ณภาพสิินค่�า	 ปีรัับปีรั้งรัะบบการับริัหารัภาย์ในเพื�อปีรัะสิิทธิิภาพการับริัหารังานให�ได้�มาต้รัฐานสิ้งสิ้ด้	 
เพื�อสิรั�างค่วามได้�เปีรั่ย์บทางการัแข่งขัน	 รัวมถืึงการัสิรัรัหาพันธิมิต้รัทางธิ้รักิจเพื�อเป็ีนอ่กหนึ�งกลย้์ทธิ์ท่�จะช่่วย์ต้อบโจทย์์ 
ค่วามต้�องการัท่�หลากหลาย์ของล้กค่�า	 สิรั�างศักย์ภาพทางการัแข่งขันให�เพิ�มมากขึ�น	 โด้ย์ปัีจจ้บันบริัษััทม่โค่รังการัแนวสิ้งและ 
แนวรัาบท่�อย์้่รัะหว่างการัพัฒนาในเขต้กรั้งเทพมหานค่รัและปีรัิมณฑลรัวมทั�งสิิ�น	26	โค่รังการั	ม้ลค่่ารัวม	24,998	ล�านบาท

	 ค่ณะกรัรัมการัให�ค่วามสิำาค่ญักับการับริัหารัจัด้การัภาย์ใต้�หลกัการักำากบัด้แ้ลกิจการัท่�ด้	่ม่้งมั�นในการัพัฒนาการัด้ำาเนนิธิร้ักจิ
ให�เต้ิบโต้อย์่างย์ั�งย์ืน	ทันต้่อการัเปีล่�ย์นแปีลงทั�งทางสิภาพเศรัษัฐกิจ	สิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	ค่วบค่้่ไปีกับการัพัฒนาด้�านค่้ณธิรัรัม
และค่วามโปีรั่งใสิอย์่างต้่อเน่�อง	 นักลงท้น	 ผู้้�ถืือห้�น	 และผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ท้กฝ่่าย์สิามารัถืต้ิด้ต้ามและต้รัวจสิอบการัด้ำาเนินงานได้�	 
อ่กทั�งสินบัสินน้ให�ค่ณะกรัรัมการั	ผู้้�บรัหิารั	รัวมถืงึพนกังานมค่่วามม้ง่มั�นในการัปีฏิบิตั้หิน�าท่�ต้ามนโย์บาย์การักำากบัด้แ้ลกจิการัท่�ด้่ 
ของบรัิษััทเพรัาะการัสิรั�างให�เกิด้ภาพลักษัณ์ท่�ด้่จะเสิรัิมให�เกิด้ค่วามน่าเช่ื�อถืือและไว�วางใจ

	 สิ้ด้ท�าย์น้�	 กรัะผู้มในฐานะปีรัะธิานกรัรัมการับรัิษััทขอขอบพรัะค่้ณล้กค่�า	 ผู้้�ถืือห้�น	 นักลงท้น	 นักลงท้นสิถืาบัน	 ค่้่ค่�าและ
พนักงานบรัิษััทท้กค่นท่�ให�การัสินับสิน้นบรัิษััทเปี็นอย์่างด้่มาโด้ย์ต้ลอด้	 บรัิษััทจะด้้แลรัักษัาผู้ลปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ของผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ 
ท้กฝ่่าย์อย์่างเต้็มค่วามสิามารัถื	 เพื�อสิรั�างให�เกิด้ค่วามเข�มแข็งในการัเต้ิบโต้ทางธิ้รักิจค่วบค่้่ไปีกับค่วามย์ั�งย์ืนของสิังค่มและ 
สิิ�งแวด้ล�อมต้่อไปี

	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	ถืึงแม�จะได้�รัับผู้ลกรัะทบจากค่วามท�าทาย์ของภาวะเศรัษัฐกิจ	ก็ย์ังค่งเด้ินหน�าต้ามนโย์บาย์
การัพัฒนาค่ณ้ภาพสินิค่�าและบริัการัอย่์างต่้อเน่�อง	โด้ย์เฉพาะการัศึกษัาบทเรัย่์นในช่่วงโค่วิด้-19	เพื�อให�บริัษััทม่แนวทางรับัมือต้อ่
ผู้ลกรัะทบท่�เกิด้ขึ�น

สารจากประธานกรรมการ

“ บัริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)  
ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากความท้าทาย 

ของภาวะเศรษฐกิจ ก็ยังคงเดินหน้าตามนโยบายการ 
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ”
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1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร 
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

4. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

7. พลตำารวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ 
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายบัุญ ชุน เกียรติ
• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร
• กรรมการกำากับดูแลกิจการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการผู้จัดการ 
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

6. นายพินิจ หาญพาณิชย์
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ

2. นางสุภาภรณ์ บัุรพกุศลศรี
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการกำากับดูแลกิจการ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

1246 73 5

คณะกรรมการ 
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การศึึกษา
•	 ปีรัิญญาโท	สิาขาการัค่�ารัะหว่างปีรัะเทศ	และ	สิาขาการัต้ลาด้	มหาวิทย์าลัย์	ซื้าน	ฟื้รัานซื้ิสิโก	รััฐแค่ลิฟื้อเน้ย์รั์	สิหรััฐอเมรัิกา
•	 ปีรัิญญาต้รั่	สิาขาการัธินาค่ารั	มหาวิทย์าลัย์	ซื้าน	ฟื้รัานซื้ิสิโก	รััฐแค่ลิฟื้อเน้ย์รั์	สิหรััฐอเมรัิกา
•	 อน้ปีรัิญญา	สิาขาศิลปีะศาสิต้รั์	และ	ค่อมพิวเต้อรั์	จาก	วิทย์าลัย์โรัเจอรั์	วิลเล่�ย์มสิ์	รััฐโรัด้ไอรั์แลนด้์	สิหรััฐอเมรัิกา
การอับรมู
•	 หลักสิ้ต้รั	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รั้่น	9/2547
•	 หลักสิ้ต้รัการัปี้องกันรัาช่อาณาจักรั	(ปีรัิญญาบัต้รั	วปีอ.)	รั้่น	2552
•	 หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง	รั้่น	13	(วต้ท.	13)	สิถืาบันวิทย์าการัต้ลาด้ท้น
•	 หลักสิ้ต้รัวิทย์าการัปีรัะกันภัย์รัะด้ับสิ้ง	รั้่นท่�	2	(วปีสิ.)	สิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับและสิ่งเสิรัิมการัปีรัะกอบธิ้รักิจปีรัะกันภัย์	(ค่ปีภ.)
•	 หลักสิ้ต้รัการับรัิหารัจัด้การัด้�านค่วามมั�นค่งขั�นสิ้ง	รั้่น	3	(สิวปีอ.มสิ.3)	สิมาค่มวิทย์าลัย์ปี้องกันรัาช่อาณาจักรั	ในพรัะบรัมรัาช่้ปีถืัมภ์
•	 หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งด้�านการัค่�าและการัพาณิช่ย์์	รั้่น	6	สิถืาบันวิทย์าการัการัค่�า	มหาวิทย์าลัย์หอการัค่�าไทย์
•	 หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งด้�านการับรัิหารังานพัฒนาเมือง	รั้่น	3	(มหานค่รัรั้่นท่�	3)	มหาวิทย์าลัย์นวมินทรัาธิิรัาช่
•	 หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งด้�านการับรัิหารัเมือง	รั้่น	1	(ผู้้�นำาเมือง	1)	มหาวิทย์าลัย์นวมินทรัาธิิรัาช่
•	 หลักสิ้ต้รัการัปีฏิิรั้ปีธิ้รักิจและสิรั�างเค่รัือข่าย์นวัต้กรัรัม	รั้่น	1	สิภาอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปีรัะเทศไทย์

ประสบการณ์์ทำางาน

•  ท่�ปีรัึกษัารัองนาย์กรััฐมนต้รั่
•	 เลขาธิิการั	สิหพันธิ์ผู้้�ผู้ลิต้แก�วและกรัะจกแห่งอาเซื้่ย์น
•	 รัองปีรัะธิาน	กล้่มแก�วและกรัะจก	สิภาอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปีรัะเทศไทย์
•	 รัองปีรัะธิานกรัรัมการั	บรัิษััท	สิย์ามทรั่	ด้่เวลลอปีเม�นท์	จำากัด้
•	 รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัใหญ่	บรัิษััท	กรัะจกไทย์อาซื้าฮี่	จำากัด้	(มหาช่น)
•	 สิมาช่ิกพิเศษั	The	International	Commission	on	Glass
•	 ท่�ปีรัึกษัา	ปีรัะธิานสิภาอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปีรัะเทศไทย์
•	 ท่�ปีรัึกษัาค่ณะกรัรัมาธิิการัการัอ้ต้สิาหกรัรัม	สิภาผู้้�แทนรัาษัฎรั
•	 กรัรัมการั	บรัิษััท	เค่ม่การัต้ลาด้	จำากัด้
•	 กรัรัมการัท่ปีรัึกษัาศ้นย์์บรัิหารัธิ้รักิจย์ั�งย์ืน	ค่ณะพาณิช่ย์ศาสิต้รั์และการับัญช่่	มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์
•	 ปีรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั	บรัิษััท	พารัากอน	ค่ารั์	เรันทัล	จำากัด้	(Hertz)

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมูการ, ประธานกรรมูการบริหุ้าร และ กรรมูการผู้มูีอัำานาจลงนามูผูกพัันบริษัท

อัายุ้ 60 ปี

จำานวนหุ้้้น CHEWA 2,076,923	ห้�น	สิัด้สิ่วน	0.16%	(ณ	30	ธิันวาค่ม	2564)

เริ�มูดำำารงตำาแหุ้น่งเมู่�อัวันที� 13	ม่นาค่ม	2551
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ตำาแหุ้น่งปัจจ้บัน

ตำาแหุ้น่งในบริษัทมูหุ้าชน
2537	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการับรัิหารั	บรัิษััท	ค่าเธิ่ย์์ล่สิแพลน	จำากัด้	(มหาช่น)
2548	-	ปีัจจ้บัน	 ปีรัะธิานกรัรัมการั	บรัิษััท	เอท่พ่	30	จำากัด้	(มหาช่น)
2550	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	บรัิษััท	ท่ท่แอล	อ้ต้สิาหกรัรัม	จำากัด้	(มหาช่น)
2551	-	ปีัจจ้บัน	 ปีรัะธิานกรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2559	-	ปีัจจ้บัน	 ปีรัะธิานกรัรัมการั	บรัิษััท	ไทย์ศรั่ปีรัะกันภัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหุ้น่งในบริษัทจำากัดำและอั่�นๆ
2563	-	ปีัจจ้บัน	 รัองปีรัะธิานสิภาอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปีรัะเทศไทย์และปีรัะธิานค่ณะกรัรัมการั	E-Commerce
2562	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ท่ท่แอล	แค่ปีปีิต้อล	จำากัด้
2562	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	โฮีม	ออฟื้ฟื้ิศ	จำากัด้
2561	-	ปีัจจ้บัน	 ปีรัะธิานกล้่มอ้ต้สิาหกรัรัมแก�วและกรัะจก	สิภาอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปีรัะเทศไทย์
2560	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	โฟื้รั์พอย์ต้์	โอพลัสิ	จำากัด้
2560	-	ปีัจจ้บัน	 ค่ณะกรัรัมการัสิ่งเสิรัิมกิจการัมหาวิทย์าลัย์	มหาวิทย์าลัย์นวมินทรัาธิิรัาช่
2560	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วา	ฮีารั์ท	จำากัด้	
2558	-	ปีัจจ้บัน	 ค่ณะกรัรัมการัช่มรัมแบด้มินต้ัน	รัาช่กรั่ฑาสิโมสิรั	โปีโลค่ลับ
2558	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ค่�าไพบ้ลย์์	จำากัด้	
2557	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ท้นไพบ้ลย์์	จำากัด้	
2556	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ด้่ท่	แอนด้์	จ่	จำากัด้	
2556	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้	
2554	-	ปีัจจ้บัน	 ปีรัะธิานกรัรัมการั	บรัิษััทโกลบอล	เอ็นไวรัอนเมนทอล	เทค่โนโลย์่	จำากัด้
2551	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น	จำากัด้	
2551	-	ปีัจจ้บัน	 รัองปีรัะธิานกรัรัมการั	บรัิษััท	บางกอกค่รัิสิต้ัล	จำากัด้
2549	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ไพลักษัณ์	จำากัด้	
2549	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ไพบ้ลย์์ธิ้รักิจ	จำากัด้	
2548	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	บางกอก	ค่รัิสิต้ัล	จำากัด้	
2548	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	กรัมด้ิษัฐ์	พารั์ค่	จำากัด้	
2547	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	อมต้ะ	ปีิโต้รัเล่ย์ม	จำากัด้	
2540	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่าต้ิช่่วะ	จำากัด้	
2536	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการับรัิหารั	บรัิษััท	ช่�างไอแลนด้์	รั่สิอรั์ท	จำากัด้	(บารัาล่	บ่ช่	รั่สิอรั์ท)	
2536	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการับรัิหารั	บรัิษััท	สิ่มาธิาน้	จำากัด้
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การศึึกษา

•  ปีรัิญญาโท	สิาขาการัจัด้การั	สิถืาบันพัฒนบรัิหารัศาสิต้รั์	ศศินทรั์	จ้ฬาลงกรัณ์มหาวิทย์าลัย์	

•  ปีรัิญญาต้รั่	สิาขาค่รั้ศาสิต้รั์	จ้ฬาลงกรัณ์มหาวิทย์าลัย์
การอับรมู 

•  หลักสิ้ต้รั	Director	Certification	Program	(DCP)	รั้่นท่�	104/2551

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

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

•  หลักสิ้ต้รัการับรัิหารัจัด้การัด้�านค่วามมั�นค่งขั�นสิ้ง	รั้่นท่�	8

•  หลักสิ้ต้รัวิทย์าการัผู้้�นำาไทย์-จ่น	(วทจ.)	รั้่นท่�	1

ประสบการณ์์ทำางาน

• กรัรัมการั	บรัิษััท	อมต้ะ	บ่.กรัิม	เพาเวอรั์	จำากัด้

• ปีรัะธิานเจ�าหน�าท่�พัฒนาธิ้รักิจ	บรัิษััทอมต้ะ	ค่อรั์ปีอเรัช่ัน	จำากัด้	(มหาช่น)

• กรัรัมการั	บรัิษััท	โค่ล	อมต้ะ	จำากัด้

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

• ผู้้�จัด้การัฝ่่าย์การัต้ลาด้	บรัิษััท	บางปีะกง	อินด้ัสิเต้รั่ย์ล	ปีารั์ค่	2	จำากัด้	

• QA	Supervisor	บรัิษััท	ซื้่เกท	เทค่โนโลย์่	(ปีรัะเทศไทย์)	จำากัด้

ตำาแหุ้น่งปัจจ้บัน

ตำาแหุ้น่งในบริษัทมูหุ้าชน
2558	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	
2558	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	เอท่พ่	30	จำากัด้	(มหาช่น)	
2555	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั,	ปีรัะธิานเจ�าหน�าท่�บรัิหารั	บรัิษััท	อมต้ะ	ว่เอ็น	จำากัด้	(มหาช่น)	

ตำาแหุ้น่งในบริษัทจำากัดำและอั่�นๆ
2558	-	ปีัจจ้บัน		 ปีรัะธิานค่ณะกรัรัมการั	โค่รังการัเมืองอ้ต้สิาหกรัรัม	อมต้ะ	ซื้ิต้่�	ลองถืั�น
2556	-	ปีัจจ้บัน		 ปีรัะธิานเจ�าหน�าท่�บรัิหารั	Amata	Asia	Limited
2556	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้	
2554	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	โกลบอล	เอ็นไวรัอนเมนทอล	เทค่โนโลย์่	จำากัด้	
2547	-	ปีัจจ้บัน		 Director	President	Amata	City	Bien	Hoa	Joint	Stock	Company	
2540	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่าต้ิช่่วะ	จำากัด้	
2538	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	อมต้ะ	โฮีลด้ิ�ง	จำากัด้
2537	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะซื้ิต้่�	เบ่ย์นหัว

นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมูการ, กรรมูการบริหุ้าร และ กรรมูการผู้มูีอัำานาจลงนามูผูกพัันบริษัท

อัายุ้ 56 ปี

จำานวนหุ้้้น CHEWA 1,298,076	ห้�น	สิัด้สิ่วน	0.10%	(ณ	30	ธิันวาค่ม	2564)

เริ�มูดำำารงตำาแหุ้น่งเมู่�อัวันที� 13	ม่นาค่ม	2551
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การศึึกษา

•  ปีรัิญญาต้รั่	Faculty	of	Accountancy,	Nanyang	Technological	University,	Singapore	
การอับรมู 

•  CFA	Charterholder

•  Chartered	Accountant	(Singapore)	

•  หลักสิ้ต้รั	Director	Certification	Program	(DCP)	รั้่นท่�	155/2555

•  หลักสิ้ต้รั	mai	Sustainability	Strategy	Program	ปีี	2563	

ประสบการณ์์ทำางาน

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

•  กรัรัมการั	บรัิษััท	โกลบอล	เอ็นไวรัอนเมนทอล	เทค่โนโลย์่	จำากัด้	

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

•  กรัรัมการั	บรัิษััท	ออสิก�า	เอสิเต้ท	เมนเนจเม�นท์	จำากัด้	

•  กรัรัมการั	บรัิษััท	ทรัานสิ	อิค่วอโทเรั่ย์ล	อินโด้ไช่น่า	จำากัด้

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

ตำาแหุ้น่งปัจจ้บัน

ตำาแหุ้น่งในบริษัทมูหุ้าชน
2558	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหุ้น่งในบริษัทจำากัดำและอั่�นๆ
2560	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั,	กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	บรัิษััท	ช่่วา	ฮีารั์ท	จำากัด้	
2556	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั,	กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้
2551	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น	จำากัด้
2562	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	โฮีม	ออฟื้ฟื้ิศ	จำากัด้
2562	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	กมลา	ซื้่เน้ย์รั์	ลิฟื้วิ�ง	จำากัด้	
2562	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	สิมาค่มอาค่ารัช่้ด้ไทย์

นายบุญ ชุน เกียรติ
กรรมูการ, กรรมูการบริหุ้าร, กรรมูการกำากับดำูแลกิจการ, กรรมูการบริหุ้ารความูเสี�ยุง,  
กรรมูการผู้จัดำการ และ กรรมูการผู้มูีอัำานาจลงนามูผูกพัันบริษัท

อัายุ้ 48 ปี

จำานวนหุ้้้น CHEWA 1,000,000	ห้�น	สิัด้สิ่วน	0.08%	(ณ	30	ธิันวาค่ม	2564)

เริ�มูดำำารงตำาแหุ้น่งเมู่�อัวันที� 13	ม่นาค่ม	2551
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การศึึกษา

• ปีรัิญญาโท	บัญช่่มหาบัณฑิต้	มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์

• ปีรัิญญาต้รั่	บัญช่่บัณฑิต้	(เก่ย์รัต้ินิย์มด้่)	มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์
การอับรมู 

• หลักสิ้ต้รั	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รั้่นท่�	87/2554	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)

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

• หลักสิ้ต้รั	Director	Certification	Program	(DCP)	รั้่นท่�	172/2556	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)

• หลักสิ้ต้รั	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	รั้่นท่�	23/2559	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)

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

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

• Audit	Committee	Forum	2561	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)

• หลักสิ้ต้รั	Chief	Financial	Officer	Certification	Program	รั้่นท่�	4	สิภานักบัญช่่แห่งปีรัะเทศไทย์

• หลักสิ้ต้รัวิทย์าลัย์การัทัพอากาศ	รั้่นท่�	35	กองทัพอากาศ

• หลักสิ้ต้รัการับรัิหารัเศรัษัฐกิจสิาธิารัณะ	สิำาหรัับนักบรัิหารัรัะด้ับสิ้ง	รั้่นท่�	7	สิถืาบันพรัะปีกเกล�า

• หลักสิ้ต้รัวิทย์าการัปีรัะกันภัย์รัะด้ับสิ้ง	รั้่นท่�	2	(วปีสิ.)	สิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับและสิ่งเสิรัิมการัปีรัะกอบธิ้รักิจปีรัะกันภัย์	(ค่ปีภ.)

• สิรั้ปีเน่�อหาและกรัณ้ศึกษัา	TFRS	15	โด้ย์	สิภาวิช่าช่่พบัญช่่	ในพรัะบรัมรัาช่้ปีถืัมภ์	

• สิารัสินเทศทางการับัญช่่	1,	2	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า

• จรัรัย์าบรัรัณและมาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงินสิำาหรัับกิจการัท่�ไม่ได้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์สิาธิารัณะ	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า

• การัวิเค่รัาะห์งบการัเงิน	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า

• งบกรัะแสิเงินสิด้	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า

• Director’s	Briefing	10	“Driving	Organizational	Culture	from	the	Boardroom”	โด้ย์	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	

• Independent	Director	Forum	“Inside	CEO	Succession:	Essential	Guide	for	Board”	โด้ย์	สิมาค่มส่ิงเสิรัมิสิถืาบนักรัรัมการับริัษััทไทย์	

• Chairman	forum	“Leading	Boardroom	Through	Disruption	What	Directors	Should	Know?”	โด้ย์	สิมาค่มส่ิงเสิรัมิสิถืาบนักรัรัมการับริัษััทไทย์	

• การัอบรัมมาต้รัฐานการับัญช่่ปีรัะจำาปีี	2563	โด้ย์	ไพรั�ซื้วอเต้อรั์เฮีาสิ์ค่้เปีอร์ัสิ	เอบ่เอเอสิ	จำากัด้	

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

• การัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลเพื�อวิเค่รัาะห์การัด้ำาเนินงานของบรัิษััท	(MD&A)	โด้ย์	สิมาค่มบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นไทย์	

• 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	

นางสุภาภรณ์์ บุรพกุศลศรี
กรรมูการอัิสระ, ประธานกรรมูการตรวจสอับ, กรรมูการสรรหุ้าและพัิจารณ์าค่าตอับแทน,  
กรรมูการกำากับดำูแลกิจการ, ประธานกรรมูการบริหุ้ารความูเสี�ยุง

อัายุ้ 69 ปี

จำานวนหุ้้้น CHEWA 46	ห้�น	สิัด้สิ่วน	0.00%	(ณ	30	ธิันวาค่ม	2564)*

เริ�มูดำำารงตำาแหุ้น่งเมู่�อัวันที� 18	ก้มภาพันธิ์	2558
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การอับรมู (ต่อั)

• 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	

• มาต้รัฐานบัญช่่	TFRS	ปีี	2563	โด้ย์	PwC

• E-Learning	“ทฤษัฎ่ต้�นท้นน่ารั้�”	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า

• E-Learning	“งบกรัะแสิเงินสิด้”	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า

• E-Learning	“การัวิเค่รัาะห์งบการัเงิน”	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า

• E-Learning	“จรัรัย์าบรัรัณและมาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงินสิำาหรัับกิจการัท่�ไม่ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์สิาธิารัณะ”	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า

• E-Learning	“สิารัสินเทศทางการับัญช่่2”	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า

• E-Learning	“สิารัสินเทศทางการับัญช่่1”	โด้ย์	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า

• Director’s	Briefing	“Governing	in	tomorrow’s	world”	โด้ย์	IOD

• Director’s	Briefing	“AGM	จ่าย์ปีันผู้ลและออกห้�นก้�	ค่ณะกรัรัมการัต้�องพิจารัณาอะไรั”	โด้ย์	IOD	

• Road	to	certify	with	THAI	CAC	“ทำาอย์่างไรัให�ผู้่านการัรัับรัองของ	CAC	พรั�อมเสิวนาพิเศษั	บทบาทของกรัรัมการัต้รัวจสิอบในการัย์ื�น
ของรัับรัอง”	โด้ย์	IOD

• Independent	Director	Forum	1/2021:	It’s	Time	for	Board	Meeting	Reformation	โด้ย์	IOD

• การัปีรัะช้่มร่ัวมกบักรัรัมการัต้รัวจสิอบของบริัษััทจด้ทะเบ่ย์น	“ค่วามร้ั�เก่�ย์วกบังบการัเงนิและปีรัะเด้น็ทางบญัช่่กบัค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ”	
โด้ย์	สิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(ก.ล.ต้.)

ประสบการณ์์ทำางาน

• กรัรัมการั	บรัิษััท	โรังแรัมท่าอากาศย์านสิ้วรัรัณภ้มิ	จำากัด้	

• รัองกรัรัมการัผู้้�อำานวย์การัใหญ่	สิาย์งานแผู้นงานและการัเงิน	บรัิษััท	ท่าอากาศย์านไทย์	จำากัด้	(มหาช่น)	

• ผู้้�สิอบบัญช่่รัับอน้ญาต้	สิภาวิช่าช่่พบัญช่่

• กรัรัมการัอิสิรัะ,	ปีรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	บรัิษััท	เอสิ	เอ็น	เซื้อรั์วิสิ	โซื้ล้ช่ั�น	จำากัด้

ตำาแหุ้น่งปัจจ้บัน

ตำาแหุ้น่งในบริษัทมูหุ้าชน
2558	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการัอิสิรัะ	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2560	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการัอิสิรัะ	บรัิษััท	ปีรัะกันภัย์ไทย์วิวัฒน์	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหุ้น่งในบริษัทจำากัดำและอั่�นๆ
-

*หมาย์เหต้้	:	สิัด้สิ่วนการัถืือห้�นของค่้่สิมรัสิ
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การศึึกษา

•  ปีรัิญญาโท	สิาขาการัจัด้การั	มหาวิทย์าลัย์จอห์นสิันแอนด้์เวลล์	รััฐโรัด้ไอแลนด้์	สิหรััฐอเมรัิกา

•  ปีรัิญญาต้รั่	สิาขานิต้ิศาสิต้รั์	มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์	
การอับรมู 

•  หลักสิ้ต้รั	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รั้่นท่�	119/2558	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์

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

•  งานสิัมมนาปีรัะจำาปีีสิำาหรัับค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	หัวข�อ	“ค่วามย์ั�งย์ืนของธิ้รักิจย์้ค่ด้ิจิทัล:	รั้�ให�ไว-ใช่�ให�เปี็น”	สิำานักงานอ่วาย์

•  การัปีรัะช้่มร่ัวมกบักรัรัมการัต้รัวจสิอบของบริัษััทจด้ทะเบ่ย์น	“ค่วามร้ั�เก่�ย์วกบังบการัเงนิและปีรัะเด้น็ทางบญัช่่กบัค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ”	
โด้ย์	สิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(ก.ล.ต้.)

ประสบการณ์์ทำางาน

• ทนาย์ค่วามอาว้โสิ	บรัิษััท	สิำานักงานกฎหมาย์	ค่นึง	แอนด้์	พารั์ทเนอรั์สิ	จำากัด้

ตำาแหุ้น่งปัจจ้บัน

ตำาแหุ้น่งในบริษัทมูหุ้าชน
2558	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการัอิสิรัะ	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2555	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั/กรัรัมการัอิสิรัะ	บรัิษััท	ท่ท่แอล	อ้ต้สิาหกรัรัม	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหุ้น่งในบริษัทจำากัดำและอั่�นๆ
2557	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ท้นไพบ้ลย์์	จำากัด้	
2557	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	เก่ย์รัต้ิแลนด้์	จำากัด้	
2556	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	เก่ย์รัต้ิธิาน้	ค่ันทรั่ค่ลับ	จำากัด้
2552	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	เจเนอรััล	อินช่ัวรัันสิ์	โบรัค่เกอรั์	จำากัด้	
2552	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	เด้อะ	ลิทิเกเทอรั์สิ	จำากัด้

นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
กรรมูการอัิสระ, กรรมูการตรวจสอับ, กรรมูการสรรหุ้าและพัิจารณ์าค่าตอับแทน,
ประธานกรรมูการกำากับดำูแลกิจการ, กรรมูการบริหุ้ารความูเสี�ยุง

อัายุ้ 52 ปี

จำานวนหุ้้้น CHEWA 1,661,538	ห้�น	สิัด้สิ่วน	0.13%	(ณ	วันท่�	30	ธิันวาค่ม	2564)

เริ�มูดำำารงตำาแหุ้น่งเมู่�อัวันที� 18	ก้มภาพันธิ์	2558
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การศึึกษา
•		เศรัษัฐศาสิต้รับัณฑิต้	Vanderbilt	University	รััฐเทนเนสิซื้่	สิหรััฐอเมรัิกา
•		บรัิหารัธิ้รักิจมหาบัณฑิต้	University	of	San	Francisco	รััฐแค่ลิฟื้อรั์เน้ย์	สิหรััฐอเมรัิกา	
•		รััฐศาสิต้รัมหาบัณฑิต้	มหาวิทย์าลัย์สิ้โขทัย์ธิรัรัมาธิิรัาช่	
การอับรมู 
•		หลักสิ้ต้รัการัปี้องกันรัาช่อาณาจักรั	วิทย์าลัย์ปี้องกันรัาช่อาณาจักรั	รั้่นท่�	53
•		หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง	สิถืาบันวิทย์าการัต้ลาด้ท้น	(วต้ท.)	รั้่นท่�	2
•		Federal	Bureau	Investigation	(FBI)	National	Academy
•		สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์
•		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

ประสบการณ์์ทำางาน
•		จเรัต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
•		ผู้้�ช่่วย์ผู้้�บัญช่าการัต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
•		ผู้้�บัญช่าการั	สิำานักงานกำาลังพล	
•		ผู้้�บัญช่าการั	สิำานักงานเทค่โนโลย์่สิารัสินเทศและการัสิื�อสิารั
•		รัองจเรัต้ำารัวจ	(สิบ	7)	สิำานักงานจเรัต้ำารัวจ
•		รัองผู้้�บัญช่าการั	สิำานักงานกำาลังพล	
•		รัองผู้้�บัญช่าการั	สิำานักงานต้รัวจค่นเข�าเมือง
•		ผู้้�บังค่ับการั	กองการัต้่างปีรัะเทศ

ตำาแหุ้น่งปัจจ้บัน

ตำาแหุ้น่งในบริษัทมูหุ้าชน
2561	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการัอิสิรัะ	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2552	-	ปีัจจ้บัน		 ปีรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	บรัิษััทหลักทรััพย์์	ฟื้ินันเซื้่ย์	ไซื้รััสิ	จำากัด้	(มหาช่น)
2547	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการัอิสิรัะ	บรัิษััทหลักทรััพย์์	ฟื้ินันเซื้่ย์	ไซื้รััสิ	จำากัด้	(มหาช่น)
2543	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	การับินกรั้งเทพ	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหุ้น่งในบริษัทจำากัดำและอั่�นๆ
2563	-	ปีัจจ้บัน		 จเรัต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
2557	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	เขาค่�อ	วินด้์	พาวเวอรั์	จำากัด้
2549	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ไทย์โค่โพล่อ้ต้สิาหกรัรัมพลาสิต้ิก	จำากัด้	
2537	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	พ่รัะพรั็อพเพอรั์ต้่�	จำากัด้	
2529	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	แม่อรั้ณ	จำากัด้	
2516	-	ปีัจจ้บัน	 กรัรัมการั	บรัิษััท	โมเด้อรั์นแมน้	จำากัด้

พลตำารวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ
กรรมูการอัิสระ, ประธานกรรมูการสรรหุ้าและพัิจารณ์าค่าตอับแทน

อัายุ้ 60 ปี

จำานวนหุ้้้น CHEWA ไม่ม่

เริ�มูดำำารงตำาแหุ้น่งเมู่�อัวันที� 12	กันย์าย์น	2561
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การศึึกษา
•		ปีรัิญญาโท	รััฐศาสิต้รั์มหาบัณฑิต้สิาขาการัปีกค่รัอง	มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์
•		ปีรัิญญาต้รั่	รััฐศาสิต้รั์บัณฑิต้	สิาขาบรัิหารัรััฐกิจ	มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์	
การอับรมู 
•		หลักสิ้ต้รั	Director	Accreditation	Program	(DAP)	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์
•		การัปีรัะช้่มร่ัวมกบักรัรัมการัต้รัวจสิอบของบริัษััทจด้ทะเบ่ย์น	“ค่วามร้ั�เก่�ย์วกบังบการัเงนิและปีรัะเด้น็ทางบญัช่่กบัค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ”	
โด้ย์	สิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(ก.ล.ต้.)

ประสบการณ์์ทำางาน
•			ผู้้�ว่ารัาช่การัจังหวัด้สิม้ทรัปีรัาการั
•		อธิิบด้่กรัมท่�ด้ิน	กรัะทรัวงมหาด้ไทย์
•		ผู้้�ว่ารัาช่การัจังหวัด้ลำาพ้น	

ตำาแหุ้น่งปัจจ้บัน

ตำาแหุ้น่งในบริษัทมูหุ้าชน
2561	-	ปีัจจ้บัน	กรัรัมการัอิสิรัะ	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2561	-	ปีัจจ้บัน	กรัรัมการั	บรัิษััท	บางกอก	เช่น	ฮีอสิปีิทอล	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหุ้น่งในบริษัทจำากัดำและอั่�นๆ
2559	-	ปีัจจ้บัน	ข�ารัาช่การับำานาญ	กรัะทรัวงมหาด้ไทย์

นายพินิจ หาญพาณ์ิชย์
กรรมูการอัิสระ, กรรมูการตรวจสอับ

อัายุ้ 66 ปี

จำานวนหุ้้้น CHEWA ไม่ม่

เริ�มูดำำารงตำาแหุ้น่งเมู่�อัวันที� 12	กันย์าย์น	2561
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คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

1  นางสุภาภรณ์ บัุรพกุศลศรี
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

2  นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร 
 กรรมการตรวจสอบ

3  นายพินิจ หาญพาณิชย์ 
 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1  พลตำารวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2  นางสุภาภรณ์ บัุรพกุศลศรี 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3  นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1  นางสุภาภรณ์ บัุรพกุศลศรี 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2  นายบัุญ ชุน เกียรติ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

3  นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

1

1

1

2

2
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3

3
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คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

1  นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร 
 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ

2  นายบัุญ ชุน เกียรติ 
 กรรมการกำากับดูแลกิจการ

3  นางสุภาภรณ์ บัุรพกุศลศรี 
 กรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

1  ชาติชาย พานิชชีวะ
 ประธานกรรมการบริหาร

2  นางสมหะทัย พานิชชีวะ 
 กรรมการบริหาร

3  นายบัุญ ชุน เกียรติ 
 กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ

1  นางสุภาภรณ์ บัุรพกุศลศรี 

2  นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร 

3  พลตำารวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ
 

4  นายพินิจ หาญพาณิชย์

1

1

1

2

2
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3
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1. นายบัุญ ชุน เกียรติ 
• กรรมการผู้จัดการ

4. นายยุทธนา บัุญสิทธิวราภรณ์ 
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

7. นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคูณ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและ 

กำากับกิจการ 

10. นายพีระพงศ์ จำาปีศรี
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทุนมนุษย์

3. นางสาวจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย CHEWA Condo

6. นายเจิดพงศ์ มีผดุง 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายชีวาแคร์และ 

ความสัมพันธ์ลูกค้า

9. นางสาวอภิรดี พิศแลงาม 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด CHEWA Condo

12. นายวิสุทธิ์ พิริยะอัครเดช 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

2. นายธนิศร นิติสาโรภาส
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

5. นางสาวอัญพัชญ์ พีระภักดีพงศ์ 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด CHEWA Condo

8. นางสาวอรทัย อารยะญาณ 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ

11. นายอุดมพร จันทร์ศรีบัุตร 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

124681012 7 9 113 5
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นายกิตติคุณ สีมานนทปริญญา 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการตลาด CHEWA Housing

นายทศพร จันทร์เดช 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการขาย CHEWA Condo

นางสาวปวีณา ฉายศรี
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายสมพล ลิ้มทรัพย์เจริญ
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายก่อสร้าง Housing

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก 
เลขานุการบริษัท

นายธัชกร สุวรรณคล้าย 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภัคพงษ์ จักเที่ยงธรรม 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการตลาด CHEWA Housing

นายสุพจน์ วรรธนะบัูรณ์ 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายต้นทุน

นายชาตรี ถิรวรกุล 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายสื่อสารการตลาด

นายนริศ ไวยพจน์  
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายก่อสร้าง Condo

นายภูเบัศร์ สำาราญเริงจิต 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

นางสาวอาริสา อู่ทอง 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายบัญชี

นางสาวณัฎฐวริณธรญ์  
ฑิภัทรเดชาเศวต
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการขาย CHEWA Housing

นายนฤพนธ์ จันทร์สว่าง 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายกฎหมาย

นายวนัส วงษ์มาส 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวอิศยาห์ พันธุ์ขะวงษ์ 
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายสนับสนุนผู้บริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	ปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ	จำานวน	3	ท่าน	ซื้ึ�งเปี็นผู้้�ทรังค่้ณว้ฒิ	
และมป่ีรัะสิบการัณ์ด้�านการัเงิน	การับัญช่่	กฎหมาย์	การับริัหารัธิร้ักิจ	และ	การับริัหารังานองค์่กรั	โด้ย์ม	่นางสิภ้าภรัณ์	บ้รัพกศ้ลศรั่	 
เปีน็ปีรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	นาย์ชั่ย์ย์ท้ธิ	เต้ช่ะทัศนสิน้ทรั	และ	นาย์พินจิ	หาญพาณิช่ย์	์เป็ีนกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	ซึื้�งกรัรัมการั
ทั�ง	3	 ท่านไม่ม่สิ่วนรั่วมในการับรัิหารังานและไม่ได้�เปี็นล้กจ�างของบรัิษััท	 ซึื้�งท้กท่านม่ค่้ณสิมบัต้ิเหมาะสิมในการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�
ต้ามกฎบัต้รัของค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบรัิษััท	และ	ต้ามหลักเกณฑ์ท่�ค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	
(ก.ล.ต้.)	และต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	(ต้ลท.)	กำาหนด้ไว�อย์่างค่รับถื�วน

	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ปีฏิิบัต้ิหน�าท่�อย์่างเป็ีนอิสิรัะต้ามท่�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 โด้ย์ในปีี	2564	 
ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�จัด้ให�ม่การัปีรัะช่้มรัวม	4	ค่รัั�ง	และ	ม่การัจัด้วารัะพิเศษัสิำาหรัับการัปีรัะช่้มกับผู้้�ต้รัวจสิอบภาย์ในและ 
ผู้้�สิอบบญัช่่รับัอนญ้าต้โด้ย์ไมม่่ผู้้�บรัหิารัเพื�อหารัอื	และ	สิอบถืามผู้้�สิอบบญัช่่ถืงึค่วามรัว่มมอืของฝ่า่ย์ปีฏิบิตั้งิาน	และ	ค่วามเปีน็อิสิรัะ 
จากการัช่่�นำาของฝ่่าย์บรัิหารั	 ซึื้�งผู้้�สิอบบัญช่่ช่่�แจงว่าได้�รัับค่วามรั่วมมือจากฝ่่าย์บรัิหารัในการัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลอย์่างค่รับถื�วน 
เพ่ย์งพอ	 และ	 ได้�ด้ำาเนินงานอย์่างเปี็นอิสิรัะในการัต้รัวจสิอบงบการัเงินของบรัิษััทและบรัิษััทในเค่รัือ	 พรั�อมทั�งรั่วมหารัือและ 
แลกเปีล่�ย์นข�อค่ิด้เห็นในเรัื�องต้่างๆ	สิามารัถืสิรั้ปีสิารัะสิำาค่ัญของงานได้�	ด้ังน้�

1. สอับทานรายุการทางการเงินในปี 2564 :	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�สิอบทานข�อม้ลท่�สิำาค่ัญของงบการัเงินบรัิษััท	 
รัาย์ไต้รัมาสิและงบการัเงินปีรัะจำาปีี	2564	ร่ัวมกับผู้้�ต้รัวจสิอบภาย์ใน	และผู้้�สิอบบัญช่่	ซึื้�งได้�จดั้ทำาต้ามมาต้รัฐานการับัญช่่ไทย์	 
โด้ย์ได้�สิอบทานปีรัะเด้็นท่�เป็ีนสิารัะสิำาค่ัญ	 และได้�รัับค่ำาช่่�แจงจากผู้้�สิอบบัญช่่	 ฝ่่าย์จัด้การั	 จนเปี็นท่�พอใจว่าการัจัด้ทำา 
งบการัเงิน	 เปี็นไปีต้ามข�อกำาหนด้ของกฎหมาย์และมาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงิน	 จึงได้�ให�ค่วามเห็นช่อบงบการัเงิน 
ด้งักลา่วท่�ผู้้�สิอบบญัช่ไ่ด้�สิอบทานและต้รัวจสิอบแล�วนอกจากน้�ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ปีรัะช้่มรัว่มกบัผู้้�ต้รัวจสิอบภาย์ใน	
และผู้้�สิอบบัญช่่	 โด้ย์ไม่ม่ฝ่่าย์จัด้การัเพื�อปีรัึกษัาหารัือกันอย์่างอิสิรัะถืึงการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�	 การัได้�รัับข�อม้ล	 และการัแสิด้ง 
ค่วามเห็นของผู้้�สิอบบัญช่่	พรั�อมทั�งสิอบถืามผู้้�สิอบบัญช่่ในเรัื�องค่วามถื้กต้�องค่รับถื�วนของงบการัเงิน	การัปีรัับปีรั้งรัาย์การั
บัญช่่ท่�สิำาค่ัญ	 ซึื้�งม่ผู้ลกรัะทบต้่องบการัเงิน	 ค่วามเพ่ย์งพอเหมาะสิมของวิธิ่การับันทึกบัญช่่	 ขอบเขต้การัต้รัวจสิอบ	 
การัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลอย์่างถื้กต้�อง	ค่รับถื�วน	เพ่ย์งพอและค่วามม่อิสิรัะของผู้้�สิอบบัญช่่	ทำาให�มั�นใจว่าการัจัด้ทำางบการัเงินเปี็น
ไปีต้ามข�อกำาหนด้ของกฎหมาย์และมาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงิน	 และผู้้�สิอบบัญช่่ไม่ได้�แสิด้งค่วามเห็นว่างบการัเงิน
ของบรัิษััทม่ข�อสิังเกต้ท่�เปี็นสิารัะสิำาค่ัญ	

	 ในการัปีรัะช่้มท้กไต้รัมาสิ	ม่การัแลกเปีล่�ย์นค่วามค่ิด้เห็น	รัับทรัาบข�อสิังเกต้	ข�อเสินอแนะท่�สิำาค่ัญจากผู้้�สิอบบัญช่่	รัวมถืึง 
สิอบทานปีรัะเด็้นเก่�ย์วกับนโย์บาย์การับัญช่่ท่�สิำาค่ัญ	 ท่�ม่การัเปีล่�ย์นแปีลงในรัอบปีีท่�ผู้่านมารัวมทั�งการัเต้รั่ย์มค่วาม
พรั�อมเพื�อรัองรัับมาต้รัฐานการับัญช่่ท่�ม่การัปีรัับปีรั้งใหม่	 อย์่างทันเวลา	 เชื่�อถืือได้�	 และค่รับถื�วน	 เพื�อทำาให�งบการัเงินม่ 
ค่วามถื้กต้�อง	

2. การสอับทานรายุการระหุ้วา่งกนั รายุการเกี�ยุวโยุงหุ้รอ่ัรายุการที�อัาจมูคีวามูข้ดัำแยุง้ทางผลประโยุชน ์: ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ 
ได้�สิอบทานการัเปีิด้เผู้ย์รัาย์การัท่�เก่�ย์วกับรัาย์การัรัะหว่างกัน	 รัาย์การัเก่�ย์วโย์งกัน	 หรัือรัาย์การัท่�อาจม่ค่วามขัด้แย์�ง 
ทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์ของบริัษััทและบริัษััทย่์อย์	เพื�อให�มั�นใจวา่บริัษััทได้�ด้ำาเนินการัต้ามกฎเกณฑ์และข�อกำาหนด้ต่้างๆ	ต้ามเกณฑ์ 
ของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	(ต้ลท.)	และสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(ก.ล.ต้.)	
อย์่างเค่รั่งค่รััด้	ม่ค่วามโปีรั่งใสิและม่การัทำารัาย์การัเก่�ย์วโย์งหรัือรัาย์การัท่�อาจม่ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์อย์่างสิมเหต้้
สิมผู้ลต้ามเงื�อนไขท่�ต้ลาด้หลักทรัพัย์์ฯ	กำาหนด้ไว�	โด้ย์ค่ำานงึถืงึปีรัะโย์ช่นข์องผู้้�มส่ิว่นได้�เสิย่์	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบมค่่วาม
เห็นว่า	 รัาย์การัเก่�ย์วโย์งท่�ม่หรัือเกิด้ขึ�นในรัะหว่างปีี	 เปี็นรัาย์การัท่�เกิด้ขึ�นต้ามปีกต้ิของธิ้รักิจและเปี็นไปีเพื�อปีรัะโย์ช่น์ของ
บรัิษััท	รัวมถืึงม่การัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลอย์่างเพ่ย์งพอ	และต้ามเวลาท่�กำาหนด้

3. การสอับทานระบบการควบคมู้ภายุใน :	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเปีน็ผู้้�พจิารัณาอนม้ตั้แิผู้นงานการัต้รัวจสิอบภาย์ในปีรัะจำาปีี	 
2564	ซื้ึ�งจัด้ทำาขึ�นค่รัอบค่ล้มท้กรัะบบงานต้่างๆ	ท่�สิำาค่ัญของบรัิษััทโด้ย์บรัิษััทได้�แต้่งต้ั�ง	นางสิาววรัรัณทณ้ย์์	วงษั์บ้ต้รัรัอด้	 
แห่งบริัษััท	 ต้รัวจสิอบภาย์ในธิรัรัมนิต้ิ	 จำากัด้	 เพื�อปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ผู้้�ต้รัวจสิอบภาย์ในของบรัิษััท	 และทำาการัต้รัวจสิอบ 
การัปีฏิิบัต้ิงาน	 ให�ค่ำาแนะนำา	 และต้ิด้ต้ามผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงานต้ามค่ำาแนะนำา	 และเปี็นผู้้�รัาย์งานผู้ลการัต้รัวจสิอบรัะบบการั
ค่วบค่ม้ภาย์ในต้อ่ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	ทั�งน้�	ผู้ลการัต้รัวจสิอบภาย์ในย์งัไมพ่บจด้้ออ่นหรัอืข�อบกพรัอ่งในรัะบบการัค่วบค่ม้
ภาย์ใน	ท่�อาจม่ผู้ลกรัะทบต้่อการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทฯ	อย์่างเปี็นสิารัะสิำาค่ัญ	ซื้ึ�งค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบม่ค่วามเห็นว่า	
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บรัษัิัทฯ	ม่รัะบบการัค่วบค่ม้ภาย์ใน	และการักำากบัด้แ้ลค่วามเส่ิ�ย์งอย์า่งเพย่์งพอและมป่ีรัะสิทิธิผิู้ลทางธิร้ักิจ	นอกจากน้�ผู้้�สิอบ
บัญช่่ได้�ปีรัะเมินผู้ลรัะบบค่วบค่้มภาย์ใน	และไม่พบจ้ด้อ่อนท่�เปี็นสิารัะสิำาค่ัญซื้ึ�งอาจม่ผู้ลกรัะทบต้่องบการัเงินของบรัิษััทฯ

4. การสอับทานการปฏิิบัติตามูมูาตรการต่อัต้านการท้จริตคอัร์รัปชั�น :	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�สิอบทานมาต้รัการัค่วบค่้ม
ภาย์ใน	รัวมถึืงการักำากับด้แ้ล	การัปีฏิบัิต้ติ้ามมาต้รัการัต้อ่ต้�านการัท้จรัติ้ค่อรัร์ัปัีช่ั�น	และการักำาหนด้แนวทางเชิ่งป้ีองกันการั
ท้จรัิต้ท่�อาจเกิด้ขึ�นได้�	 โด้ย์จัด้ให�ม่ช่่องทางการัรั�องเรั่ย์นและแจ�งเบาะแสิผู่้านเว็บไซื้ต์้และอ่เมลของบริัษััท	 ม่การัจัด้อบรัม	
สิื�อสิารัมาต้รัการัต้่อต้�านท้จรัิต้ค่อรั์รััปีช่ั�น	ทั�งน้�	ผู้ลการัต้รัวจสิอบภาย์ในไม่พบจ้ด้อ่อน	หรัือข�อบกพรั่องในรัะบบการัค่วบค่้ม
ภาย์ในต้ามมาต้รัการัต่้อต้�านการัท้จริัต้ค่อรัร์ัปัีช่ั�นท่�เปีน็สิารัะสิำาค่ญั	ซึื้�งค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบมค่่วามเห็นวา่	บรัษัิัทม่รัะบบ
การัค่วบค่้มภาย์ใน	 และการักำากับด้้แลค่วามเสิ่�ย์งต้ามมาต้รัการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปีช่ั�นต้ามแนวทางโค่รังการัแนวรั่วม
ปีฏิิบัต้ิของภาค่เอกช่นไทย์ในการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปีช่ั�นอย์่างเพ่ย์งพอเหมาะสิม

5. การสอับทานการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี การปฏิิบัติตามูกฎหุ้มูายุและระเบียุบที�เกี�ยุวข้้อัง :	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�สิอบ
ทานการัปีฏิิบัต้ิงานของบรัิษััทต้ามนโย์บาย์การักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่	 และจรัรัย์าบรัรัณของบริัษััท	 รัวมทั�งการัปีฏิิบัต้ิต้าม 
กฎรัะเบ่ย์บ	และกฎหมาย์ต้่างๆ	แล�วพบว่า	กรัรัมการับรัิษััท	ผู้้�บรัิหารั	และพนักงานได้�ปีฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์และเปี็นไปีต้าม 
กฎรัะเบ่ย์บ	จรัรัย์าบรัรัณ	ของบรัิษััท	อ่กทั�งบรัิษััทย์ังได้�เปีิด้ช่่องทางรัาย์งานการักรัะทำาผู้ิด้ผู้่านช่่องทางต้่างๆ	เช่่น	e-mail	
และอื�นๆ	เพื�อให�เป็ีนไปีต้ามนโย์บาย์การัรับัเรัื�องรั�องเรัย่์นและแจ�งเบาะแสิการักรัะทำาผู้ดิ้และการัท้จริัต้	รัวมถึืงค่วามรับัผิู้ด้ช่อบ 
ต้่อสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	พรั�อมทั�งปีฏิิบัต้ิต้ามหลัก	CG	Code	2017	และหลัก	Sustainability

6. การรายุงานการปฏิิบัติงานต่อัคณ์ะกรรมูการบริษัท :	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�จัด้ทำารัาย์งานผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงานของ 
ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบพรั�อมกบัผู้ลการัสิอบทานงบการัเงนิเสินอค่ณะกรัรัมการับริัษััทไต้รัมาสิละ	1	ค่รัั�ง	และจัด้ทำารัาย์งาน
ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเพื�อเปีิด้เผู้ย์ไว�ในรัาย์งานปีรัะจำาปีี	2564	ต้ามหลักเกณฑ์ท่�	ต้ลท.	กำาหนด้	ทั�งน้�	ในรัอบปีีท่�ผู้่านมา	
ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบไมพ่บวา่ม่หรัอืสิงสิยั์วา่จะม่เหต้ก้ารัณห์รัอืสิถืานการัณ์ใด้ท่�เปีน็ข�อบง่ช่่�วา่เปีน็รัาย์การัหรัอืการักรัะทำา
ซื้ึ�งอาจม่ผู้ลกรัะทบอย์่างม่นัย์สิำาค่ัญต้่อฐานะการัเงินและผู้ลการัด้ำาเนินงานของบรัิษััทฯ	แต้่อย์่างใด้

7. กฎบัตรและการประเมิูนตนเอังข้อังคณ์ะกรรมูการตรวจสอับ :	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ทบทวนกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการั
ต้รัวจสิอบเป็ีนปีรัะจำาท้กปีี	 รัวมทั�งได้�ปีรัะเมินผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงานต้นเอง	(Self-Assessment)	 ต้ามแนวทางปีฏิิบัต้ิท่�ด้่ของ
ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	 โด้ย์ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ปีรัะเมินผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงานของต้นเองทั�งค่ณะ	 และเป็ีน
รัาย์บ้ค่ค่ล	 ผู้ลการัปีรัะเมินสิรั้ปีได้�ว่า	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ปีฏิิบัต้ิงานต้ามหน�าท่�ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบอย์่างรัอบค่อบและ
เปีน็อสิิรัะ	สิอด้ค่ล�องต้ามแนวทางปีฏิบิตั้ทิ่�ด้	่และกฎบตั้รัของค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบม่การัรัาย์งาน
ผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงานต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเปี็นปีรัะจำาท้กไต้รัมาสิ	เพื�อใช่�เปี็นแนวทางพัฒนาการัปีฏิิบัต้ิงานต้่อไปี

8. การคดัำเลอ่ักผูส้อับบญัชแีละพัจิารณ์าคา่ตอับแทนผูส้อับบญัช ี:	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ค่ดั้เลอืกผู้้�สิอบบญัช่่	โด้ย์พิจารัณา
จากผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงานในปีีท่�ผู้่านมา	ค่วามเปี็นอิสิรัะ	ค่วามรั้�ค่วามสิามารัถื	ปีรัะสิบการัณ์	รัวมถืึงอัต้รัาค่่าต้อบแทน	ในการั
สิอบบัญช่่ของบรัิษััทฯ	และบรัิษััทในเค่รัือ	จึงขอเสินอแต้่งต้ั�งผู้้�สิอบบัญช่่รัับอน้ญาต้จากบรัิษััท	สิำานักงาน	อ่วาย์	จำากัด้	เปี็น
ผู้้�สิอบบัญช่่รัับอน้ญาต้ของบริัษััท	 ปีรัะจำาปีี	2564	 รัวมทั�งเสินอค่่าต้อบแทนปีรัะจำาปีี	2564	 ต่้อค่ณะกรัรัมการับริัษััทเพื�อ 
นำาเสินอให�ท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นพิจารัณาอน้มัต้ิในการัแต้่งต้ั�งผู้้�สิอบบัญช่่รัับอน้ญาต้และกำาหนด้ค่่าต้อบแทน

	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	พจิารัณาโด้ย์สิรัป้ีวา่	บรัษัิัทย์ดึ้ถือืการับรัหิารัจดั้การัต้ามนโย์บาย์การักำากบัด้แ้ลกจิการัท่�ด้เ่ปีน็สิำาค่ญั	
ม่ผู้ลให�รัะบบการับรัิหารัจัด้การัและรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในของบรัิษััทไม่ม่ข�อบกพรั่องท่�เปี็นสิารัะสิำาค่ัญ	และเปี็นการัปีฏิิบัต้ิโด้ย์
ค่ำานึงถืึงผู้ลปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ของบรัิษััทเปี็นหลัก	ภาย์ใต้�นโย์บาย์ท่�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

นางส้ภาภรณ์์ บ้รพัก้ศึลศึรี 
ปีรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 ณ	วนัท่�	31	ธินัวาค่ม	2564	ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพจิารัณาค่า่ต้อบแทนของบรัษัิัท	ช่่วาทยั์	จำากดั้	(มหาช่น)	ปีรัะกอบด้�วย์ 
สิมาช่ิก	จำานวน	3	ท่านซื้ึ�งเปี็นกรัรัมการัอิสิรัะท่�ม่ค่้ณสิมบัต้ิค่รับถื�วนต้ามข�อกำาหนด้	ปีรัะกอบด้�วย์	

	 1.	 พลต้ำารัวจเอก	วิสิน้	ปีรัาสิาททองโอสิถื	 ปีรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	(กรัรัมการัอิสิรัะ)

	 2.	 นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่			 	 กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	(กรัรัมการัอิสิรัะ)

	 3.	 นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั		 	 กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	(กรัรัมการัอิสิรัะ)

	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพจิารัณาค่า่ต้อบแทน	ได้�ปีฏิบัิต้หิน�าท่�ต้ามท่�ได้�รับัมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับริัษััท	ซึื้�งกำาหนด้ไว� 
ในกฎบตั้รัของค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่า่ต้อบแทน	ม่หน�าท่�สิรัรัหาบ้ค่ค่ลผู้า่นกรัะบวนการักลั�นกรัองและพิจารัณาอย่์าง 
รัอบค่อบ	 รัะมัด้รัะวัง	 เพื�อสิรัรัหาบ้ค่ค่ลท่�ม่ค่้ณสิมบัต้ิเหมาะสิมต้ามท่�ได้�รัับมอบหมาย์	 ในรัะหว่างปีี	2564	 ม่การัปีรัะช้่ม 
รัวมทั�งสิิ�น	3	ค่รัั�ง	และได้�รัาย์งานผู้ลการัปีรัะช่้มพรั�อมค่วามเห็นและข�อเสินอแนะให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทรัับทรัาบอย์่างต้่อเน่�อง	
ซื้ึ�งการัด้ำาเนินงานท่�สิำาค่ัญ	สิรั้ปีได้�ด้ังน้�

1. พจิารัณาทบทวนและให�ค่วามเห็นช่อบกฎบตั้รัค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่า่ต้อบแทนเพื�อนำาเสินอต่้อค่ณะกรัรัมการั
บรัิษััทเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ

2. เสินอให�ท่�ปีรัะช้่มสิามญัผู้้�ถือืห้�นปีรัะจำาปีี	2564	พจิารัณาเลอืกต้ั�งกรัรัมการัท่�พ�นจากต้ำาแหนง่ต้ามกำาหนด้วารัะ	กลบัเข�าด้ำารัง
ต้ำาแหน่งกรัรัมการัอ่กวารัะหนึ�ง

3. พิจารัณากำาหนด้ค่่าต้อบแทนกรัรัมการัปีรัะจำาปีี	2564	 โด้ย์พิจารัณาจากผู้ลการัด้ำาเนินงานและเปีรั่ย์บเท่ย์บกับผู้ลสิำารัวจ 
ค่่าต้อบแทนกรัรัมการัในกล้่มอ้ต้สิาหกรัรัมและธิ้รักิจท่�ม่ขนาด้ใกล�เค่่ย์งกันนำาเสินอต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 เพื�อพิจารัณา 
ให�ค่วามเห็นช่อบและนำาเสินอต้่อท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ

4. พิจารัณาหลักเกณฑ์ให�ผู้้�ถืือห้�นม่สิ่วนรั่วมในการัต้ัด้สิินใจในเรัื�องสิำาค่ัญของบรัิษััท	 โด้ย์กำาหนด้หลักเกณฑ์การัให�ผู้้�ถืือห้�น 
สิว่นน�อย์สิามารัถืเสินอเพิ�มวารัะการัปีรัะช้่มล่วงหน�าก่อนวนัปีรัะช้่มผู้้�ถือืห้�น	และ	กำาหนด้หลักเกณฑ์การัให�ผู้้�ถือืห้�นสิว่นน�อย์ 
เสินอชื่�อบ้ค่ค่ลเพื�อเข�าด้ำารังต้ำาแหนง่กรัรัมการั	รัวมถืงึเปีดิ้โอกาสิให�ผู้้�ถือืห้�นส่ิงค่ำาถืามลว่งหน�ากอ่นวนัปีรัะช้่มสิามญัผู้้�ถือืห้�น	
ปีรัะจำาปีี	2564	โด้ย์เปีิด้เผู้ย์หลักเกณฑ์ด้ังกล่าวไว�บน	website	ของบรัิษััท

5. พิจารัณาแนวทางในการัปีรัะเมินผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงานของค่ณะกรัรัมการับริัษััท	 ค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย่์อย์	 และปีรัะธิาน 
เจ�าหน�าท่�บรัิหารั	โด้ย์จัด้ให�ม่การัปีรัะเมินต้นเองเปี็นรัาย์ค่ณะและรัาย์บ้ค่ค่ล

6. พิจารัณากำาหนด้แผู้นการัสิืบทอด้ต้ำาแหน่งของกรัรัมการัและต้ำาแหน่งผู้้�บรัิหารั	เพื�อค่วามต้่อเน่�องในการัปีฏิิบัต้ิงาน

7. พิจารัณาหลักเกณฑ์การักำาหนด้อัต้รัาการัปีรัับค่่าต้อบแทนและสิวัสิด้ิการั	 ปีรัะจำาปีี	2564	 รั่วมกับฝ่่าย์ท้นมน้ษัย์์	 และ 
ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	 ให�ม่ค่วามเหมาะสิมสิอด้ค่ล�องกับผู้ลการัด้ำาเนินงานของบรัิษััทเพื�อเปี็นการัสิรั�างแรังจ้งใจ	 และ 
รัักษัาไว�ซื้ึ�งพนักงานท่�ม่ค่วามสิามารัถื	และม่ผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงานด้่	

	 ในปีี	2564	ท่�ผู้า่นมาค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพจิารัณาค่า่ต้อบแทน	ได้�ปีฏิบิตั้งิานท่�ได้�รับัมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัษัิัท	
อย์า่งค่รับถื�วน	ด้�วย์ค่วามรัะมัด้รัะวัง	รัอบค่อบ	เต้ม็ค่วามสิามารัถื	และเป็ีนอสิิรัะเพื�อปีรัะโย์ช่น์โด้ย์รัวมต่้อบริัษััทและผู้้�ถือืห้�นอย่์าง
เหมาะสิมแล�ว

พัลตำารวจเอักวิสน้ ปราสาททอังโอัสถ 
ปีรัะธิานค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน
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รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	ม่ค่วามม้่งมั�นในการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่เพื�อให�เกิด้การัพัฒนาอย์่างย์ั�งย์ืน
และต้่อเน่�อง	โด้ย์ค่ำานึงถืึงผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ท้กฝ่่าย์อย์่างเท่าเท่ย์มกัน	และการัม่จรัิย์ธิรัรัมในการัด้ำาเนินธิ้รักิจอย์่างโปีรั่งใสิ	สิามารัถื
ต้รัวจสิอบได้�	 รัวมถืึงการักำาหนด้นโย์บาย์การัต้่อต้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปีชั่�นอย์่างเปี็นรั้ปีธิรัรัม	 ด้ังนั�น	 จึงได้�แต้่งต้ั�งค่ณะกรัรัมการั
กำากับด้้แลกิจการั	ปีรัะกอบด้�วย์	กรัรัมการัอิสิรัะจำานวน	2	ท่าน	กรัรัมการัท่�เปี็นผู้้�บรัิหารัอ่ก	1	ท่าน	เมื�อวันท่�	11	พฤศจิกาย์น	
2559	 เพื�อทำาหน�าท่�กำากับด้้แลให�การัด้ำาเนินธิ้รักิจให�ม่ค่วามเปี็นธิรัรัมต้่อผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ท้กฝ่่าย์	 อันจะเปี็นการัสินับสิน้นให�ธิ้รักิจ
ของบรัิษััทเจรัิญก�าวหน�าอย์่างย์ั�งย์ืนสิอด้ค่ล�องกับหลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่สิำาหรัับบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์น	 ปีี	2560	(Corporate	
Governance	Code	for	listed	companies	2017)	 ของสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 โด้ย์ม่ 
ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	จำานวน	3	ท่าน	ได้�แก่

	 1.	 นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั	 ปีรัะธิานกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั/กรัรัมการัอิสิรัะ

	 2.	 นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่			 กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั/กรัรัมการัอิสิรัะ

	 3.	 นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ		 	 กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั/กรัรัมการัผู้้�จัด้การั

	 ในปีี	2564	 ท่�ผู้่านมาค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการัม่การัปีรัะช้่มจำานวน	2	 ค่รัั�ง	 โด้ย์ปีฏิิบัต้ิหน�าท่�เปี็นไปีต้ามกฎบัต้รั 
ค่ณะกรัรัมการักำากบัด้แ้ลกจิการั	ซึื้�งได้�รับัค่วามเหน็ช่อบจากค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทอย์า่งค่รับถื�วน	โด้ย์สิามารัถืสิรัป้ีสิารัะสิำาค่ญัได้�ด้งัน้�

1. พัจิารณ์า ทบทวน นำาเสนอั ตอ่ัคณ์ะกรรมูการบริษัทในเร่�อังนโยุบายุการกำากบัดูำแลกจิการที�ดำ	ีค่ณะกรัรัมการักำากบัด้แ้ลกิจการั
ได้�พิจารัณาทบทวนการัปีรัับปีรั้งนโย์บาย์การักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่	และจรัรัย์าบรัรัณทางธิ้รักิจ	(Code	of	Conduct)	เพื�อให�
เหมาะสิมและสิอด้ค่ล�องกับหลกัการักำากับด้แ้ลกิจการัท่�ด้	่และเปีน็ไปีต้ามแนวทางการักำากบัด้แ้ลกิจการับริัษััทจด้ทะเบ่ย์นไทย์ 
ของสิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	 และนำาเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทอน้มัต้ิ	 เพื�อเปี็นกรัอบแนวทางให� 
ฝ่่าย์จัด้การันำาไปีใช่�เปี็นในหลักการัด้ำาเนินงาน	และพัฒนาธิ้รักิจของบรัิษััทต้่อไปี

2. การชี�แจงและเผยุแพัร่หุ้ลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี	 ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการัได้�ม่การักำากับด้้แลให�บรัิษััทเปีิด้เผู้ย์
และช่่�แจงสิารัะสิำาค่ัญของนโย์บาย์กำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่และแนวทางปีฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์อย์่างเปี็นธิรัรัมต้่อกรัรัมการั	 
ผู้้�บรัิหารั	และพนักงานของบรัิษััท	รัวมถืึงผู้้�ถืือห้�น	เจ�าหน้�	ล้กหน้�	ค่้่ค่�า	ล้กค่�า	และผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์อื�นๆ	ท้กฝ่่าย์	นอกจากน้�	
ย์ังได้�กำากับด้้แลให�บรัิษััท	จัด้ทำาเอกสิารัจรัรัย์าบรัรัณทางธิ้รักิจเพื�อเผู้ย์แพรั่ให�กรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารั	และพนักงานของบรัิษััท
โด้ย์ให�ผู้้�รัับลงนามย์ืนย์ันการัรัับเอกสิารัด้ังกล่าวท้กค่น

3. การเปดิำเผยุข้้อัมููลเพั่�อัประเมูนิผลการกำากบัดำแูลกิจการ	ค่ณะกรัรัมการักำากบัด้แ้ลกิจการัได้�มก่ารักำากบัด้แ้ลให�บรัษัิัท	เปีดิ้เผู้ย์ 
ข�อม้ลเก่�ย์วกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจและการัปีฏิิบัต้ิงานอย่์างค่รับถื�วนต้่อหน่วย์งานกลางภาย์นอกองค์่กรั	 เพื�อการัสิำารัวจและ
ปีรัะเมินผู้ลและจัด้อันด้ับการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่ของบรัิษััท	 และนำาผู้ลการัสิำารัวจด้ังกล่าวมาพิจารัณาใช่�เปี็นกรัอบในการั
กำากับด้้แลให�บริัษััทด้ำาเนินงานอย่์างม่ค่วามรัับผิู้ด้ช่อบต่้อสัิงค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	 และเป็ีนไปีเพื�อการัสิรั�างค่้ณค่่าให�กิจการั
อย์่างย์ั�งย์ืนรัวมทั�งสินับสิน้นให�บรัิษััทรั่วมมือในการัสิำารัวจในด้�านต้่างๆ	ด้ังน้�

-	 โค่รังการัสิำารัวจการักำากับด้้แลกิจการับรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นไทย์	ปีรัะจำาปีี	2564	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	
Listed	Companies	2021)	โด้ย์สิมาค่มส่ิงเสิรัมิสิถืาบันกรัรัมการับริัษััทไทย์	(Thai	Institute	of	Directors	Association	:	IOD)

-	 โค่รังการัการัปีรัะเมนิค่ณ้ภาพการัจดั้ปีรัะช้่มสิามญัผู้้�ถือืห้�นปีรัะจำาปีี	2564	โด้ย์สิมาค่มสิง่เสิรัมิผู้้�ลงท้นไทย์	(Thaiinvestors	
Association	:	TIA)

-	 หลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่สิำาหรัับบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์น	ปีี	2560	(Corporate	Governance	Code	for	listed	companies	
2017)	โด้ย์สิำานกังานค่ณะกรัรัมการักำากบัหลกัทรัพัย์์และต้ลาด้หลักทรัพัย์์	(The	Securities	and	Exchange	Commission	:	SEC)	
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4. การเข้้าร่วมูโครงการต่อัต้านการท้จริต	 ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการัพิจารัณาวางกรัอบแนวทางการักำากับด้้แล 
การัด้ำาเนินงานท่�เก่�ย์วข�องกับการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้ของบรัิษััท	 และเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทอน้มัต้ิให�บรัิษััท 
เข�ารั่วมโค่รังการัแนวรั่วมปีฏิิบตั้ิของภาค่เอกช่นไทย์ในการัต้่อต้�านการัทจ้รัิต้	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	
Coalition	Against	Corruption	:	CAC)

5. การทบทวนกฎบัตรคณ์ะกรรมูการกำากับดำแูลกจิการ ในป ี2564 ค่ณะกรัรัมการักำากบัด้แ้ลกจิการัได้�พจิารัณาปีรับัปีรัง้กฎบัต้รั
ค่ณะกรัรัมการักำากับด้แ้ลกจิการัเพื�อให�สิอด้ค่ล�องกบันโย์บาย์การัเข�าร่ัวมโค่รังการัแนวรัว่มปีฏิบัิต้ขิองภาค่เอกช่นไทย์ในการั
ต้่อต้�านการัท้จรัิต้	และเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทอน้มัต้ิ	

6. กำากับดำูแลการปฏิิบัติงาน	 ด้้แลการัปีฏิิบัต้ิงานของค่ณะทำางานให�เปี็นไปีต้ามนโย์บาย์การักำากับด้้แลกิจการัของบรัิษััท	 และ
หลกัการักำากบัด้แ้ลกจิการัท่�ด้โ่ด้ย์ได้�กำาหนด้ให�ค่ณะอนก้รัรัมการัต้า่งๆ	จะต้�องรัาย์งานผู้ลการัปีฏิบิตั้หิน�าท่�ต้อ่ค่ณะกรัรัมการั
บรัิษััท	 รัวมถืึงต้ิด้ต้ามค่วามค่ืบหน�าในการัด้ำาเนินโค่รังการัต้่างๆ	 ท่�เก่�ย์วข�องกับการักำากับด้้แลกิจการัให�บรัรัล้วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์ 
ท่�วางไว�	 และสินับสิน้นการัม่ส่ิวนรั่วมของผู้้�ถืือห้�น	 โด้ย์การักำาหนด้หลักเกณฑ์การัให�ผู้้�ถืือห้�นสิ่วนน�อย์สิามารัถืเสินอเพิ�ม
วารัะการัปีรัะช้่มล่วงหน�าก่อนวันปีรัะช้่มผู้้�ถืือห้�น	 และกำาหนด้หลักเกณฑ์การัให�ผู้้�ถืือห้�นสิ่วนน�อย์เสินอชื่�อบ้ค่ค่ลเพื�อเข�า
ด้ำารังต้ำาแหนง่กรัรัมการั	รัวมถืงึเปีดิ้โอกาสิให�ผู้้�ถือืห้�นสิง่ค่ำาถืามลว่งหน�ากอ่นวนัปีรัะช้่มโด้ย์กำาหนด้หลกัเกณฑก์ารัสิง่ค่ำาถืาม 
ล่วงหน�าและเผู้ย์แพรั่หลักเกณฑ์ด้ังกล่าวไว�บน	Website	ของบรัิษััท	เพื�อให�สิอด้ค่ล�องกับหลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่	

7. กำาหุ้นดำใหุ้้มูีการประเมูินตนเอัง	 ของค่ณะกรัรัมการั	 ค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย์่อย์	 และกรัรัมการัรัาย์บ้ค่ค่ล	 รัวมถืึงการัปีรัะเมิน 
ผู้ลการัปีฏิิบัติ้หน�าท่�ของเลขาน้การับริัษััทเป็ีนปีรัะจำาท้กปีี	 เพื�อนำาผู้ลการัปีรัะเมิน	 และข�อเสินอแนะไปีปีรัับปีรั้งแก�ไข	 และ
พัฒนาปีรัะสิิทธิิภาพการัปีฏิิบัต้ิงานให�ด้่ย์ิ�งขึ�น	

8. สอับทานรายุงานการกำากับดำูแลกิจการ ของบริัษััทท่�เปิีด้เผู้ย์ในรัาย์งานปีรัะจำาปีีให�สิอด้ค่ล�องกับข�อกำาหนด้ของสิำานักงาน 
ค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	และต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	

	 สิรั้ปีในภาพรัวมปีี	2564	 ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการัได้�ปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ต้ามท่�ได้�รัับมอบหมาย์โด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท 
ให�ล้ล่วงต้ามวัต้ถื้ปีรัะสิงค่์ในรัะด้ับท่�น่าพอใจ	อาทิเช่่น

• บรัษัิัทได้�รับัผู้ลการัปีรัะเมิน	ปีรัะจำาปีี	2564	ในรัะด้บัด้เ่ลิศ	หรัอื	รัะด้บั	5	ด้าว	จากโค่รังการัสิำารัวจการักำากบัด้แ้ลกิจการับรัษัิัทไทย์	 
หลักเกณฑ์	 Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR)	 สิมาค่มส่ิงเสิริัมสิถืาบันกรัรัมการั 
บรัิษััทไทย์	(IOD)

• การัปีรัะช้่มสิามัญผู้้�ถืือห้�นของบริัษััทปีรัะจำาปีี	2564	 เมื�อวันท่�	1	 เมษัาย์น	2564	 บรัิษััทได้�รัับผู้ลการัปีรัะเมินจากสิมาค่ม 
สิ่งเสิรัิมผู้้�ลงท้นไทย์	(TIA)	จำานวน	100	ค่ะแนน	ซื้ึ�งแสิด้งให�เห็นถืึงการัม่พัฒนาการัและรัักษัามาต้รัฐานท่�ด้่	

	 ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการัจะปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ต้ามท่�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััทอย์่างเต้็มค่วามสิามารัถื	 
อ่กทั�งจะย์งัค่งด้แ้ลปีรับัปีรัง้แก�ไข	และม้ง่มั�นพฒันาปีรัะสิทิธิภิาพในการัด้ำาเนนิงานอย์า่งต้อ่เน่�องโด้ย์จะด้ำาเนนิการัต้ามแนวทางการั
ด้ำาเนนิธิร้ักจิท่�ยึ์ด้มั�นในค่วามถ้ืกต้�องและโปีรัง่ใสิอนัจะนำาไปีสิ้ก่ารับรัรัลว้ตั้ถืป้ีรัะสิงค่แ์ละเปีา้หมาย์ท่�กำาหนด้ไว�อย์า่งมป่ีรัะสิทิธิภิาพ
และปีรัะสิิทธิิผู้ล

นายุชัยุยุ้ทธ เตชะทัศึนส้นทร 
ปีรัะธิานกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 37

นางส้ภาภรณ์์ บ้รพัก้ศึลศึรี 
	ปีรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์ง	 ปีรัะกอบด้�วย์	 กรัรัมการัอิสิรัะ	 และกรัรัมการับริัหารั	 ซึื้�งเป็ีนผู้้�ม่ค่วามร้ั�ค่วามสิามารัถื	 
และม่ปีรัะสิบการัณ์ต้ลอด้จนม่ค่วามเข�าใจในการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท	และการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งม่จำานวน	3	ท่าน	ด้ังน้�

	 1.	 นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่	 	 ปีรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง/กรัรัมการัอิสิรัะ	

	 2.	 นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั	 กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง/กรัรัมการัอิสิรัะ

	 3.	 นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ	 	 กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง/กรัรัมการัผู้้�จัด้การั

	 ในปีี	2564	ม่การัปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งรัวม	2	ค่รัั�ง	ม่การัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ต้ามขอบเขต้และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ
ต้ามท่�กำาหนด้ไว�ในกฎบัต้รั	และท่�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ด้ังน้�	

• แต้่งต้ั�งค่ณะทำางานบรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งปีรัะจำาปีี	2564	จำานวน	18	ท่าน

• ม่การัพิจารัณาบรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งขององค่์กรัต้ามกรัอบการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	 COSO-ERM	2017	 ได้�แก่	 การักำากับด้้แล
และวัฒนธิรัรัม	(Governance	&	Culture),	กลย์้ทธิ์และการักำาหนด้วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์	(Strategy	&	Objective-Setting),	ผู้ลการั
ปีฏิิบัติ้งาน	(Performance),	 การัสิอบทานและการัแก�ไขปีรัับปีรั้ง	 (Review	&	Revision),	 สิารัสินเทศ	 การัสิื�อสิารั	 และ 
การัรัาย์งาน	(Information,	Communication	&	Reporting)	และ	ค่วามเสิ่�ย์งด้�านท้จรัิต้ค่อรั์รััปีช่ั�น	(Anti-Corruption	Risk)	
โด้ย์ม่การักำาหนด้มาต้รัการัค่วบค่้มค่วามเสิ่�ย์ง	เพื�อลด้โอกาสิและผู้ลกรัะทบท่�อาจเกิด้ขึ�น

• พจิารัณาแผู้นบรัหิารัค่วามเสิ่�ย์งต้ามท่�ค่ณะทำางานบรัหิารัค่วามเสิ่�ย์งทำาการัปีรัะเมินค่วามเสิ่�ย์ง	และจัด้รัะด้บัค่วามสิำาค่ญัของ
ค่วามเสิ่�ย์ง	พรั�อมกำาหนด้วิธิ่จัด้การัค่วามเสิ่�ย์ง	ให�อย์้่ในรัะด้ับท่�ย์อมรัับได้�หรัือลด้โอกาสิท่�จะเกิด้ขึ�น

• ต้ิด้ต้ามและทบทวนการัด้ำาเนินงานต้ามแผู้นการับรัิหารัจัด้การัค่วามเสิ่�ย์ง	 ภาย์ใต้�นโย์บาย์และกรัอบการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	
COSO-ERM	2017	 ท่�กำาหนด้ไว�	 เพื�อให�มั�นใจว่าบรัิษััทม่การับรัิหารัจัด้การัค่วามเสิ่�ย์งอย์่างต้่อเน่�องและเปี็นรัะบบอย์่าง 
ม่ปีรัะสิิทธิิภาพ

• ค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเสิ่�ย์งม่การัทบทวนและปีรัับปีรั้งนโย์บาย์การับริัหารัค่วามเสิ่�ย์งให�สิอด้ค่ล�องกับธิ้รักิจของบรัิษััท	
และด้ำาเนินการัปีรัะเมินค่วามเสิ่�ย์งด้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปีช่ั�น	ซื้ึ�งเปี็นสิ่วนหนึ�งของนโย์บาย์การัต้่อต้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปีช่ั�น

• ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	 ม่การัทบทวน	 ปีรัับปีรั้งกฎบัต้รัเปี็นปีรัะจำาท้กปีี	 เพื�อให�ค่รัอบค่ล้มกฎเกณฑ์	 ข�อกำาหนด้	 
ข�อบังค่ับ	กฎหมาย์	ท่�เปีล่�ย์นแปีลงไปีต้ามสิถืานการัณ์

• ค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งปีรัะเมินผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงานของต้นเองเป็ีนรัาย์ค่ณะ	 และรัาย์บ้ค่ค่ล	 เป็ีนปีรัะจำาท้กปีีและ 
นำาผู้ลการัปีรัะเมินมาปีรัับปีรั้งการัด้ำาเนินงานให�ม่ปีรัะสิิทธิิภาพมากย์ิ�งขึ�น

	 ในปีี	2564	ท่�ผู้่านมาบรัิษััทได้�รัับผู้ลกรัะทบจาก	COVID-19	ท่�สิ่งผู้ลให�เศรัษัฐกิจทั�งภาย์ในปีรัะเทศและต้่างปีรัะเทศ	อย์้่ใน
ภาวะช่ะลอต้ัว	ซื้ึ�งล�วนแต้่สิ่งผู้ลกรัะทบต้่อภาค่อ้ต้สิาหกรัรัมต้่างๆ	เปี็นวงกว�าง	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งจึงได้�เฝ่้ารัะวังและ
ต้ดิ้ต้ามสิถืานการัณท์างเศรัษัฐกจิอย์า่งใกล�ช่ดิ้	รัวมถืงึได้�บรัหิารัจดั้การัค่วามเสิ่�ย์งอย่์างค่รัอบค่ลม้ในท้กมติ้	ิเพื�อให�บรัษัิัทสิามารัถื
ด้ำาเนินธิ้รักิจได้�อย์่างเหมาะสิม	ม่ปีรัะสิิทธิิภาพและบรัรัล้เปี้าหมาย์ท่�วางไว�ภาย์ใต้�สิถืานการัณ์ด้ังกล่าว	อันจะทำาให�บรัิษััทสิามารัถื
ด้ำาเนินธิ้รักิจได้�อย์่างมั�นค่งและเต้ิบโต้ได้�อย์่างต้่อเน่�อง

	 จากการัท่�ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัท	ผู้้�บรัหิารั	และพนกังานของบรัษัิัท	ให�ค่วามสิำาค่ญัในการัปีฏิบิตั้ติ้ามหลกัการักำากบัด้แ้ลกจิการัท่�ด้่	 
และการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	 ทางค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งจึงม่ค่วามมั�นใจว่าการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ในรัอบปีีท่�ผู้่านมานั�น	 ม่การั
จัด้การัค่วามเสิ่�ย์งของบรัิษััทได้�อย์่างเพ่ย์งพอเหมาะสิมและได้�ถื้กนำาไปีปีฏิิบัต้ิอย์่างต้่อเน่�องจนค่วามเสิ่�ย์งอย์้่ในรัะด้ับท่�บรัิษััท
ย์อมรัับได้�	 และนำาพาให�บริัษััทสิามารัถืบรัรัล้เป้ีาหมาย์ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจต้ามท่�กำาหนด้ไว�	 ก่อให�เกิด้ปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้แก่ผู้้�ถืือห้�น	
และผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ท้กกล้่มอย์่างเหมาะสิม



ONE REPORT 256438

รางวัล

CG SCORE

ISO 9001 : 2015

TIA

SET AWARDS

BCI

CAC

ISO 14001 : 2015

ระดับดีเลิศ CG Score ประจำาปี 2564 จาก  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ISO 9001 : 2015  
ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ระดับดีเลิศ ข้อมูล AGM ประจำาปี 2564  
จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ISO 14001 : 2015  
ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

SET Awards 2021 Business Excellence 
Outstanding Investor Relations Awards

รางวัล 1 ใน 10  
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ประกาศเชิดชูเกียรติผู้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่สำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำาปี 2564

This is to Certify that the Management System of

CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

ISO 14001:2015
(Environmental Management System)

.has been audited and found to comply with the requirements of:

For the Scope of activities described below:

Certificate No.: TH86745B

Director

1168/80 LUMPINI TOWER 27TH FLOOR, UNIT D, RAMA IV ROAD,

TUNGMAHAMEK SUBDISTRICT, SATHORN DISTRICT,

BANGKOK, 10120 THAILAND.

SALES OF CONDOMINIUMS

Validity of this certificate is subject to successful completion of surveillance audit on or before due date,
in case surveillance audit not conducted this certificate shall be suspended/cancelled.

12 October 2019 28 September 2021

Date of initial registration Date of this Certificate Recertification Due

11 October 202211 October 2022

Surv. audit on or before/ Certificate expiry

This is to Certify that the Management System of

CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

ISO 9001:2015

.has been found to conform to the standard:Quality Management System

This certificate is valid for the following scope of operations:

Certificate No.: TH80712A

Director

1168/80 Lumpini Tower 27th Floor, Unit D, Rama IV Rd, Tungmahamek,

Sathorn, Bangkok 10120Thailand.

Sales of Condominiums, Houses and Real Estate Services.

Rental of Factories and Manufacturing Facilities.

This Certificate remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

25 August 2017 19 June 2021

Date of initial registration Date of this Certificate Recertification Due

24 August 2022

Surv. audit on or before/ Certificate expiry

24 August 2023
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กิจกรรมสำาคัญในรอบปี 2564

• Happy Valentine’s Day

ช่่วาทัย์	โซื้ไซื้ต้่�	และช่่วาแค่รั์	ช่วนค่รัอบค่รััวช่่วาทัย์ท้กโค่รังการัมา 
บอกรัักด้�วย์สิต้ิ�กเกอรั์หวานๆ	แบบ	Limited	Edition	จากน�องช่่วา	
แก่ล้กบ�าน	 และล้กค่�าท่�เข�ามาเย์่�ย์มช่มโค่รังการัในช่่วงเทศกาล 
เมื�อ	14	ก้มภาพันธิ์	2564

• ร่วมกิจกรรมประชุมสามัญเจ้าของร่วมประจำาปี 

ช่่วาทยั์	โซื้ไซื้ต้่�	และช่่วาแค่รัเ์ข�ารัว่มสินบัสินน้กิจกรัรัมปีรัะช้่มสิามญั
เจ�าของรั่วมปีรัะจำาปีีโค่รังการัช่่วาทัย์	 อินเต้อรั์เช่นจ์	 และช่่วาทัย์	 
ฮีอลล์มาร์ัค่	งามวงศ์วาน	โด้ย์ภาย์ในงานได้�ม่อาหารัว่าง	และเค่รัื�องด้ื�ม 
มาบรัิการัให�กับล้กบ�านรัวมไปีถืึงม่บ้ธิกิจกรัรัมจากโรังพย์าบาล
บางโพ	มาต้รัวจสิ้ขภาพให�ฟื้รั่	เมื�อ	22	ม่นาค่ม	2564

• Opportunity Day

“CHEWA”	 พบนักลงท้นปีรัะจำาไต้รัมาสิ	1	 ปีี	2564	 นำาเสินอ
ผู้ลปีรัะกอบการัปีรัะจำาไต้รัมาสิ	1	 ปีรัะจำาปีี	2564	 ผู่้าน	 VDO	
Conference	 จากบริัษััทเพื�อถื่าย์ทอด้สิด้ขึ�นเว็บไซื้ต้์ของต้ลาด้
หลักทรััพย์์ฯ	 พรั�อมทั�งเผู้ย์แผู้นการัด้ำาเนินงานในอนาค่ต้	 
ให�นักลงท้นได้�มั�นใจว่าปีี	2021	 ช่่วาทัย์ต้�องทำาเป้ีาสิำาเร็ัจแน่ๆ	 
เมื�อ	4	มิถื้นาย์น	2564

• เทศกาลตรุษจีน 2564

ช่่วาทัย์โซื้ไซื้ต้่�	 และช่่วาแค่รั์	 จัด้กิจกรัรัมเพื�อเสิรัิมมงค่ลเรัิ�มต้�น 
ปีีฉล้	ให�กับค่รัอบค่รััวช่่วาทัย์ในเทศกาลต้รั้ษัจ่น	2564	กับการัเข�า
มอบต้�นไม�มงค่ลเพื�ออวย์พรัล้กบ�าน	 และล้กค่�าท่�เข�ามาเย์่�ย์มช่ม
โค่รังการัในช่่วงเทศกาลต้รั้ษัจ่น	เมื�อ	6	ก้มภาพันธิ์	2564

• จัดทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ทุกโครงการของ 
ชีวาทัย 100%

ย์กรัะด้ับการัด้้แลท่�มากขึ�น	 เพื�อให�ล้กบ�านในโค่รังการัมั�นใจ
และปีลอด้ภัย์เมื�ออย่้์ในโค่รังการั	 ช่่วาทัย์	 โซื้ไซื้ต้่�	 และช่่วาแค่รั์ 
ลงพื�นท่�จดั้ท่มผู้้�เช่่�ย์วช่าญเข�าพน่ฆ่า่เชื่�อโค่วดิ้-19	ท้กโค่รังการัของ 
ช่่วาทัย์	100%	ต้ั�งแต่้โค่รังการัแรักจนถึืงปัีจจบั้น	รัวมถึืงสิำานกังานขาย์	 
พื�นท่�สิ่วนกลาง	 และสิำานักงานนิต้ิบ้ค่ค่ล	 เพื�อให�ล้กค่�าท้กค่น
มั�นใจท่�เข�ามาช่มโค่รังการัและเลือกเปี็นล้กบ�านของเรัา	 เมื�อ	 
11	มกรัาค่ม	2564
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• แถลงแผนดำาเนินงาน ปี 2564

ค่ณะผู้้�บรัิหารั	รั่วมแถืลงแผู้นการัด้ำาเนินงาน	ปีี	2564	และทิศทาง
การัด้ำาเนนิธิร้ักจิในอนาค่ต้	โด้ย์ค่รัั�งน้�มส่ิื�อหลาย์สิำานกัให�ค่วามสินใจ
มารั่วมงานเปี็นอย์่างมาก	ณ	AEON	THEATER	LOUNGE	ช่ั�น	4	
ด้ิเอ็มค่วอเท่ย์รั์	เมื�อ	9	ม่นาค่ม	2564

• CHEWA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น:	นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่่วะ	(แถืวหน�าท่�	2	ค่นกลาง)	
ปีรัะธิานกรัรัมการั	นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่่วะ	(แถืวหลังท่�	2	จากขวา)	 
กรัรัมการั	 พรั�อมด้�วย์	 นาย์บ้ญ	 ช้่น	 เก่ย์รัติ้	 (แถืวหน�าด้�านขวา)	
กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 และค่ณะกรัรัมการั	 บรัิษััท	 ช่่วาทัย์	 จำากัด้	
(มหาช่น)	หรัือ	CHEWA	รั่วมปีรัะช่้มสิามัญผู้้�ถืือห้�นปีรัะจำาปีี	2564	
โด้ย์บรัิษััทฯ	 ได้�ม่มาต้รัการั	 Social	Distancing	 ป้ีองกันการัแพร่ั
รัะบาด้ของโรัค่ติ้ด้เชื่�อไวรัสัิโค่โรันา	2019	(COVID-19)	อย์า่งเข�มงวด้	 
เพื�อค่วามปีลอด้ภัย์ของผู้้�เข�าร่ัวมปีรัะช้่ม	 ณ	 ห�องแมนด้ารัินเอ	 
ชั่�น	1,	 โรังแรัมแมนด้าริัน	 กรั้งเทพ	 เมื�อวันท่�	1	 เมษัาย์น	2564	 
ท่�ผู้่านมา

• Hallmark Chokchai 4 Inspection Day 

กบักจิกรัรัมเช่ญิลก้ค่�ามารัว่มต้รัวจห�อง	และเซื้น็รับัมอบห�องภาย์ใน
งาน	พรั�อมกิจกรัรัมอื�นๆ	มากมาย์	ทั�ง	Food	Truck	และกิจกรัรัม
อื�นๆ	เมื�อ	6-7	ม่นาค่ม	2564

• การอบรมควบคุมเหตุเพลิงไหม้เบ้ืองต้น การจับสัตว์เล้ือยคลาน 

ช่่วาแค่ร์ั	จัด้ให�ม่การัอบรัมท่มรักัษัาค่วามปีลอด้ภัย์	ในท้กโค่รังการั	
ไม่ว่าจะเป็ีนการัค่วบค่้มเหต้้เพลิงไหม�เบื�องต้�น	 การัจับสิัต้ว์เลื�อย์
ค่ลาน	เมื�อม่ง้เข�าบ�านล้กค่�า	เพื�อสิรั�างค่วามมั�นใจ	และอ้่นใจให�กับ
ล้กบ�านท่�เข�าอย์้่ภาย์ในโค่รังการั

• Opportunity Day 

“CHEWA”	 พบนักลงท้นปีรัะจำาไต้รัมาสิ	3	 ปีี	2564	 นำาเสินอ
ผู้ลปีรัะกอบการัปีรัะจำาไต้รัมาสิ	3	 ปีรัะจำาปีี	2564	 ผู่้าน	 VDO	
Conference	 จากบรัิษััทเพื�อถื่าย์ทอด้สิด้ขึ�นเว็บไซื้ต้์ของ 
ต้ลาด้หลักทรััพย์์ฯ	พรั�อมทั�งเผู้ย์แผู้นการัด้ำาเนินงาน	ให�นักลงท้น 
ได้�มั�นใจว่า ปีี	 2021	 ช่่วาทัย์ต้�องทำาเ ป้ีาสิำา เรั็จแน่ๆ	 เมื�อ	 
30	พฤศจิกาย์น	2564
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• อบรม “การช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้น” ให้กับ รปภ. 

เพื�อให�ล้กบ�านร้ั�สิึกอ่้นใจ	 และปีลอด้ภัย์	 ไม่ว่าจะง้เข�าบ�าน	 หรัือ 
เกิด้เหต้้ไม่ค่าด้ฝ่ัน	เรัาจะสิามารัถืช่่วย์ล้กบ�านเบื�องต้�นได้�แน่นอน

• คว้ารางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น “Outstanding Investor 
Relations Awards”

จากเวท่	 SET	AWARDS	2021	 ต้อกย์ำ�าค่วามสิำาเร็ัจด้�านการั
ด้ำาเนินกิจกรัรัมนักลงท้นสิัมพันธิ์ของบรัิษััท	 งานน้�ต้�องขอขอบค่้ณ
ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	 และวารัสิารัการัเงินธินาค่ารั	 ท่�
มอบรัางวัลน้�เพื�อเปี็นกำาลังใจแก่ผู้้�บรัิหารัและพนักงาน	 ท่�ม่้งมั�น	
ท่้มเทในการัทำางาน	 ขอขอบค่้ณนักวิเค่รัาะห์	 และนักลงท้น	 ท่�
ให�ค่วามไว�วางใจโหวต้เลือกช่่วาทัย์อ่กค่รัั�ง	 ถืือว่าเป็ีนการัต้อกย์ำ�า
ค่วามเช่ื�อใจกับท่มงานของเรัา	ท่�ปีีน้�เรัาได้�รัับรัางวัล	“Outstanding	
Investor	Relations	Awards	เมื�อเด้ือนพฤศจิกาย์นท่�ผู้่านมา

• เตรียมตัวพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ให้กับลูกบ้าน 

เพื�อเต้ร่ัย์มต้ัวพรั�อมรัับสิถืานการัณ์ฉ้กเฉินต้่างๆ	 ให�กับล้กบ�าน	 
ช่่วาแค่รั์จึงเต้รั่ย์มต้ั�งแนวปี้องกันน�องนำ�าด้�วย์การัจัด้กรัะสิอบทรัาย์	
เพื�อทำาเป็ีนแนวกั�นรัับน�องนำ�าท่�กำาลังจะมา	 แถืมค่รัั�งน้�พ่�ต้่อยั์งไม่
เรัือไว�เต้รั่ย์มค่อย์บรัิการั	เผู้ื�อกรัณ้ฉ้กเฉินอ่กด้�วย์	

• จะงานข้ึนบ้านใหม่ หรือจะงานแต่งงานของลูกบ้าน

ม่หรืัอ...ท่�	 ช่่วาทัย์จะไม่ด้้แล	 จัด้	 Gift	Set	 ของขวัญช้่ด้ใหญ่	 
ไฟื้กรัะพริับ	 มอบให�กับล้กบ�านในทันท่	 ด้้แลล้กบ�านด้่ขนาด้น้�	 
ต้�องแนะนำาเพื�อนมาซื้ื�อบ�างแล�ววว...
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• จังหวัดลำาพูน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำาปี 2564

โด้ย์สิำานักงานเขต้พื�นท่�การัศึกษัาด้ำาเนินการัพิจารัณาคั่ด้เลือก
บ้ค่ค่ล	 องค่์กรั	 และหน่วย์งานท่�ทำาค่้ณปีรัะโย์ช่น์	 จำานวน	1	 ค่น	
ต้ามรัะเบ่ย์บ	โด้ย์สิำานกังานเขต้พื�นท่�การัศกึษัาปีรัะถืมศกึษัาลำาพน้	
เขต้	1	 ได้�ด้ำาเนินการัพิจารัณาค่ัด้เลือกให�	 บรัิษััท	 ช่่วาทัย์	 จำากัด้	
(มหาช่น)	 ให�เปี็นองค์่กรัท่�ทำาค่้ณปีรัะโย์ช่น์	 แก่สิำานักงานค่ณะ
กรัรัมการัการัศกึษัาขั�นพื�นฐาน	ปีรัะจำาปีี	2564	เพื�อเปีน็การัย์กย่์อง
เช่ิด้ช่้เก่ย์รัต้ิ	และการัสิรั�างขวัญกำาลังใจให�แก่องค่์กรั	เมื�อวันท่�	29	
พฤศจิกาย์น	ท่�ผู้่านมา

• ชีวาทัย โซไซตี้

ช่่วาทัย์	โซื้ไซื้ต้่�	จดั้โปีรัโมชั่�นให�ลก้บ�านท้กโค่รังการั	รับัฟื้รั!่	เค่รัื�องด้ื�ม
จากต้้�ค่าเฟื้	่เต้า่บนิ	และ	Auntie	Anne’s	งานน้�ลก้บ�านด้ื�มฟื้รั	่อิ�มฟื้นิ
ไปีต้ามๆ	กันแน่นอน	น�องช่่วาขอแอบกรัะซื้ิบนิด้นึง	ว่าสิิทธิิพิเศษัน้�

• ทีมงาน CSR 

ท่มงาน	CSR	เปี็นต้ัวแทนผู้้�บรัิหารัและพนักงานของบรัิษััท	รั่วมกัน 
บรัิจาค่ขวด้พลาสิต้ิกจากการับรัิหารัจัด้การัขย์ะภาย์ใต้�โค่รังการั	
“CHEWA	Goes	Green”	 ณ	 วัด้จากแด้ง	 จังหวัด้สิม้ทรัปีรัาการั	
เพื�อนำาไปีผู่้านกรัะบวนการั	 Upcycling	 เปี็นผู้�าผู้ืนและต้ัด้เย์็บเปี็น
ช้่ด้	 ppe	 สิำาหรัับพรัะสิงฆ์่ใช่�ปีฏิิบัต้ิศาสินกิจในช่่วงสิถืานการัณ์ 
โค่วดิ้-19	ซึื้�งจากเด้มิทางวดั้นำาขวด้ท่�ได้�รับับรัจิาค่นำาไปี	Upcycling	
เปี็นผู้�าไต้รัจ่วรัให�แก่พรัะสิงฆ่์

• กิจกรรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะ

กิจกรัรัมให�ค่วามรั้�ในการับรัิหารัจัด้การัขย์ะแก่ผู้้�บรัิหารัและ
พนักงานบรัิษััท	 เพื�อสิรั�างค่วามต้รัะหนักด้�านสิิ�งแวด้ล�อม	 โด้ย์
พรัะทิพากรั	อรัิโย์	วัด้จากแด้ง	จังหวัด้สิม้ทรัปีรัาการั	เมื�อวันท่�	1	
กันย์าย์น	2564	ท่�ผู้่านมา	ผู้่านการัปีรัะช่้มผู้่านสิื�ออิเล็กทรัอนิกสิ์	
เพื�อให�สิอด้ค่ล�องกับแนวทางปีฏิิบัต้ิในการัป้ีองกันการัแพร่ัรัะบาด้
ของโรัค่โค่วิด้-19	ม่ผู้้�บรัิหารัและพนักงานเข�ารั่วมกิจกรัรัมจำานวน	
100	รัาย์

• กิจกรรมผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ (Company Visit) 

วันท่�	21	ธิันวาค่ม	2564	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	ได้�จัด้
กิจกรัรัมนักลงท้นสัิมพันธิ์	 ได้�เรั่ย์นเชิ่ญค่ณะผู้้�ถืือห้�นเข�าเย่์�ย์มช่ม 
กิจการัและรัับฟื้ังข�อม้ลค่วามค่ืบหน�าของโค่รังการัช่่วารัมย์์ 
นค่รัอินทรั์	โด้ย์ค่ณะผู้้�บรัิหารัของบรัิษััทให�การัต้�อนรัับอย์่างอบอ้่น
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Part 1
การประกอบธุรกิจ 

และผลการดำาเนินงาน
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ 

ประวัติความเป็นมา
	 บริัษััท	 ช่่วาทัย์	 จำากัด้	(มหาช่น)	(“บรัิษััท”)	 จด้ทะเบ่ย์นจัด้ต้ั�งเปี็นบรัิษััทจำากัด้ต้ามกฎหมาย์เมื�อวันท่�	13	 ม่นาค่ม	2551	
โด้ย์ม่ท้นจด้ทะเบ่ย์น	10	ล�านบาท	เปี็นการัรั่วมลงท้นรัะหว่าง	บรัิษััท	ช่าต้ิช่่วะ	จำากัด้	และ	TEE	Development	Pte	Ltd	โด้ย์ม่
วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์เพื�อด้ำาเนินธิ้รักิจอสิังหารัิมทรััพย์์ภาย์ใต้�แนวค่ิด้ท่�จะพัฒนาท่�อย่้์อาศัย์ท่�ม่ค่้ณภาพและเพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการั
ของล้กค่�าท้กรัะด้ับ	

พัฒนาการที่สำาคัญ
เดือน/ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

ปี 2551

มูีนาคมู • บรัิษััท	ช่าต้ิช่่วะ	จำากัด้	และ	TEE	Development	Pte	Ltd	รั่วมกันก่อต้ั�งบรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	ด้�วย์ท้น 
จด้ทะเบ่ย์น	10	ล�านบาท	ในสิัด้สิ่วนการัถืือห้�นรั�อย์ละ	51	และรั�อย์ละ	49	ต้ามลำาด้ับ	

พัฤษภาคมู • บรัิษััทด้ำาเนินการัเพิ�มท้นจด้ทะเบ่ย์นจาก	10	ล�านบาท	เปี็นท้นจด้ทะเบ่ย์น	100	ล�านบาท	เพื�อเปี็นเงินท้น 
ในการัพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์

กรกฎาคมู • บรัิษััทเปีิด้ต้ัวโค่รังการัอสิังหารัิมทรััพย์์ปีรัะเภทค่อนโด้มิเน้ย์มบนพื�นท่�กรัรัมสิิทธิิ�	ซื้ึ�งเปี็นโค่รังการัอาค่ารั
สิ้งโค่รังการัแรักของบรัิษััท	โด้ย์ใช่�ช่ื�อว่า	“โค่รังการัช่่วาทัย์	รัาช่ปีรัารัภ”	ซื้ึ�งเปี็นโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มสิ้ง	
26	ช่ั�น	จำานวน	325	ห�อง	บนถืนนรัาช่ปีรัารัภ	

พัฤศึจิกายุน • บรัษัิัทด้ำาเนนิการัเพิ�มท้นจด้ทะเบ่ย์นจาก	100	ล�านบาท	เปีน็ท้นจด้ทะเบ่ย์น	200	ล�านบาท	เพื�อเป็ีนเงนิท้น 
ในการัพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์

• บรัษัิัทด้ำาเนินการัจัด้ต้ั�งบริัษััท	ช่ว่าทัย์	ฮัีพ	ซ้ื้น	จำากดั้	โด้ย์เป็ีนการัร่ัวมท้นกับบริัษััท	ย้์ไนเต็้ด้มอเต้อร์ัเวิกสิ์	 
(สิย์าม)	 จำากัด้	(มหาช่น)	 ซึื้�งเปี็นบรัิษััทท่�ไม่ม่ค่วามเก่�ย์วข�องกันกับบรัิษััทในสิัด้สิ่วนการัถืือห้�นเท่ากัน 
ท่�รั�อย์ละ	50	 โด้ย์ม่วัต้ถื้ปีรัะสิงค์่เรัิ�มแรักในการัพัฒนาโค่รังการัท่�อย่้์อาศัย์ปีรัะเภทค่อนโด้มิเน้ย์มในนาม	
“เด้อะ	สิ้รัวงศ์”

• บรัิษััทเปีิด้ต้ัวโค่รังการัเด้อะ	 สิ้รัวงศ์	 ซึื้�งเปี็นโค่รังการัอาค่ารัช้่ด้ค่อนโด้มิเน้ย์มเพื�อท่�อย่้์อาศัย์	 โด้ย์เปี็น
โค่รังการัปีรัะเภทอาค่ารัเต้่�ย์	(Low	Rise)	สิ้ง	8	ช่ั�น	

ปี 2553

พัฤศึจิกายุน • บรัิษััทเปีิด้ต้ัวโค่รังการัช่่วาทัย์	 รัามค่ำาแหง	 เพิ�มอ่กหนึ�งโค่รังการั	 ใกล�กับทางย์กรัะด้ับรัามค่ำาแหง- 
พรัะรัามเก�า	ซื้ึ�งเปี็นโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มสิ้ง	33	ช่ั�น	

ปี 2554

มูิถ้นายุน • ซื้ื�อเงินลงท้นใน	 บรัิษััท	 โกลบอล	 เอ็นไวรัอนเมนทอล	 เทค่โนโลย่์	 จำากัด้	 (“GETCO”)	 โด้ย์บริัษััท 
เข�าถืือห้�นในสิัด้สิ่วนรั�อย์ละ	100	ปีรัะกอบธิ้รักิจบรัิหารัจัด้การัรัะบบบำาบัด้นำ�าเสิ่ย์	

ปี 2555

สิงหุ้าคมู • บรัิษััทเรัิ�มพัฒนาโค่รังการัโรังงานสิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่า	(Ready	Built	Factories)	 โด้ย์เปีิด้ตั้วโค่รังการัแรัก 
ในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะ	ซื้ิต้่�	โค่รังการั	1	เฟื้สิ	1	จำานวน	5	ย์้นิต้
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ปี 2556

มูกราคมู • บรัิษััทได้�ขาย์เงินลงท้นใน	บรัิษััท	โกลบอล	เอ็นไวรัอนเมนทอล	เทค่โนโลย์่	จำากัด้	(“GETCO”)	ท่�ซื้ื�อมา
เมื�อวันท่�เด้ือนมิถื้นาย์น	2554	ซื้ึ�งเปี็นบรัิษััทย์่อย์ในสิัด้สิ่วนรั�อย์ละ	100.00	ให�แก่บรัิษััท	ช่าต้ิช่่วะ	จำากัด้	 
และ	 TEE	Resources	Pte.	Ltd.	 ซึื้�งเป็ีนบริัษััทท่�เก่�ย์วข�องกันกับบริัษััทในรัาค่า	240.00	 ล�านบาท	 
ทั�งน้�	การัขาย์เงนิลงท้นด้งักลา่วเปีน็การัปีรับัโค่รังสิรั�างของบรัษัิัท	เพื�อม้ง่เน�นการัพฒันาอสิงัหารัมิทรัพัย์	์
สิ่งผู้ลให�	GETCO	เปีล่�ย์นสิถืานะจากบรัิษััทย์่อย์เปี็นบรัิษััทท่�เก่�ย์วข�องกัน

มูิถ้นายุน • บรัิษััทเข�ารั่วมเปี็นสิมาช่ิกสิมาค่มอาค่ารัช้่ด้ไทย์	 เพื�อรัับทรัาบข่าวสิารัและข�อม้ลท่�สิำาค่ัญของธิ้รักิจ
อสิังหารัิมทรััพย์์	ผู้่านการัอบรัม	สิัมมนา	จด้หมาย์อิเล็กทรัอนิค่สิ์ต้่างๆ

ต้ลาคมู • บรัิษััทเข�าซื้ื�อกิจการัจากบรัิษััท	 โรัจน์ธิัช่	 ด้่เวลลอปีเมนท์	 จำากัด้	 พรั�อมเข�าด้ำาเนินการัพัฒนาโค่รังการั	
“ค่รัอสิ	 พอย์ท์”	 ซึื้�งเป็ีนค่อนโด้มิเน้ย์มท่�อย่้์รัะหว่างการัพัฒนาในทันท่	 ปีรัับเปีล่�ย์นชื่�อเป็ีนแบรันด้์ใหม่ 
ช่ื�อ	 โค่รังการัช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	 และเปีล่�ย์นช่ื�อบรัิษััท	 โรัจน์ธิัช่	ด้่เวลลอปีเมนท์	 จำากัด้	 เปี็นบรัิษััท	 
ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้	ถืือห้�นโด้ย์บรัิษััทในสิัด้สิ่วนรั�อย์ละ	100	โด้ย์โค่รังการัช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	 
เปี็นโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มสิ้ง	26	ช่ั�น	

ธันวาคมู • บรัิษััทด้ำาเนินการัเพิ�มท้นจด้ทะเบ่ย์นจาก	200	ล�านบาท	เปี็นท้นจด้ทะเบ่ย์น	240	ล�านบาท	

ปี 2557

มูิถ้นายุน • บรัษัิัทได้�เปีดิ้ต้วัโรังงานสิำาเรัจ็รัป้ีให�เช่่า	โค่รังการั	1	เฟื้สิ	2	เพิ�มเต้มิอ่กจำานวน	5	ย้์นติ้	ในนคิ่มอ้ต้สิาหกรัรัม
อมต้ะ	ซื้ิต้่�	

ต้ลาคมู • บรัิษััทเปีิด้ต้ัวโค่รังการัฮีอลล์มารั์ค่	 แจ�งวัฒนะ	 ซึื้�งเปี็นโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มปีรัะเภทอาค่ารัเต้่�ย์	 
(Low	Rise)	สิ้ง	8	ช่ั�น	

• บรัิษััท	 ช่่วาทัย์	 อินเต้อรั์เช่นจ์	 จำากัด้	 ซึื้�งเปี็นบรัิษััทย์่อย์	 เข�าซืื้�อโค่รังการัด้่ซิื้โอ	(Dzio)	 จากบรัิษััท	 
อรัด้า	 จำากัด้	 พรั�อมเข�าด้ำาเนินการัพัฒนาท่�ด้ินท่�อย่้์รัะหว่างการัพัฒนาต้่อและเปีล่�ย์นชื่�อเป็ีน 
โค่รังการัฮีอลล์มารั์ค่	 งามวงศ์วาน	 ซึื้�งเปี็นโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มปีรัะเภทอาค่ารัเต้่�ย์	 (Low	Rise)	 
สิ้ง	8	ช่ั�น	จำานวน	4	อาค่ารั	

• บรัิษััทได้�ด้ำาเนินการัซื้ื�อท่�ด้ินเพิ�มเต้ิมในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะ	ซื้ิต้่�	จังหวัด้รัะย์อง	จำานวน	13	ไรั่	เพื�อ
พัฒนาโค่รังการัโรังงานสิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่า	โค่รังการั	2	อ่กจำานวน	4	ย์้นิต้เพิ�มเต้ิม

ปี 2558

มูกราคมู • บรัิษััทได้�รัับ	 ISO	9001-2008	(Provision	of	Sale	&	Real	Estate	Services)	 สิำาหรัับด้�านรัะบบการั
ค่วบค่้มค่้ณภาพ

ก้มูภาพัันธ์ • บรัิษััทเข�ารั่วมเปี็นสิมาช่ิกหอการัค่�าไทย์-อังกฤษั	 โด้ย์ม่วัต้ถื้ปีรัะสิงค์่การัเข�ารั่วมเพื�อเพิ�มช่่องทางการั
ปีรัะช่าสิัมพันธิ์ธิ้รักิจโรังงานสิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่ากับสิมาช่ิกรัาย์อื�นๆ	ของหอการัค่�าไทย์-อังกฤษั	และเปี็นการั
สิรั�างเค่รัือข่าย์และพันธิมิต้รัทางธิ้รักิจให�กว�างขวางมากย์ิ�งขึ�น
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เมูษายุน • บรัิษััทเข�ารั่วมเปี็นสิมาช่ิกหอการัค่�าไทย์-เย์อรัมัน	 โด้ย์ม่วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์การัเข�ารั่วมเพื�อเพิ�มช่่องทาง 
การัปีรัะช่าสิัมพันธิ์ธิ้รักิจโรังงานสิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่ากับสิมาช่ิกรัาย์อื�นๆ	 ของหอการัค่�าไทย์-เย์อรัมัน	 และ
เปี็นการัสิรั�างเค่รัือข่าย์และพันธิมิต้รัทางธิ้รักิจให�กว�างขวางมากย์ิ�งขึ�น

• บรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นแปีรัสิภาพเปี็นบรัิษััทมหาช่นจำากัด้	 และเปีล่�ย์นชื่�อบรัิษััทเปี็น	 บรัิษััท	 ช่่วาทัย์	 จำากัด้	
(มหาช่น)	เมื�อวันท่�	24	เมษัาย์น	2558	โด้ย์เปีล่�ย์นแปีลงม้ลค่่าห้�นท่�ต้รัาไว�	จากห้�นละ	100	บาท	เปี็น
ห้�นละ	1	บาท

• เพิ�มท้นจด้ทะเบ่ย์นของบริัษััทจากจำานวน	240	 ล�านบาท	 เป็ีนจำานวน	580	 ล�านบาท	 โด้ย์การัออกห้�น
สิามัญเพิ�มท้นใหม่จำานวน	340	 ล�านห้�น	 ม้ลค่่าท่�ต้รัาไว�ห้�นละ	1	 บาท	 โด้ย์แบ่งเปี็นการัจัด้สิรัรัให�กับ 
ผู้้�ถืือห้�นเด้ิมจำานวน	2	รัาย์	ได้�แก่	บรัิษััท	ช่าต้ิช่่วะ	จำากัด้	และ	TEE	Development	Pte	Ltd	จำานวน	108	
ล�านห้�น	ในรัาค่าเสินอขาย์ห้�นละ	1	บาท	สิ่งผู้ลให�บรัิษััทม่ท้นจด้ทะเบ่ย์นช่ำารัะแล�วจำานวน	348	ล�านบาท	
และจัด้สิรัรัห้�นสิามัญเพิ�มท้นด้ังกล่าวจำานวน	232	ล�านห้�น	ม้ลค่่าท่�ต้รัาไว�ห้�นละ	1	บาท	เพื�อเสินอขาย์
แก่ปีรัะช่าช่นเปี็นค่รัั�งแรัก

• การัปีรัะช้่มสิามัญผู้้�ถือืห้�นอนมั้ต้กิารัออกจำาหนา่ย์ห้�นก้�ของบริัษััทวงเงินหมน้เวย่์นไม่เกนิ	2,000	ล�านบาท	 
เสินอขาย์ให�แก่ปีรัะช่าช่นทั�วไปี	และ/หรัือ	ผู้้�ลงท้นโด้ย์เฉพาะเจาะจง	และ/หรัือ	ผู้้�ลงท้นปีรัะเภทสิถืาบัน
ในปีรัะเทศ	และ/หรัือในต้่างปีรัะเทศ

พัฤษภาคมู • การัปีรัะช้่มวิสิามัญผู้้�ถือืห้�นอนมั้ต้กิารัออกจำาหนา่ย์ห้�นก้�รัะย์ะสิั�นของบรัษัิัท	วงเงนิไมเ่กนิ	2,000	ล�านบาท	
อาย์้ไม่เกิน	270	วัน	เสินอขาย์ให�แก่ผู้้�ลงท้นไม่เกิน	10	รัาย์

• บรัิษััทเสินอขาย์ห้�นก้�ค่รัั�งท่�	1/2558	 จำานวน	140,000	 ห้�น	 อัต้รัาด้อกเบ่�ย์	6.15%	 อาย้์	270	 วัน	 
ค่รับกำาหนด้วันท่�	23	ก้มภาพันธิ์	2559

สิงหุ้าคมู • บรัิษััทได้�รัับบัต้รัส่ิงเสิริัมการัลงท้นจากค่ณะกรัรัมการัส่ิงเสิริัมการัลงท้น	(BOI)	 เพื�อสินับสิน้นโค่รังการั
โรังงานสิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่าโค่รังการั	1	 เฟื้สิ	2	 ซื้ึ�งต้ั�งอย์้่ในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะ	 ซื้ิต้่�	 บนถืนนทางหลวง
หมาย์เลข	331	ต้ำาบลมาบย์างพรั	อำาเภอปีลวกแด้ง	จังหวัด้รัะย์อง

กันยุายุน • บรัิษััทเปีิด้ต้ัวโค่รังการัช่่วาทัย์	เรัสิซื้ิเด้นซื้์	บางโพ	ซื้ึ�งเปี็นโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มอาค่ารัสิ้ง	(High	Rise)	
สิ้ง	24	ช่ั�น	

ต้ลาคมู • ลด้ท้นจด้ทะเบ่ย์นของบรัิษััทจำานวน	232	 ล�านบาท	 จากท้นจด้ทะเบ่ย์นเด้ิม	580	 ล�านบาท	 โด้ย์การั 
ต้ัด้ห้�นสิามัญท่�ได้�จด้ทะเบ่ย์นไว�แล�วแต่้ย์ังไม่ได้�ออกจำาหน่าย์รัวมจำานวน	232	 ล�านห้�น	 ม้ลค่่าท่�ต้รัาไว� 
ห้�นละ	1	บาท	ค่งเหลือเปี็นท้นจด้ทะเบ่ย์นจำานวน	348	ล�านบาท

• เพิ�มท้นจด้ทะเบ่ย์นของบริัษััทจากจำานวน	348	ล�านบาท	เปีน็จำานวน	905	ล�านบาท	โด้ย์การัออกห้�นสิามญั
เพิ�มท้นใหม่จำานวน	557	ล�านห้�น	ม้ลค่่าท่�ต้รัาไว�ห้�นละ	1	บาท	โด้ย์แบ่งเปี็นการัจัด้สิรัรัให�กับผู้้�ถืือห้�นเด้ิม
จำานวน	2	รัาย์	ได้�แก่	บรัิษััท	ช่าต้ิช่่วะ	จำากัด้	และ	TEE	Development	Pte	Ltd	จำานวน	240	ล�านห้�น	 
ในรัาค่าเสินอขาย์ห้�นละ	1	บาท	และจัด้สิรัรัห้�นสิามญัเพิ�มทน้ด้ังกล่าวจำานวน	317	ล�านห้�น	มล้ค่่าท่�ต้รัาไว� 
ห้�นละ	1	บาท	เพื�อเสินอขาย์แก่ปีรัะช่าช่นเปี็นค่รัั�งแรัก

ปี 2559

ก้มูภาพัันธ์ • บรัิษััทลด้ท้นจด้ทะเบ่ย์น	จำานวน	417	ล�านบาท	จากท้นจด้ทะเบ่ย์นเด้ิม	905	ล�านบาท	โด้ย์การัต้ัด้ห้�น
สิามัญท่�ได้�จด้ทะเบ่ย์นไว�แล�วแต่้ย์ังไม่ได้�ออกจำาหน่าย์รัวมจำานวน	417	 ล�านห้�น	 ม้ลค่่าท่�ต้รัาไว�ห้�นละ	 
1	บาท	ค่งเหลือเปี็นท้นจด้ทะเบ่ย์นจำานวน	488	ล�านบาท

• เพิ�มท้นจด้ทะเบ่ย์นของบริัษััทจากจำานวน	488	 ล�านบาท	 เป็ีนจำานวน	750	 ล�านบาท	 โด้ย์การัออก 
ห้�นสิามัญเพิ�มท้นใหม่จำานวน	262	ล�านห้�น	ม้ลค่่าท่�ต้รัาไว�ห้�นละ	1	บาท	 โด้ย์จัด้สิรัรัห้�นสิามัญเพิ�มท้น 
ด้ังกล่าวจำานวน	262	ล�านห้�น	ม้ลค่่าท่�ต้รัาไว�ห้�นละ	1	บาท	เพื�อเสินอขาย์แก่ปีรัะช่าช่นเปี็นค่รัั�งแรัก
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มูีนาคมู • บรัิษััทเสินอขาย์ห้�นสิามัญ	IPO	แก่ปีรัะช่าช่น	จำานวน	262	ล�านห้�น	โด้ย์เสินอขาย์ต้่อปีรัะช่าช่นในรัาค่า	
1.60	บาท/ห้�น

เมูษายุน • บรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นเข�าเปี็นบรัิษััทหลักทรััพย์์จด้ทะเบ่ย์นในต้ลาด้หลักทรััพย์์	เอ็ม	เอ	ไอ	(MAI)	

• บรัิษััทออกและเสินอขาย์ห้�นก้�	 ค่รัั�งท่�	1/2559	 จำานวน	70,000	 ห้�น	 อัต้รัาด้อกเบ่�ย์	4.60%	 อาย์้	2	 ปีี	 
ค่รับกำาหนด้วันท่�	4	เมษัาย์น	2561

มูิถ้นายุน • บรัิษััทเข�าซื้ื�อโค่รังการั	AQ	ARIA	จากบรัิษััท	เอค่ิว	เอสิเต้ท	จำากัด้(มหาช่น)	และเข�าด้ำาเนินการัพัฒนา
โค่รังการัต่้อ	และเปีล่�ย์นชื่�อเป็ีนโค่รังการัช่่วาทัย์	เรัสิซิื้เด้นซ์ื้	อโศก	ซึื้�งเป็ีนโค่รังการัค่อนโด้มิเนย้์มปีรัะเภท
อาค่ารัสิ้ง	(High	Rise)	สิ้ง	29	ช่ั�น	จำานวน	1	อาค่ารั	

สิงหุ้าคมู • บรัิษััทเปิีด้ตั้วโค่รังการัช่่วาทัย์	 เพช่รัเกษัม	27	 ซึื้�งเปี็นโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มอาค่ารัสิ้ง	(High	Rise)	 
สิ้ง	26	ช่ั�น	

กันยุายุน • บรัิษััทได้�รัับ	ISO	9001-2015	(Sales	of	Condominiums,	Houses,	Factories	On	Rent	&	Real	Estate	
Services)	สิำาหรัับด้�านรัะบบการัค่วบค่้มค่้ณภาพ

พัฤศึจิกายุน • บรัิษััทเปีิด้ต้ัวโค่รังการับ�านเด้่�ย์วและบ�านแฝ่ด้	 ภาย์ใต้�ชื่�อโค่รังการัช่่วารัมย์์	 รัังสิิต้-ด้อนเมือง	 จำานวน	 
81	ย์้นิต้	

• บรัิษััทออกและเสินอขาย์ห้�นก้�	ค่รัั�งท่�	2/2559	จำานวน	100,000	ห้�น	อัต้รัาด้อกเบ่�ย์	4.08%	อาย์้	1.5	ปีี	
ค่รับกำาหนด้วันท่�	2	พฤษัภาค่ม	2561

ปี 2560

เมูษายุน • การัปีรัะช้่มสิามญัผู้้�ถือืห้�นอนม้ตั้กิารัออกจำาหนา่ย์ห้�นก้�ของบรัษัิัท	วงเงนิหม้นเวย่์นไมเ่กนิ	1,500	ล�านบาท	 
เสินอขาย์ให�แก่ปีรัะช่าช่นทั�วไปี	และ/หรัือ	ผู้้�ลงท้นโด้ย์เฉพาะเจาะจง	และ/หรัือ	ผู้้�ลงท้นปีรัะเภทสิถืาบัน
ในปีรัะเทศ	และ/หรัือ	ในต้่างปีรัะเทศ

พัฤษภาคมู • จัด้ต้ั�งบรัิษััท	 ช่่วา	 ฮีารั์ท	 จำากัด้	 โด้ย์เปี็นการัรั่วมท้นกับค่้ณขจิต้	 ล�วนพิช่ญ์พงศ์	 ซึื้�งเปี็นบ้ค่ค่ลท่�ไม่ม่ 
ค่วามเก่�ย์วข�องกันกับบรัิษััทในสิัด้สิ่วนการัถืือห้�นรั�อย์ละ	70	 โด้ย์ม่วัต้ถื้ปีรัะสิงค์่เรัิ�มแรักในการัพัฒนา
โค่รังการัท่�อย์้่อาศัย์ปีรัะเภททาวน์โฮีม

กรกฎาคมู • บรัิษััทรั่วมลงท้นในบรัิษััท	 กมลา	 ซื้่เน้ย์รั์	 ลิฟื้วิ�ง	 จำากัด้	 โด้ย์เปี็นการัรั่วมท้นกับ	4	 บรัิษััท	 ค่ือ	 บรัิษััท	 
นาย์ณ	์เอสิเต้ท	จำากดั้	บรัษัิัท	แอล.พ.่เอน็.ด้เ่วลลอปีเม�นท์	จำากดั้	(มหาช่น)	และบรัษัิัท	ช่.การัช่่างเรัย่์ลเอสิเต้ท	 
จำากัด้	ซื้ึ�งเปี็นบรัิษััทท่�ไม่ม่ค่วามเก่�ย์วข�องกันกับบรัิษััทในสิัด้สิ่วนการัถืือห้�นรั�อย์ละ	25	โด้ย์ม่วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์
เรัิ�มแรักในการัพัฒนาโค่รังการัท่�อย์้่สิำาหรัับผู้้�สิ้งอาย์้	รัะด้ับพรั่เม่�ย์ม

ปี 2561

มูกราคมู • TEE	Development	Pte	Ltd	ขาย์ห้�นให�บรัิษััท	ช่าต้ิช่่วะ	จำากัด้	เปี็นจำานวนรั�อย์ละ	11.73	ของจำานวน
ท้นจด้ทะเบ่ย์นช่ำารัะแล�ว

• บรัิษััทออกและเสินอขาย์ห้�นก้�	 ค่รัั�งท่�	1/2561	จำานวน	498,500	ห้�น	อัต้รัาด้อกเบ่�ย์	6.25%	อาย์้	2	ปีี	 
ค่รับกำาหนด้วันท่�	17	มกรัาค่ม	2563
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เมูษายุน • บรัิษััทเพิ�มท้นจด้ทะเบ่ย์นโด้ย์การัออกห้�นสิามัญเพิ�มจำานวน	1,557,692,30	 ห้�น	 ม้ลค่่าท่�ต้รัาไว�ห้�นละ	 
1	 บาท	 จากท้นจด้ทะเบ่ย์นเด้ิมจำานวน	750,000,000	 ห้�น	 ค่งเหลือเปี็นท้นจด้ทะเบ่ย์นจำานวน	
2,307,692,307	 ห้�น	 เพื�อรัองรัับการัจ่าย์ห้�นปีันผู้ล	 การัเสินอขาย์ห้�นสิามัญเพิ�มท้นและการัออกและ 
จัด้สิรัรัใบสิำาค่ัญแสิด้งสิิทธิิท่�จะซื้ื�อห้�น

• การัปีรัะช่้มสิามัญผู้้�ถืือห้�นปีรัะจำาปีีอน้มัต้ิการัออกห้�นก้�วงเงินไม่เกิน	1,500	ล�านบาท	วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์เพื�อใช่�
เสิรัมิสิภาพค่ลอ่ง	เสินอขาย์ให�แกป่ีรัะช่าช่นทั�วไปี	และ/หรัอื	ผู้้�ลงท้นโด้ย์เฉพาะเจาะจง	และ/หรัอื	ผู้้�ลงท้น
ปีรัะเภทสิถืาบันในปีรัะเทศ	และ/หรัือ	ในต้่างปีรัะเทศ

พัฤษภาคมู • บรัิษััทเสินอขาย์ห้�นสิามัญเพิ�มท้นให�แก่ผู้้�ถืือห้�นเด้ิม	(Right	Offering)	ในอัต้รัาสิ่วน	1:1	รัาค่าเสินอขาย์ 
ห้�นละ	1.15	บาท	บรัิษััทสิามารัถืเสินอขาย์ห้�นได้�ทั�งสิิ�น	467	ล�านห้�น	ค่ิด้เปี็นม้ลค่่า	537	ล�านบาท	

• บรัิษััทได้�ออกใบสิำาค่ัญแสิด้งสิิทธิิท่�จะซื้ื�อห้�นสิามัญค่รัั�งท่�	1	(CHEWA-W1)	ให�แก่ผู้้�ถืือห้�นท่�ซื้ื�อห้�นสิามัญ
เพิ�มท้น	โด้ย์จะได้�รัับจัด้สิรัรัใบสิำาค่ัญแสิด้งสิิทธิิในอัต้รัา	1:1	อาย์้ของใบสิำาค่ัญแสิด้งสิิทธิิ	1	ปีี	6	เด้ือน	
รัาค่าใช่�สิิทธิิ	1.75	บาท

• จด้ทะเบ่ย์นเพิ�มท้นห้�นสิามัญท่�ออกและช่ำารัะแล�ว	จำานวน	525,027,183	ล�านห้�น	มาจากการัจ่าย์ห้�นปัีนผู้ล	
จำานวน	57,691,379	ล�านห้�น	และการัออกห้�นสิามัญเพิ�มท้น	จำานวน	467,335,804	ล�านห้�น	ค่งเหลือเปี็น
ท้นจด้ทะเบ่ย์นออกและช่ำารัะแล�ว	จำานวน	1,275,027,183	ห้�น

กรกฏิาคมู • TEE	Development	Pte	Ltd	ขาย์ห้�นทั�งหมด้ให�บรัิษััท	ช่าต้ิช่่วะ	จำากัด้	สิ่งผู้ลให�บรัิษััท	ช่าต้ิช่่วะ	จำากัด้	
ถืือห้�นรัวมรั�อย์ละ	67.64	โด้ย์โค่รังสิรั�างการับรัิหารัย์ังค่งเด้ิม

กันยุายุน • บรัิษััทออกและเสินอขาย์ห้�นก้�	 ค่รัั�งท่�	2/2561	 จำานวน	1.20	 ล�านห้�น	 อัต้รัาด้อกเบ่�ย์	6%	 อาย้์	2	 ปีี	 
ค่รับกำาหนด้วันท่�	7	กันย์าย์น	2563

ต้ลาคมู • บรัษัิัทเปิีด้ต้วัโค่รังการัช่่วาทัย์	เรัสิซิื้เด้นท์	ทองหล่อ	ซึื้�งเป็ีนโค่รังการัค่อนโด้มิเนย้์มอาค่ารัเต้่�ย์	(Low	Rise)	
สิ้ง	8	ช่ั�น	จำานวน	130	ย์้นิต้

ธันวาคมู • บรัิษััทเปีิด้ต้ัวโค่รังการัฮีอล์ลมารั์ค่	 จรััญฯ	13	 ซึื้�งเปี็นโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มอาค่ารัเต้่�ย์	(Low	Rise)	 
สิ้ง	8	ช่ั�น	จำานวน	184	ย์้นิต้

• บรัิษััทเปีิด้ต้ัวโค่รังการัทาว์นโฮีม	ภาย์ใต้�ช่ื�อโค่รังการัช่่วาโฮีม	วงแหวน-ลำาล้กกา	จำานวน	274	ย์้นิต้

ปี 2562

มูีนาคมู • บรัิษััทออกและเสินอขาย์ห้�นก้�	 ค่รัั�งท่�	1/2562	จำานวน	486,000	ห้�น	อัต้รัาด้อกเบ่�ย์	5.90%	อาย์้	2	ปีี	 
ค่รับกำาหนด้วันท่�	21	ม่นาค่ม	2564

เมูษายุน • บรัิษััทเปีิด้ต้ัวโค่รังการัช่่วาโฮีม	สิ้ขสิวัสิด้ิ�-ปีรัะช่าอ้ทิศ	ทาวน์โฮีม	2	ช่ั�น	จำานวนปีรัะมาณ	359	ย์้นิต้

• การัปีรัะช้่มสิามัญผู้้�ถืือห้�นอน้มัต้ิการัออกจำาหน่าย์ห้�นก้�ของบรัิษััท	 วงเงินหม้นเว่ย์นรัวมไม่เกิน	 
4,500	 ล�านบาท	 วัต้ถื้ปีรัะสิงค์่เพื�อใช่�เสิรัิมสิภาพค่ล่อง	 เสินอขาย์ให�แก่ปีรัะช่าช่นทั�วไปี	 และ/หรัือ	 
ผู้้�ลงท้นโด้ย์เฉพาะเจาะจง	และ/หรัือ	ผู้้�ลงท้นปีรัะเภทสิถืาบันในปีรัะเทศ	และ/หรัือ	ในต้่างปีรัะเทศ

พัฤษภาคมู • บรัิษััทเปีิด้ต้ัวโค่รังการัช่่วาทัย์	 ฮีอลล์มารั์ค่	 ลาด้พรั�าว	-	 โช่ค่ช่ัย์	4	 ค่อนโด้มิเน้ย์มแบบอาค่ารัเต้่�ย์	 
(Low	Rise)	8	ช่ั�น	จำานวนห�อง	814	ย์้นิต้

• บรัิษัทั	ช่ว่าทยั์	อนิเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้	(“ช่ว่าทยั์	อนิเต้อรั์เช่นจ์”)	บรัิษัทัย์อ่ย์ของบรัิษัทัเข�าทำาสิัญญาซื้ื�อขาย์
ห้�นสิามัญของ	บรัิษััท	ไทย์ค่อรั์ปี	แค่ปีปีิต้อล	จำากัด้	(“ไทย์ค่อรั์ปี”)	ซื้ึ�งเปี็นบรัิษััทท่�ปีรัะกอบธิ้รักิจเก่�ย์วกับ
การัพฒันาอสิงัหารัมิทรัพัย์์	จำานวน	1.35	ล�านห้�น	หรัอืค่ดิ้เปีน็รั�อย์ละ	100	ของห้�นท่�ออกจำาหนา่ย์ทั�งหมด้	
สิง่ผู้ลให�ไทย์ค่อรัป์ีเปีน็บรัษัิัทย์อ่ย์ของช่่วาทยั์	อนิเต้อรัเ์ช่นจ	์และมส่ิภาพเปีน็บรัษัิัทย์อ่ย์ของบรัษัิัทเช่่นกัน	
เมื�อวันท่�	5	มิถื้นาย์น	2562	ไทย์ค่อรั์ปีได้�จด้ทะเบ่ย์นเปีล่�ย์นช่ื�อเปี็น	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	โฮีม	ออฟื้ฟื้ิศ	จำากัด้	
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สิงหุ้าคมู • บรัิษััทเปีิด้ต้ัวโค่รังการัช่่วาทัย์	 เกษัต้รั-นวมินทรั์	 ค่อนโด้มิเน้ย์มแบบอาค่ารัสิ้ง	(High	Rise)	25	 ชั่�น	 
จำานวนห�อง	649	ย์้นิต้

พัฤศึจิกายุน • บรัิษััทเปีิด้ต้ัวโค่รังการัช่่วารัมย์์	นค่รัอินทรั์	บ�านเด้่�ย์ว	2	ช่ั�น	จำานวนปีรัะมาณ	139	ย์้นิต้

• บรัิษััทเปีิด้ต้ัวโค่รังการัช่่วาทัย์	ปีิ�นเกล�า	ค่อนโด้มิเน้ย์มแบบอาค่ารัเต้่�ย์	(Low	Rise)	13	ช่ั�น	จำานวนห�อง	
593	ย์้นิต้

• การัใช่�สิทิธิิค่รัั�งสิด้้ท�าย์ของใบสิำาค่ญัแสิด้งสิทิธิทิ่�จะซื้ื�อห้�นสิามญัของ	บมจ.	ช่่วาทยั์	ค่รัั�งท่�	1	(CHEWA-W1)

• (บรัิษััทได้�ออกและเสินอขาย์ใบสิำาคั่ญแสิด้งสิิทธิิท่�จะซืื้�อห้�นสิามัญของบรัิษััท	 ค่รัั�งท่�	1	(CHEWA-W1)	 
ให�แก่ผู้้�ถืือห้�นเด้ิม	เมื�อวันท่�	28	พฤษัภาค่ม	2561	โด้ย์ม่กำาหนด้อาย์้ของใบสิำาค่ัญแสิด้งสิิทธิิ	1	ปีี	6	เด้ือน	
วันใช่�สิิทธิิ	 วันท่�	28	ธิันวาค่ม	2561,	วันท่�	28	มิถื้นาย์น	2562	 เเละการัใช่�สิิทธิิค่รัั�งสิ้ด้ท�าย์ในวันท่�	27	
พฤศจิกาย์น	2562	อัต้รัาการัใช่�สิิทธิิ	1:1	ในรัาค่า	1.75	บาท)

• ผู้ลการัใช่�สิิทธิิค่รัั�งสิ้ด้ท�าย์	 ม่จำานวนใบสิำาค่ัญแสิด้งสิิทธิิท่�ใช่�สิิทธิิ	700	 หน่วย์	 จำานวนห้�นท่�เกิด้จากการั
ใช่�สิิทธิิ	700	ห้�น	ซื้ึ�งบรัิษััทได้�จด้ทะเบ่ย์นเปีล่�ย์นแปีลงท้นช่ำารัะแล�วเมื�อวันท่�	4	ธิันวาค่ม	2562	จากเด้ิม	
1,275,027,183	บาทเปี็น	1,275,027,883	บาท	และ	ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์สิั�งรัับห้�นเพิ�มท้น
เปี็นหลักทรััพย์์จด้ทะเบ่ย์นต้ั�งแต้่วันท่�	16	ธิันวาค่ม	2562

ปี 2563

มูกราคมู • บรัิษััทออกห้�นก้�	ค่รัั�งท่�	1/2563	ปีรัะเภทไม่ม่หลักปีรัะกันและไม่ด้�อย์สิิทธิิ	จำานวน	379,200	ห้�น	อาย์้	2	ปีี	 
อัต้รัาด้อกเบ่�ย์ค่งท่�	6.75%	ค่รับกำาหนด้วันท่�	15	มกรัาค่ม	2565

• บรัิษััทเปีิด้ต้ัวโค่รังการั	ช่่วาโฮีม	กรั้งเทพ-ปีท้ม	ทาวน์โฮีม	2	ช่ั�น	จำานวน	333	ย์้นิต้

กรกฎาคมู • ออกห้�นก้�	จำานวน	2	ช่้ด้	

• ค่รัั�งท่�	2/2563	ช่้ด้ท่�	1	ห้�นก้�ปีรัะเภทไม่ม่หลักปีรัะกันแลไม่ด้�อย์สิิทธิิ	 จำานวน	250,000	ห้�น	อาย์้	1	ปีี	 
อัต้รัาด้อกเบ่�ย์ค่งท่�	7.50%	ต้่อปีี	ค่รับกำาหนด้วันท่�	16	กรักฎาค่ม	2564.

• ค่รัั�งท่�	2/2563	 ช่้ด้ท่�	2	 ห้�นก้�ปีรัะเภทม่หลักปีรัะกันและไม่ด้�อย์สิิทธิิ	 จำานวน	667,500	 ห้�น	 อาย์้	2	 ปีี	 
อัต้รัาด้อกเบ่�ย์ค่งท่�	7%	ค่รับกำาหนด้วันท่�	16	กรักฎาค่ม	2565

• บรัิษััทเปิีด้ต้ัวโค่รังการั	 ช่่วาโฮีม	 รัังสิิต้-ปีท้ม	 ทาวน์โฮีม	2	 ชั่�น	 บ�านแฝ่ด้	 และอาค่ารัพาณิช่ย์์	 
จำานวน	385	ย์้นิต้

สิงหุ้าคมู • บรัิษััท	ได้�รัับใบรัับรัองค่้ณภาพต้ามมาต้รัฐาน	ISO	9001:	2015	สิำาหรัับการัขาย์ค่อนโด้มิเน้ย์มบ�านและ
บรัิการัอสิังหารัิมทรััพย์์การัเช่่าโรังงานและสิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วกในการัผู้ลิต้

• บรัิษััทได้�เข�าทำาสิัญญาต้กลงกรัะทำาการักับทรััสิต้์เพื�อการัลงท้นในอสิังหารัิมทรััพย์์สิิทธิิการัเช่่า	เอไอเอ็ม	
อินด้ัสิเทรั่ย์ล	โกรัท	(“AIMIRT”)	เพื�อขาย์ท่�ด้ินพรั�อมอาค่ารัโรังงานในรัาค่า	460	ล�านบาท

กันยุายุน • บรัิษััทได้�รัับใบรัับรัองค่้ณภาพต้ามมาต้รัฐาน	ISO	4001:2015	สิำาหรัับการัขาย์ค่อนโด้มิเน้ย์ม
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ปี 2564

ก้มูภาพัันธ์ • บรัิษััทเรัิ�มก่อสิรั�างโค่รังการัช่่วาทัย์	ฮีอลล์มารั์ค่	ลาด้พรั�าว-โช่ค่ช่ัย์	4	โค่รังการัอาค่ารัช่้ด้ค่อนโด้มิเน้ย์ม
เพื�อท่�อย์้่อาศัย์	ปีรัะเภทอาค่ารัเต้่�ย์	(Low	Rise)	สิ้ง	8	ช่ั�น

• บรัิษััทออกและเสินอขาย์ห้�นก้�	 ค่รัั�งท่�	1/2564	จำานวน	316,200	ห้�น	อัต้รัาด้อกเบ่�ย์	7.25%	อาย์้	2	ปีี	 
ค่รับกำาหนด้วันท่�	19	ก้มภาพันธิ์	2566

กรกฎาคมู • ออกห้�นก้�รัะย์ะย์าว	จำานวน	2	ช่้ด้

• ช้่ด้ท่�่	2	 ห้�นก้�รัะย์ะย์าว	 ปีรัะเภท	 II/HWN	 ไม่ม่หลักปีรัะกันและไม่ด้�อย์สิิทธิิ	 จำานวน	350,000	 ห้�น	 
อาย์	้2	ปีี	ม้ลค่า่	350,000,000	บาท	อัต้รัาด้อกเบ่�ย์	ค่งท่�	่7.50%	ต้อ่ปีี	ค่รับกำาหนด้วนัท่�	9	กรักฎาค่ม	2566

• ช่้ด้ท่�่	3	ห้�นก้�รัะย์ะย์าว	ปีรัะเภท	PP10	ไม่ม่หลักปีรัะกันและไม่ด้�อย์สิิทธิิ	จำานวน	200,000	ห้�น	อาย์้	2	
ปีี	6	เด้ือน	ม้ลค่่า	200,000,000	บาท	อัต้รัาด้อกเบ่�ย์ค่งท่�	7.5%	ค่รับกำาหนด้วันท่�	30	มกรัาค่ม	2567

ธันวาคมู • ออกห้�นก้�	จำานวน	1	ช่้ด้

• ช่้ด้ท่�	4	ห้�นก้�รัะย์ะย์าว	ปีรัะเภท	II/HWN		ไม่ม่หลักปีรัะกันและไม่ด้�อย์สิิทธิิ	ม่ผู้้�แทนผู้้�ถืือห้�นก้�	และผู้้�ออก
ห้�นก้�ม่สิิทธิิไถื่ถือนห้�นก้�ก่อนวันค่รับกำาหนด้ไถื่ถือน	จำานวน	400,000	ห้�น	อาย์้	2	ปีี	ม้ลค่่า	400,000,000	
บาท	อัต้รัาด้อกเบ่�ย์ค่งท่�รั�อย์ละ	7.25ต้อ่ปีี	ช่ำารัะด้อกเบ่�ย์ท้กๆ	3	เด้อืน	ค่รับกำาหนด้วันท่�	24	ธินัวาค่ม	2566

• บรัษัิัทเปีดิ้ต้วัธิร้ักิจต้ลาด้ท่�อย่้์อาศยั์มือสิองในนาม	“CHEWA	RENUE”	เพรัาะเลง็เหน็โอกาสิในธิร้ักิจต้ลาด้ 
ท่�อย์้่อาศัย์บ�านมือสิองท่�ได้�รัับค่วามนิย์มมากขึ�นเพื�อนำามาต้่อย์อด้จากธิ้รักิจเด้ิม	 ด้�วย์จ้ด้ขาย์ท่�สิำาค่ัญ 
ของต้ลาด้ท่�อย่้์อาศยั์มอืสิองค่อื	“ทำาเล”	และ	“ขนาด้”	ท่�เข�ามาต้อบโจทย์์วถิืก่ารัด้ำารังช่่วติ้แบบ	new	normal

การทำาการตลาดของผลิตภัณ์ฑ์และบริการที่สำาคัญ
นโยบายการตลาดที่ผ่านมา
•	 เน�นการัต้ลาด้ออนไลนเ์ปีน็หลกัเพื�อเข�าถืงึลก้ค่�ากล้ม่	Gen	Y	และ	Gen	Z	ท่�ต้�องการับ�านหรัอืค่อนโด้ในทำาเลท่�เด้นิทางสิะด้วก

และรัาค่าสิมเหต้้สิมผู้ล	เพื�อต้อบโจทย์์กล้่มล้กค่�าท่�ให�ค่วามสิำาค่ัญในเรัื�องของค่้ณภาพสิินค่�าและการับรัิการัหลังการัขาย์

อธิบายเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวม
•	 ในต้ลาด้ต้อนน้�ช่่วาทัย์อาจด้้ไม่ทันสิมัย์	 ส่ิวนกลางน�อย์	 ไม่หรั้หรัา	 ซึื้�งต้รังข�ามกับค่้่แข่งในต้ลาด้ส่ิวนใหญ่จะไปีเน�นท่� 

สิ่วนกลางเปี็นจ้ด้ขาย์	ซื้ึ�งในอนาค่ต้จะเพิ�มภารัะให�กับล้กค่�าได้�	แต้่สิำาหรัับช่่วาทัย์เรัาเน�นปีรัะโย์ช่น์ท่�ล้กค่�าสิามารัถืใช่�ได้�จรัิง
และนิต้ิด้้แลทั�วถืึง	 โด้ย์เรัาให�ค่วามสิำาค่ัญกับสิินค่�าและม่ค่้ณภาพในห�องของล้กค่�ารัวมถืึงไปีให�ค่วามสิำาค่ัญกับการัด้้แลหลัง
การัขาย์มากกว่า

ลักษณะลูกค้า ความสัมพันธ์
•	 ล้กค่�าใช่�ช่่วิต้ในเมือง	เปี็นกล้่มวัย์ทำางาน	เด้ินทางโด้ย์ใช่�รัถืไฟื้ฟื้้า	ต้�องการัค่วามสิะด้วก	และอย์ากได้�ของท่�ค่้�มค่่า

กลุ่มเป้าหมาย
•	 Target	กล้ม่วัย์ทำางาน	ท่�ต้�องการัสิรั�างค่วามมั�นค่งในช่วิ่ต้	และมองว่าบ�านหรืัอค่อนโด้เป็ีนหนึ�งในสัิญลกัษัณ์ของค่วามสิำาเร็ัจ	

ด้ังนั�นกล้่มเปี้าหมาย์จะอาย์้รัาว	25-30	ปีี	ท่�เปี็น	1st	Jober	 เปีล่�ย์นจากการัเช่่าอพาทเม�นท์ในทำาเลใกล�โค่รังการั	มาเปี็น 
การัซื้ื�อเพื�ออย์้่อาศัย์	ในรัาค่าท่�สิามารัถืผู้่อนได้�	และไม่กรัะทบกับการัใช่�ช่่วิต้ของค่นเมือง
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การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย 
•	 ใช่�สิื�ออนไลน์ท้กช่่องทาง	ท่�ผู้่านมาใช่�	FB	และ	Influ	เปี็นหลัก	แต้่ในรัะย์ะหลัง	FB	เปี็นไปีในเช่ิงธิ้รักิจและปีิด้กั�นมากขึ�น	

ทำาให�ต้�องหาช่่องทางอื�นๆในการัเข�าถืึงล้กค่�า	 และท้กค่นสิรั�างสิื�อของต้ัวเองได้�	 ด้ังนั�นการัทำาต้ลาด้ออนไลน์จึงเน�นไปีใน
ทางการัสิรั�างต้ัวต้นของแบรันด้์และใช่�ช่่องทางใหม่ๆในการัเรั่ย์กค่วามสินใจหรัือสิรั�างการัรัับรั้�	เช่่น	TIKTOK	

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา
•	 ค่่อนข�างด้้เด้ือด้พอสิมค่วรั	 ถึืงแม�ค่วามต้�องการัของล้กค่�าไม่ได้�ลด้ลงแต่้ล้กค่�าม่ปัีจจัย์ในการักรัองการัต้ัด้สิินใจมากขึ�นจาก

ค่วามไม่แน่นอนของสิภาพเศรัษัฐกิจ	 การัเมือง	 และโรัค่รัะบาด้	 รัวมถึืงเงื�อนไขของธินาค่ารัค่่อนข�างแข็ง	 ทำาให�ล้กค่�าท่� 
เค่ย์ก้�ได้�ในหลาย์ๆธินาค่ารักลับก้�ได้�เพ่ย์งธินาค่ารัเด้่ย์ว	 หรัือก้�ไม่ได้�เลย์	 และธินาค่ารัเองก็เลือกท่�จะปีล่อย์ก้�ในอัต้รัา
ด้อกเบ่�ย์ท่�สิ้งขึ�นสิำาหรัับล้กค่�าท่�ไม่ม่ทางเลือก/เสิ่�ย์งสิ้ง	หรัือเปีล่�ย์นการัเน�นผู้ลกำาไรัจากภาค่อสิังหาไปีธิ้รักิจอื�น	 โด้ย์หลาย์ๆ	 
ด่้เวลลอปีเปีอรั์เลือกท่�จะเข�าสิ้่สิงค่รัามรัาค่า	 เพื�อให�ม่revenue	 เข�ามาเล่�ย์งบรัิษััทหรัือม่มาต้รัการัลด้สิวัสิดิ้การัหรัือ 
ปีลด้พนักงานออก	เพื�อให�บรัิษััทผู้่านพ�นไปีให�ได้�	

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
•	 ม่แนวโน�มด้่ขึ�นต้ั�งแต้่	Q3-Q4	2021	เมื�อธินาค่ารัเรัิ�มผู้่อนปีรันเงื�อนไขสิินเช่ื�อ	และม่มาต้รัการักรัะต้้�นในภาค่อสิังหาจากรััฐ

เรัื�องสิัญญาบ�านหลังท่�	2	แต้่พอโอมิค่รัอนเข�ามาเมื�อปีลาย์ปีี	2021	จนถืึง	ณ	ต้อนน้�ถืึงแม�จะไม่ม่ล๊อค่ด้าวน์แล�วก็ต้ามแต้่
ต้ัวเลขผู้้�ติ้ด้เชื่�อเพิ�มสิ้งขึ�นเรัื�อย์ๆ	 ทำาให�บางองค์่กรั	 ให�	 WFH	 เพื�อลด้การัเส่ิ�ย์ง	 ซึื้�งสิ่งผู้ลกับอัต้รัาการัwalk	 ของโค่รังการั
อย์่างเห็นได้�ช่ัด้	เมื�อต้ัวเลข	walk	ลด้ลงรัาว	40%	เมื�อเท่ย์บกับQ1ในปีี2021	ทำาให�อัต้รัาการัขาย์และโอนลด้ลงต้ามลำาด้ับ

จำานวนคู่แข่งโดยประมาณ
•	 3-5	รัาย์

ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
•	 บรัิษััทย์ังเปี็นขนาด้เล็กเมื�อเท่ย์บกับค่้่แข่ง	 และย์ังไม่สิามารัถืขย์าย์ขนาด้ให�ใหญ่กว่าน้�ได้�	 แต้่ในอ่ก	3-5ปีี	 เรัาอาจจะขย์าย์

บรัิษััทเพื�อรัองรัับรัาย์ได้�ท่�เพิ�มขึ�นจากการัเพิ�มโค่รังการัในอนค่ต้	

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
•	 บรัิษััทฯย์ังม่ปีรัะสิิทธิิภาพ	และม่ค่วามพรั�อมท้กอย์่าง	สิินค่�าม่ค่้ณภาพ	บ้ค่ค่ลากรัมืออาช่่พและม่ปีรัะสิบการัณ์	แต้่สิิ�งหนึ�ง 

ท่�ต้�องย์อมรัับ	 คื่อแบรันด์้ย์ังไม่แข็งแรังและการัพัฒนาย์ังช่�ากว่าค่้่แข่ง	 เรัากำาลังนำาสิิ�งท่�รัาม่มาทำาให�เปี็นจ้ด้แข็งและ
เปี็นท่�รั้�จัก	 ถืึงแม�ต้�องใช่�เวลาแต้่เรัาค่ิด้ว่ามันจะยั์�งย์ืนและเกิด้การัซื้ื�อซื้ำ�าและบอกต้่อ(จ้ด้น้�มาจากล้กค่�าเรัากลับมาซื้ื�อซื้ำ�า	 
บอกต้อ่เพื�อน	และม่การัแนะนำาเพื�อนจากลก้ค่�าท่�ไม่เค่ย์ซื้ื�อ)	และในอนาค่ต้เมื�อเรัาพรั�อมในเรัื�องของงบปีรัะมาณแล�ว	เรัาจะม่	 
Big	Campaign	เพื�อต้อกย์ำ�าจ้ด้แข็งเรัาอ่กค่รัั�ง	

ชื่อคู่แข่ง (กรณีที่มีคู่แข่งเพียงรายเดียวหรือน้อยราย)
•	 ขึ�นอย์้่กับ	Location	และ	Segment	ของโค่รังการั		
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท    :  บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ    :  CHEWA

ประเภทของกิจการ   :  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขที่จดทะเบียนบริษัท   :  0107558000181

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว :  1,275,027,883 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สำานักงานใหญ่    :  1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่

       แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์     :  (02) 679 8870 - 4

แฟกซ์     :  (02) 679 8875

โฮมเพจ     :  www.chewathai.com

เลขานุการบริษัท  :  นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก 

       โทรศัพท์ (02) 679 8870 - 4 ต่อ 163

       อีเมลล์ companysecretary@chewathai.com

นักลงทุนสัมพันธ์  :  นางสาวอาริสา อู่ทอง

      โทรศัพท์ (02) 679 8870 - 4 ต่อ 112

       Call Center 1260 กด 3

       อีเมลล์ ir@chewathai.com 
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บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

ที่ตั้ง    :  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก  
     แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์    :  (02) 009 9000

โทรสาร    :  (02) 009 9991

ผู้สอบบัญชี   :  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  :  3516

ชื่อบริษัท    :  บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

ที่อยู่     :  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
     เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์    :  (02) 264 9090

โทรสาร    :  (02) 264 0789-90

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย :  บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำากัด

ที่อยู่     :  973 เพรสซิเดนซ์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ยูนิต 14C ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
     เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์    :  (02) 656 0818

โทรสาร    :  (02) 656 0819

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท :  บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด

ที่อยู่    :  178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น  
     แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์    :  (02) 596 0500

โทรสาร    :  (02) 596 0539

 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน 

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

โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ :  
คอนโดมีเนียม ระดับ Luxury

โครงการชีวาทัย

รูปแบบผลิตภัณฑ์ :  
คอนโดมีเนียม High rise 

โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค

รูปแบบผลิตภัณฑ์ :  
คอนโดมีเนียม Low rise

	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	และบรัิษััทย์่อย์ม่ลักษัณะการัปีรัะกอบธิ้รักิจหลัก	ได้�แก่	ธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อท่�
อย์้่อาศัย์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่่อที่อยู่อาศัย
	 บรัิษัทัจะม้่งเน�นการัพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อจัด้จำาหน่าย์	โด้ย์ให�ค่วามสิำาค่ัญในการัค่ัด้เลือกทำาเลท่�ต้ั�งของโค่รังการัในเขต้
กรัง้เทพมหานค่รัและเขต้ปีรัมิณฑล	หรัอืเขต้ช่ม้ช่นท่�มศ่กัย์ภาพและม่การัค่มนาค่มสิะด้วก	โด้ย์จะเน�นทำาเลท่�อย์้่ในแนวถืนนสิาย์หลกั	 
สิะด้วกต้่อการัเด้ินทาง	 ใกล�ทางด้่วน	หรัือต้ามแนวสิถืาน้ขนสิ่งมวลช่นรัะบบรัางทั�งในปีัจจ้บันและในอนาค่ต้	 และย์ังม้่งเน�นทำาเล 
ท่�มส่ิภาพแวด้ล�อมของช่ม้ช่นท่�ด้	่มส่ิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วกรัอบด้�านอย่์างค่รับค่รันั	เพื�อสิรั�างทางเลือกใหม่ให�แก่ผู้้�ท่�ต้�องการัใช่�ช่่วิต้
อย์้่ในสิภาพแวด้ล�อมท่�ด้่	ม่ค่วามปีลอด้ภัย์	และสิะด้วกต้่อการัเด้ินทางไปีย์ังสิถืานท่�ต้่างๆ	

	 ปีัจจ้บันม่บรัิษััทย์่อย์และบรัิษััทรั่วมท้น	อย์้่ภาย์ใต้�การับรัิหารังานของบรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	ท่�ปีรัะกอบธิ้รักิจพัฒนา
อสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อท่�อย์้่อาศัย์	ค่ือ	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้	(“ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์”)	บรัิษััท	ช่่วา	ฮีารั์ท	จำากัด้	
(“ช่่วา	ฮีารั์ท)	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น	จำากัด้	(“ช่่วาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น”)	และสิำาหรัับบรัิษััท	ช่่วาทัย์	โฮีม	ออฟื้ฟื้ิศ	จำากัด้	ปีรัะกอบธิ้รักิจ
พัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ปีรัะเภท	โฮีมออฟื้ฟื้ิศ	ทั�งน้�บรัิษััทได้�รั่วมท้นกับ	บรัิษััท	กมลา	ซื้่เน้ย์รั์	ลิฟื้วิ�ง	จำากัด้	อ่กด้�วย์

 1.1  พัฒนาโครงการคอนโดมีเนียม
	 บรัษัิัทเรัิ�มต้�นด้ำาเนนิธิร้ักจิพฒันาอสิงัหารัมิทรัพัย์์มาจากการัพฒันาโค่รังการัค่อนโด้ม่เนย้์มเพื�อจำาหนา่ย์	ซึื้�งพฒันาทั�งลกัษัณะ
อาค่ารัสิ้ง	(High	Rise)	และอาค่ารัเต้่�ย์	(Low	Rise)	โด้ย์ม่แนวค่ิด้ในการัออกแบบโค่รังการัท่�แต้กต้่างกันไปี	โด้ย์พิจารัณาจากหลาย์
ปีัจจัย์ท่�สิำาค่ัญโด้ย์เฉพาะลักษัณะและค่วามต้�องการัของกล้่มล้กค่�าเปี้าหมาย์ของโค่รังการันั�นๆ	 อ่กทั�งย์ังค่ำานึงถืึงการัใช่�ปีรัะโย์ช่น์
จากพื�นท่�ใช่�สิอย์ของห�องช่้ด้ได้�อย์่างสิ้งสิ้ด้	 รัวมถืึงการัเลือกใช่�เค่รัื�องต้กแต้่งหรัือเฟื้อรั์นิเจอรั์	 เค่รัื�องสิ้ขภัณฑ์	 และวัสิด้้ต้่างๆ	 ท่�
ม่ค่้ณภาพเหน่อมาต้รัฐาน	 ทั�งน้�บริัษััทม่ผู้ลิต้ภัณฑ์ท่�ม่ค่้ณภาพและหลากหลาย์ท่�ค่รัอบค่ล้มท้กรัะด้ับรัาค่า	 เพื�อต้อบสินองค่วาม
ต้�องการัของผู้้�บรัิโภค่ต้ามลักษัณะเฉพาะต้ัวของรั้ปีแบบกล้่มผู้ลิต้ภัณฑ์

โครงการคอนโดมีเนียมของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้
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รายละเอียดโครงการคอนโดมีเนียม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ช่�อัโครงการ ชีวาทัยุ ราชปรารภ

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนรัาช่ปีรัารัภ	แขวงมักกะสิัน	 
เขต้รัาช่เทว่	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พั้�นที่่�โครงการ 2-0-90	ไรั่

พั้�นที่่�ขาย 17,093	ต้รั.ม.

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,350	ล�านบาท

จำำานวนห้�องพััก 325	ย์้นิต้

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 100%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของ
มู้ลค่าโครงการ

100%

ช่�อัโครงการ เดำอัะ ส้รวงศึ์

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น	จำากัด้	

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนสิ้รัวงศ์	แขวงสิ่�พรัะย์า	 
เขต้บางรััก	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พั้�นที่่�โครงการ 0-2-40	ไรั่

พั้�นที่่�ขาย 2,774	ต้รั.ม.

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 350	ล�านบาท

จำำานวนห้�องพััก 52	ย์้นิต้

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 100%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของ
มู้ลค่าโครงการ

ช่�อัโครงการ ชีวาทัยุ รามูคำาแหุ้ง

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนรัามค่ำาแหง	แขวงหวัหมาก	 
เขต้บางกะปิี	จงัหวดั้กรัง้เทพมหานค่รั

พั้�นที่่�โครงการ 3-3-32	ไรั่

พั้�นที่่�ขาย 17,054	ต้รั.ม.

ชนิดของโครงการ อาค่ารัพักอาศัย์	ขนาด้	33	ช่ั�น	 
จำานวน	1	อาค่ารั	(High	Rise	)

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,100	ล�านบาท

จำำานวนห้�องพััก 535	ย์้นิต้

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 100%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของ
มู้ลค่าโครงการ 100%
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ช่�อัโครงการ ชีวาทัยุ อัินเตอัร์เชนจ์

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้	

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนปีรัะช่ารัาษัฎรั์สิาย์	2	แขวงบางซื้ื�อ	 
เขต้บางซื้ื�อ	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พั้�นที่่�โครงการ 1-3-12.5	ไรั่

พั้�นที่่�ขาย 10,353	ต้รั.ม.

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,050	ล�านบาท

จำำานวนห้�องพััก 279	ย์้นิต้

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 100%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของ
มู้ลค่าโครงการ

100%

ช่�อัโครงการ ชีวาทัยุ ฮอัลล์มูาร์ค แจ้งวัฒนะ

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนปีากเกรั็ด้-แจ�งวัฒนะ	17	ต้ำาบลปีาก-เกรั็ด้	
อำาเภอปีากเกรั็ด้	จังหวัด้นนทบ้รั่

พั้�นที่่�โครงการ 3-1-75	ไรั่

พั้�นที่่�ขาย 13,193	ต้รั.ม.

ชนิดของโครงการ อาค่ารัพักอาศัย์	ขนาด้	8	ช่ั�น	 
จำานวน	2	อาค่ารั	(	Low	Rise	)

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 780	ล�านบาท

จำำานวนห้�องพััก 427	ย์้นิต้

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 100%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของ
มู้ลค่าโครงการ

100%

ช้�อโครงการ ช่วาที่ัย ฮอลล์มูาร์ค งามูวงศ์์วาน

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้	

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ซื้อย์ด้วงมณ้	ต้ำาบลบางเขน	อำาเภอเมือง	 
จังหวัด้นนทบ้รั่

พั้�นที่่�โครงการ 7-0-70.5	ไรั่

พั้�นที่่�ขาย 23,265	ต้รั.ม.

ชนิดของโครงการ อาค่ารัพักอาศัย์	ขนาด้	8	ช่ั�น	 
จำานวน	4	อาค่ารั	(	Low	Rise	)

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,200	ล�านบาท

จำำานวนห้�องพััก 792	ย์้นิต้

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 100%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของ
มู้ลค่าโครงการ

100%
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ช้�อโครงการ ช่วาที่ัย เรสซิิเดนซิ์ บางโพั

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนปีรัะช่ารัาษัฎรั์สิาย์	2	แขวงบางซื้ื�อ	 
เขต้บางซื้ื�อ	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พั้�นที่่�โครงการ 1-1-94.3	ไรั่

พั้�นที่่�ขาย 2,364	ต้รั.ม.

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,050	ล�านบาท

จำำานวนห้�องพััก 172	ย์้นิต้

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 100%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของ
มู้ลค่าโครงการ

100%

ช้�อโครงการ ช่วาที่ัย เพัชรเกษมู 27

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนเพช่รัเกษัม	แขวงบางหว�า	 
เขต้ภาษั่เจรัิญ	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พั้�นที่่�โครงการ 4-0-36	ไรั่

พั้�นที่่�ขาย 17,989	ต้รั.ม.

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,564	ล�านบาท

จำำานวนห้�องพััก 638	ย์้นิต้	และรั�านค่�า	14	รั�านค่�า

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 98%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของ
มู้ลค่าโครงการ

98.43%

ช้�อโครงการ ช่วาที่ัย เรสซิิเดนซิ์ อโศ์ก

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนอโศก-ด้ินแด้ง	แขวงมักกะสิัน	 
เขต้รัาช่เทว่	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พั้�นที่่�โครงการ 1-2-66	ไรั่

พั้�นที่่�ขาย 9,477.65	ต้รั.ม

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,835	ล�านบาท

จำำานวนห้�องพััก 315	ย์้นิต้

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 96%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของ
มู้ลค่าโครงการ

95.56%
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ช้�อโครงการ ช่วาที่ัย ฮอลล์มูาร์ค จำรัญฯ 13

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนจรััญสินิทวงศ์	13	แขวงวัด้ท่าพรัะ	 
เขต้บางกอกใหญ่	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พั้�นที่่�โครงการ 1	-	1	-	76	ไรั่

พั้�นที่่�ขาย 5,201.31	ต้รั.ม

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 430	ล�านบาท

จำำานวนย้นิตั้ 184	ย์้นิต้

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 74%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของ
มู้ลค่าโครงการ

73.91%

ช้�อโครงการ ช่วาที่ัย เรสซิิเดนซิ์ ที่องห้ล่อ

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนสิ้ข้มวิท	55	แขวงค่ลองต้ันเหน่อ	 
เขต้วัฒนา	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พั้�นที่่�โครงการ 1	-	0	-	89	ไรั่

พั้�นที่่�ขาย 5,439.48	ต้รั.ม

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,077	ล�านบาท

จำำานวนย้นิตั้ 130	ย์้นิต้

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 31%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของ
มู้ลค่าโครงการ

30.77%

ช้�อโครงการ ช่วาที่ัย เกษตั้ร-นวมูินที่ร์

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนปีรัะเสิรัิฐมน้กิจ	แขวงเสินานิค่ม	 
เขต้จต้้จักรั	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พั้�นที่่�โครงการ 5	-	0	-	44	ไรั่

พั้�นที่่�ขาย 19,223.07	ต้รั.ม

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,700	ล�านบาท

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

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 45%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของ
มู้ลค่าโครงการ

45.26%
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ช้�อโครงการ ช่วาที่ยั ฮอลล์มูาร์ค ลาดพัร�าว-โชคชัย 4 เฟส 1-2

ผู้พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั�งโครงการ ถืนนสิังค่มสิงเค่รัาะห์	แขวงสิะพานสิอง	 
เขต้วังทองหลาง	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พั่�นที�โครงการ 8	-	3	-	58	ไรั่

พั่�นที�ข้ายุ 27,323	ต้รั.ม

ชนิดำข้อังโครงการ ม่	2	เฟื้สิ	(	Low	Rise	)
เฟื้สิ	1	อาค่ารัพักอาศัย์	ขนาด้	8	ช่ั�น	จำานวน	2	อาค่ารั	
เฟื้สิ	2	อาค่ารัพักอาศัย์	ขนาด้	8	ช่ั�น	 
จำานวน	2	อาค่ารั	และขนาด้	4	ช่ั�น	จำานวน	1	อาค่ารั

มููลค่าโครงการโดำยุประมูาณ์ เฟื้สิ	1	1,100	ล�านบาท
เฟื้สิ	2	994	ล�านบาท
รัวม	3,094	ล�านบาท

จำานวนยุูนิต เฟื้สิ	1	ห�องพักอาศัย์	จำานวน	434	 
ย์้นิต้และรั�านค่�า	จำานวน	1	รั�านค่�า
เฟื้สิ	2	ห�องพักอาศัย์	จำานวน	380	 
ย์้นิต้และรั�านค่�า	จำานวน	1	รั�านค่�า

ความูค่บหุ้น้าข้อังการก่อัสร้าง เฟื้สิ	1	100%
เฟื้สิ	2	อย์้่รัะหว่างการัก่อสิรั�าง 
ค่าด้ว่าจะแล�วเสิรั็จไต้รัมาสิท่�	3-4	ปีี	2565

ความูค่บหุ้น้าการข้ายุ เฟื้สิ	1	69%	
เฟื้สิ	2	41%

มููลค่าที�โอันกรรมูสิทธิแล้วข้อังมููลค่า
โครงการ

เฟื้สิ	1	68.66%

ช้�อโครงการ ช่วาที่ัย ป่�นเกล�า

ผู้้�พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนอรั้ณอมรัินทรั์	แขวงบางย์่�ขัน	เขต้บางพลัด้	จังหวัด้
กรั้งเทพมหานค่รั

พั้�นที่่�โครงการ 4	-	0	-	72	ไรั่

พั้�นที่่�ขาย 17,859	ต้รั.ม

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,587	ล�านบาท

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

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง เรัิ�มก่อสิรั�าง	ในไต้รัมาสิ	4	ปีี	2563

คาดว่าจำะก่อสร�างแล�วเสร็จำ  
ไตั้รมูาส 3 ปี 2565

31%

ความูค้บห้น�าการขาย 71%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของมู้ลค่า
โครงการ

0%

ช้�อโครงการ Otium Phuket

ผู้พััฒนาโครงการ บรัิษััท	กมลา	ซื้่เน้ย์รั์	ลิฟื้วิ�ง	จำากัด้

ที�ตั�งโครงการ ต้ำาบลกมลา	อำาเภอกรัะท้�	จังหวัด้ภ้เก็ต้

พั่�นที�โครงการ 50	-	2	-	75	ไรั่

พั่�นที�ข้ายุ 26,256	ต้รั.ม

ชนิดำข้อังโครงการ Senior	Living	Village	

มููลค่าโครงการโดำยุประมูาณ์ 4,408	ล�านบาท

จำานวนยุูนิต อย์้่ในรัะหว่างการัพัฒนา

ความูค่บหุ้น้าข้อังการก่อัสร้าง แบ่งการัก่อสิรั�าง	เปี็น	2	เฟื้สิ
ค่าด้ว่าเรัิ�มก่อสิรั�าง	เฟื้สิ	1	ไต้รัมาสิ	4	ปีี	2563	
ค่าด้ว่าจะก่อสิรั�างแล�วเสิรั็จ	ไต้รัมาสิ	1	ปีี	2566
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1.2 พัฒนาโครงการลักษณะแนวราบหรือบ้านพักอาศัย
	 บริัษััท	 ได้�พัฒนาโค่รังการัแนวรัาบเพื�อจำาหน่าย์หลากหลาย์รั้ปีแบบ	 อาทิ	 บ�านเด้่�ย์ว	 (Single	House)	 บ�านแฝ่ด้	 
(Semi	Detached	House)	และทาวน์โฮีม	(Townhome)	บนทำาเลศักย์ภาพท่�รัาย์ล�อมด้�วย์สิาธิารัณ้ปีโภค่ค่รับค่รััน	เพื�อต้อบโจทย์์
ท้กค่วามต้�องการัของกล้่มล้กค่�า	 บรัิษััทม่นโย์บาย์ขาย์บ�านพรั�อมท่�ด้ินจัด้สิรัรั	 โด้ย์บ�านต้�องสิรั�างเสิรั็จก่อนการัเปีิด้ขาย์	 เพื�อให�
ล้กค่�าได้�เห็นบ�านจรัิงพรั�อมอย่้์	 หรัืออาจอย์้่รัะหว่างการัก่อสิรั�าง	 เพื�อให�ล้กค่�าม่ค่วามมั�นใจว่าบ�านจะสิรั�างเสิรั็จต้ามรัะย์ะเวลาท่�
กำาหนด้	ทั�งน้�บริัษััทได้�เรัิ�มบ้กต้ลาด้แนวรัาบเมื�อปีี	2559	ซึื้�งเปิีด้โค่รังการับ�านเด่้�ย์วและบ�านแฝ่ด้โค่รังการัแรัก	คื่อ	โค่รังการัช่่วารัมย์์	 
รังัสิติ้-ด้อนเมือง	ปัีจจบั้นปิีด้การัขาย์แล�ว	ทั�งน้�บรัษัิัทม่้งมั�นพัฒนาโค่รังการัแนวรัาบอย่์างต่้อเน่�อง	โด้ย์ได้�ขย์าย์การัพัฒนาโค่รังการั
ไปีย์งัปีรัะเภท	โฮีมออฟื้ฟื้ศิ	เพื�อจำาหนา่ย์	พฒันาโด้ย์บรัษัิัท	ช่่วาทยั์	โฮีม	ออฟื้ฟื้ศิ	จำากดั้	ซึื้�งเปีน็บรัษัิัทย์อ่ย์	กเ็ป็ีนอก่หนึ�งโค่รังการั
ท่�เพิ�มในไลน์กล้่มผู้ลิต้ภัณฑ์แนวรัาบให�ค่รับค่ล้มท้กเซื้็กเมนต้์	เพื�อต้อบสินองล้กค่�ากล้่มเปี้าหมาย์แบบค่รับวงจรั

โครงการแนวราบข้อังบริษัทและบริษัทยุ่อัยุ สามูารถแบ่งกล้่มูผลิตภัณ์ฑ์์ ไดำ้ดำังน้�

โครงการ ชีวาวัลย์

โครงการ ชีวาโฮม โครงการชีวา บิซ โฮม

โครงการ ชีวารมย์ โครงการ ฮาร์ท
รูปแบบผลิตภัณ์ฑ์์ :  

บ้านเดำี�ยุว แบบ Luxury 
ระดำับราคา : 20 - 40 ล้านบาท

รูปแบบผลิตภัณ์ฑ์์ :  
ทาวน์โฮมู 

ระดำับราคา : 2 - 5 ล้านบาท

รูปแบบผลิตภัณ์ฑ์์ :  
โฮมูอัอัฟฟิศึ 

ระดำับราคา : 5 - 7 ล้านบาท

รูปแบบผลิตภัณ์ฑ์์ :  
บ้านเดำี�ยุว แบบ HIGH-END 
ระดำับราคา : 8 - 18 ล้านบาท

รูปแบบผลิตภัณ์ฑ์์ :  
ทาวน์โฮมู แบบ HIGH-END 
ระดำับราคา : 12 - 30 ล้านบาท



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 61

รายละเอียดโครงการแนวราบ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
โครงการแนวราบสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ช้�อโครงการ ช่วารมูย์ รังสิตั้-ดอนเมู้อง

ผู้พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั�งโครงการ ถืนนรัังสิิต้-นค่รันาย์ก	ต้ำาบลปีรัะช่าธิิปีัต้ย์์	 
อำาเภอธิัญบ้รั่	จังหวัด้ปีท้มธิาน้

พั่�นที�โครงการ 15-1-76	ไรั่

พั่�นที�ข้ายุ 3,648.15	ต้รั.ม

ชนิดำข้อังโครงการ บ�านเด้่�ย์ว	และ	บ�านแฝ่ด้

มููลค่าโครงการโดำยุประมูาณ์ 475	ล�านบาท

จำานวนยุูนิต บ�านเด้่�ย์ว	จำานวน	15	หลัง	
บ�านแฝ่ด้	จำานวน	66	หลัง

ความูค่บหุ้น้าข้อังการก่อัสร้าง 100%

ความูค่บหุ้น้าการข้ายุ 100%

มููลค่าที�โอันกรรมูสิทธิแล้วข้อัง
มููลค่าโครงการ

100%

ช้�อโครงการ ช่วาวัลย์ ป่�นเกล�า-สาที่ร 

ผู้พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั�งโครงการ ถืนนพ้ทธิมณฑลสิาย์	1	แขวงบางรัะมาด้	 
เขต้ต้ลิ�งช่ัน	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พั่�นที�โครงการ 26	-	3	-	20	ไรั่

พั่�นที�ข้ายุ 26,000	ต้รั.ม

ชนิดำข้อังโครงการ บ�านเด้่�ย์ว

มููลค่าโครงการโดำยุประมูาณ์ 1,539	ล�านบาท

จำานวนยุูนิต 52	หลัง	

ความูค่บหุ้น้าข้อังการก่อัสร้าง 75%	

ความูค่บหุ้น้าการข้ายุ 29%	

มููลค่าที�โอันกรรมูสิทธิแล้วข้อัง
มููลค่าโครงการ

28.85%

ช้�อโครงการ ช่วาโฮมู วงแห้วน-ลำาล้กกา

ผู้พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั�งโครงการ ถืนนไสิวปีรัะช่ารัาษัฎรั์	ค่ลอง	4	ต้ำาบลลาด้สิวาย์	
อำาเภอลำาล้กกา	จังหวัด้ปีท้มธิาน้

พั่�นที�โครงการ 32	-	0	-	67	ไรั่

พั่�นที�ข้ายุ 34,717	ต้รั.ม

ชนิดำข้อังโครงการ ทาวน์โฮีม

มููลค่าโครงการโดำยุประมูาณ์ 965	ล�านบาท

จำานวนยุูนิต ทาวน์โฮีม	จำานวน	274	หลัง

อัาคารพัาณ์ิชยุ์ จำานวน 3 หุ้ลัง 75%	

ความูค่บหุ้น้าข้อังการก่อัสร้าง 60%	

ความูค่บหุ้น้าการข้ายุ 41%

มููลค่าที�โอันกรรมูสิทธิแล้วข้อัง

มููลค่าโครงการ

41.24%
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โครงการแนวราบสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ช้�อโครงการ ช่วาโฮมู สุขสวัสดิ� - ประชาอุที่ิศ์

ผู้พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั�งโครงการ ถืนนปีรัะช่าอ้ทิศ	90	ต้ำาบลบ�านสิวน	 
อำาเภอพรัะสิม้ทรัเจด้่ย์์	จังหวัด้สิม้ทรัปีรัาการั

พั่�นที�โครงการ 31	-	2	-	87	ไรั่

พั่�นที�ข้ายุ 38,852	ต้รั.ม

ชนิดำข้อังโครงการ ทาวน์โฮีม

มููลค่าโครงการโดำยุประมูาณ์ 890	ล�านบาท

จำานวนยุูนิต ทาวน์โฮีม	จำานวน	359	หลัง

ความูค่บหุ้น้าข้อังการก่อัสร้าง 60%	

ความูค่บหุ้น้าการข้ายุ 36%

มููลค่าที�โอันกรรมูสิทธิแล้วข้อัง

มููลค่าโครงการ

36.49%

ช้�อโครงการ ช่วารมูย์ นครอินที่ร์

ผู้พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั�งโครงการ ถืนนนค่รัอินทรั์	ต้ำาบลบางขน้น	อำาเภอบางกรัวย์	
จังหวัด้นนทบ้รั่

พั่�นที�โครงการ 40	-	3	-	43	ไรั่

พั่�นที�ข้ายุ 37,714	ต้รั.ม

ชนิดำข้อังโครงการ บ�านเด้่�ย์ว	

มููลค่าโครงการโดำยุประมูาณ์ 1,593	ล�านบาท

จำานวนยุูนิต 139	หลัง

ความูค่บหุ้น้าข้อังการก่อัสร้าง 65%

ความูค่บหุ้น้าการข้ายุ 35%	

มููลค่าที�โอันกรรมูสิทธิแล้วข้อัง

มููลค่าโครงการ

34.53%	

ช้�อโครงการ ช่วา บิซิ โฮมู เอกชัย-บางบอน

ผู้พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	โฮีม	ออฟื้ฟื้ิศ	จำากัด้

ที�ตั�งโครงการ ถืนนเอกช่ัย์	แขวงค่ลองบางบอน	เขต้บางบอน	
จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พั่�นที�โครงการ 16-1-99	ไรั่

พั่�นที�ข้ายุ 15,927	ต้รั.ม

ชนิดำข้อังโครงการ โฮีมออฟื้ฟื้ิศ	

มููลค่าโครงการโดำยุประมูาณ์ 765	ล�านบาท

จำานวนยุูนิต 120	หลัง

ความูค่บหุ้น้าข้อังการก่อัสร้าง 70%

ความูค่บหุ้น้าการข้ายุ 33%	

มููลค่าที�โอันกรรมูสิทธิแล้วข้อัง

มููลค่าโครงการ

32.50%	
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ช้�อโครงการ ช่วาโฮมู กรุงเที่พั-ปทีุ่มู

ผู้พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั�งโครงการ ต้ำาบลบางเด้ื�อ	อำาเภอเมืองปีท้มธิาน้	 
จังหวัด้ปีท้มธิาน้	

พั่�นที�โครงการ 32-1-19	ไรั่

พั่�นที�ข้ายุ 30,123	ต้รั.ม

ชนิดำข้อังโครงการ ทาวน์โฮีม	

มููลค่าโครงการโดำยุประมูาณ์ 903	ล�านบาท

จำานวนยุูนิต ทาวน์โฮีม	จำานวน	333	หลัง

ความูค่บหุ้น้าข้อังการก่อัสร้าง 37%	

ความูค่บหุ้น้าการข้ายุ 24%

มููลค่าที�โอันกรรมูสิทธิแล้วข้อัง

มููลค่าโครงการ

24%

ช้�อโครงการ ช่วาโฮมู รังสิตั้-ปทีุ่มู

ผู้พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ที�ตั�งโครงการ ต้ำาบลบ�านกลาง	อำาเภอเมืองปีท้มธิาน้	 
จังหวัด้ปีท้มธิาน้	

พั่�นที�โครงการ 40-3-59	ไรั่

พั่�นที�ข้ายุ 36,775	ต้รั.ม

ชนิดำข้อังโครงการ ทาวน์โฮีม	บ�านแฝ่ด้	และอาค่ารัพาณิช่ย์์

มููลค่าโครงการโดำยุประมูาณ์ 1,093	ล�านบาท

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

ความูค่บหุ้น้าข้อังการก่อัสร้าง 88%

ความูค่บหุ้น้าการข้ายุ 12%

มููลค่าที�โอันกรรมูสิทธิแล้วข้อัง

มููลค่าโครงการ

12.21%

ช้�อโครงการ ฮาร์ที่ สุขุมูวิที่ 62/1

ผู้พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วา	ฮีารั์ท	จำากัด้	

ที�ตั�งโครงการ ถืนนสิ้ข้มวิท	ซื้อย์สิ้ข้มวิท	62/1	แขวงบางจาก	 
เขต้พรัะโขนง	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พั่�นที�โครงการ 0	-	2	-	9.38	ไรั่

พั่�นที�ข้ายุ 1,750	ต้รั.ม

ชนิดำข้อังโครงการ ทาวน์โฮีม

มููลค่าโครงการโดำยุประมูาณ์ 160	ล�านบาท

จำานวนยุูนิต 9	หลัง

ความูค่บหุ้น้าข้อังการก่อัสร้าง 100%	

ความูค่บหุ้น้าการข้ายุ 11%

มููลค่าที�โอันกรรมูสิทธิแล้วข้อัง

มููลค่าโครงการ

11%
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ช้�อโครงการ ฮาร์ที่ สุขุมูวิที่ 36

ผู้พััฒนาโครงการ บรัิษััท	ช่่วา	ฮีารั์ท	จำากัด้	

ที�ตั�งโครงการ ถืนนสิ้ข้มวิท	ซื้อย์สิ้ข้มวิท	36	แขวงค่ลองต้ัน	 
เขต้ค่ลองเต้ย์	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั

พั่�นที�โครงการ 0	-	3	-	70	ไรั่

พั่�นที�ข้ายุ 2,777	ต้รั.ม

ชนิดำข้อังโครงการ ทาวน์โฮีม

มููลค่าโครงการโดำยุประมูาณ์ 355	ล�านบาท

จำานวนยุูนิต 9	หลัง

ความูค่บหุ้น้าข้อังการก่อัสร้าง 100%

ความูค่บหุ้น้าการข้ายุ 0%

มููลค่าที�โอันกรรมูสิทธิแล้วข้อัง

มููลค่าโครงการ

0%	

การตลาดและการแข่งขัน
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 บรัิษััทต้รัะหนักถืึงค่วามต้�องการัของกล้่มล้กค่�าเปี้าหมาย์เปี็นสิำาค่ัญ	ซื้ึ�งไม่เพ่ย์งแต้่กำาหนด้กล้่มล้กค่�าเปี้าหมาย์เพ่ย์งกล้่มใด้
กล้่มหนึ�งเท่านั�น	เน่�องจากแต้่ละโค่รังการัม่เอกลักษัณ์ท่�แต้กต้่างกันออกไปีต้ามทำาเลท่�ต้ั�ง	และฟื้ังก์ช่ั�นการัใช่�งาน	ซื้ึ�งนำาไปีสิ้่การั
กำาหนด้รัาค่าให�สิอด้ค่ล�องกับกล้่มเป้ีาหมาย์ของโค่รังการันั�นๆ	 ทั�งน้�	 บรัิษััทได้�ศึกษัาค่วามต้�องการัของผู้้�บริัโภค่ท่�เปีล่�ย์นแปีลง
ไปีต้ามย์้ค่สิมัย์และต้ิด้ต้ามค่วามนิย์มอย์่างใกล�ช่ิด้	 เพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัของกล้่มล้กค่�าได้�อย์่างลงต้ัวท่�สิ้ด้	 ซื้ึ�งอย์้่ภาย์ใต้� 
ค่วามสิะด้วกสิบาย์และค่้ณภาพท่�ค่้�มค่่า	

 กลยุทธ์การตลาด

 กลยุทธ์ด้านทำาเลที่ตั้ง

	 การัสิรัรัหาท่�ด้ินหรัือทำาเลท่�ต้ั�ง	 เพื�อพัฒนาโค่รังการัแต้่ละโค่รังการันั�น	 บรัิษััทให�ค่วามสิำาค่ัญเปี็นอันด้ับต้�นๆ	 โด้ย์ม่การั
ออกสิำารัวจโค่รังการัย่์านนั�น	 เพื�อศึกษัาสิภาวะต้ลาด้และค่วามต้�องการัของผู้้�บริัโภค่อย์่างละเอ่ย์ด้	 เน�นทำาเลท่�ม่ศักย์ภาพใกล�
แหล่งช้่มช้่น	 มเ่สิ�นทางค่มนาค่มท่�สิะด้วก	 ใกล�ทางด่้วน	 และต้ามแนวสิถืาน้ขนส่ิงมวลช่นรัะบบรัางในเขต้กรั้งเทพมหานค่รัและ 
เขต้ปีริัมณฑลทั�งปัีจจ้บันและเสิ�นทางในอนาค่ต้	 นอกจากน้�บรัิษััทม่การัพิจารัณาค่รัอบค่ล้มไปีถืึงสิภาพแวด้ล�อมในช้่มช่นและ
รัะบบรัักษัาค่วามปีลอด้ภัย์สิ้งสิ้ด้	 เพื�อให�ล้กค่�าหรัือผู้้�อย่้์อาศัย์ท่�ได้�ต้ัด้สิินใจซื้ื�อหรัือลงท้นในโค่รังการัของบรัิษััทม่สิภาพแวด้ล�อม
และค่้ณภาพช่่วิต้ท่�ด้่ย์ิ�งขึ�น

 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์

	 บริัษััทม่แนวค่วามค่ิด้ในการัออกแบบโค่รังการัท่�แต้กต้่างกันไปี	 โด้ย์พิจารัณาจากปีัจจัย์หลาย์ปีรัะการัให�สิอด้ค่ล�องกับท้กๆ
ขบวนการั	 เรัิ�มต้ั�งแต้่ทำาเลท่�ต้ั�ง	 ข�อม้ลอ�างอิงจากการัขาย์และการัต้ลาด้	 โด้ย์เฉพาะลักษัณะโค่รังการั	 จำานวนย์้นิต้	 เพื�อกำาหนด้
ให�สิอด้ค่ล�องกับค่วามต้�องการัของกล้่มล้กค่�าเป้ีาหมาย์ของโค่รังการันั�นๆ	 ทั�งน้�บริัษััท	 ยั์งนำาเทค่โนโลย่์ท่�ม่ฟัื้งก์ชั่�นการัใช่�งานท่�
หลากหลาย์เข�ามาม่สิ่วนช่่วย์อำานวย์ค่วามสิะด้วกและรัักษัาค่วามปีลอด้ภัย์ให�รััด้ก้มมากยิ์�งขึ�น	 รัวมถืึงการัเลือกใช่�เค่รัื�องต้กแต้่ง
หรัอืเฟื้อร์ันเิจอร์ั	ท่�มค่่ณ้ภาพเหนอ่มาต้รัฐาน	นอกจากน้�บรัษัิัทย์งัได้�มก่ารัออกแบบผัู้งโค่รังการัโด้ย์ค่ำานงึถืงึการัใช่�ปีรัะโย์ช่นส์ิง้สิด้้
จากการัใช่�พื�นท่�สิ่วนกลาง	ให�ผู้้�พักอาศัย์สิามารัถืใช่�งานและพักผู้่อนได้�จรัิงเพื�อสิรั�างบรัรัย์ากาศท่�ด้่รัอบโค่รังการั	

 การส่งมอบสินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กำาหนด

	 บริัษััทม้ง่มั�นพฒันาโค่รังการัให�แล�วเสิรัจ็ต้รังต้ามรัะย์ะเวลาท่�กำาหนด้	เพื�อสิง่มอบสินิค่�า	ด้�วย์ค่ณ้ภาพท่�อย่้์เหนอ่ค่วามพงึพอใจ 
ของล้กค่�า	 ทั�งน้�	 บรัิษััทม่ค่วามปีรัะสิงค์่ท่�จะสิรั�างค่วามเชื่�อมั�นและค่วามน่าเช่ื�อถืือให�กับแบรันด์้ของบริัษััท	 จึงเล็งเห็นว่า 
ค่วามคื่บหน�าของโค่รังการัท้กโค่รังการัท่�กำาลังก่อสิรั�างเป็ีนสิิ�งสิำาค่ัญ	 จึงได้�ม่การัเปิีด้เผู้ย์ข�อม้ลและรัาย์งานค่วามคื่บหน�าของ
โค่รังการัเปีน็รัะย์ะๆ	ผู่้านทาง	www.chewathai.com	เพื�อให�ลก้ค่�าได้�ต้ดิ้ต้ามและใช่�เปีน็ข�อม้ลช่่วย์ในการัต้ดั้สินิใจซืื้�อหรัอืค่าด้การัณ์ 
การัสิ่งมอบสิินค่�าได้�ต้รังต้ามรัะย์ะเวลาท่�กำาหนด้ไว�	
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 การให้บริการและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

	 บรัิษััทม่การับรัิหารัจัด้การัสิินค่�าและการับรัิการัล้กค่�าอย์่างม่มาต้รัฐานและม่จรัิย์ธิรัรัมภาย์ใต้�การัด้ำาเนินงาน	ด้ังน้�

• ม้ง่มั�นท่�จะพัฒนาสินิค่�าเพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัของลก้ค่�า	และสิง่มอบสินิค่�าด้�วย์ค่ณ้ภาพภาย์ใต้�เงื�อนไขท่�เปีน็ธิรัรัม

• การัให�บรักิารัข�อม้ลเก่�ย์วกบัสินิค่�าและบรักิารัต้า่งๆ	ได้�ถืก้ต้�องและค่รับถื�วน	เพื�อให�ลก้ค่�ามข่�อม้ลเพย่์งพอต้อ่การัต้ดั้สินิใจ	 
เช่่น	ข�อม้ลรัาย์ละเอ่ย์ด้โค่รังการั	ข�อม้ลด้�านสิินเช่ื�อ	ข�อม้ลการับรัิการัต้รัวจเช่็ค่ค่้ณภาพห�อง	เปี็นต้�น	ซื้ึ�งการัให�ข�อม้ล
ต้า่งๆ	ต้�องไม่กล่าวหรืัอสิื�อสิารัช่่องทางอื�นๆ	เกนิค่วามเป็ีนจริัง	อันเปีน็เหต้ใ้ห�ลก้ค่�าเกิด้ค่วามเข�าใจผิู้ด้เก่�ย์วกับเงื�อนไข
ต้า่งๆ	ของสินิค่�าและบริัการั	ซึื้�งอย่้์ภาย์ใต้�การัให�บริัการัแบบ	Service	mind	เพื�อลด้ข�อรั�องเรัย่์นจากลก้ค่�าให�ได้�มากท่�สิด้้

• บรัิษััทม่ช่่องทางให�ล้กค่�าแจ�งถืึงข�อเสินอแนะ	ปีัญหา	และข�อรั�องเรั่ย์น	เก่�ย์วกับสิินค่�าหรัือการัให�บรัิการัท่�ไม่เหมาะสิม	
เพื�อท่�บรัิษััทจะได้�ปีรัับปีรั้งหรัือแก�ไขปีัญหาให�กับล้กค่�าได้�อย์่างรัวด้เรั็ว	และย์ังนำาข�อเสินอแนะไปีพัฒนาสิินค่�าและการั
ให�บรัิการัต้่อไปีในอนาค่ต้

• บรัิษััทม่การัจัด้ต้ั�ง	ฝ่่าย์ช่่วาแค่รั์	เพื�อให�บรัิการัล้กค่�าหลังการัขาย์	โด้ย์ม่ช่่องทางในการัแจ�งซื้่อม	ปีรัึกษัางานซื้่อม	และ
ต้ิด้ต้ามงานซื้่อม	ให�กับล้กบ�านช่่วาทัย์	เพื�ออำานวย์ค่วามสิะด้วกสิบาย์และค่วามรัวด้เรั็วในการัต้ิด้ต้ามงาน

• บรัิษััทจัด้ต้ั�งโค่รังการั	 ช่่วาทัย์	 โซื้ไซื้ต้่�	 ว่ซื้่า	 ออลสิมารั์ท	 เพย์์	 มอบสิิทธิิพิเศษัให�สิำาหรัับล้กค่�าช่่วาทัย์เท่านั�น	 อาทิ	 
สิ่วนลด้พิเศษัจากรั�านอาหารั	 สิถืาบันเสิริัมค่วามงาม	 รั�านค่�าชั่�นนำา	 การัจอง/เช่่ารัถื	 พรั�อมทั�งม่สิิทธิิเข�าร่ัวมเปิีด้ตั้ว
โค่รังการัใหม่ก่อนใค่รั	และกิจกรัรัมต้่างๆ	จากช่่วาทัย์	โซื้ไซื้ต้่�	เปี็นต้�น	

	 การัด้ำาเนนิการับรัหิารัจดั้การัสินิค่�าและการัให�บรักิารัต้า่งๆ	ข�างต้�น	เพื�อสิรั�างค่วามสิมัพนัธ์ิท่�ด้ใ่ห�ลก้ค่�าเกิด้ค่วามปีรัะทบัใจ 
ทั�งก่อนและหลงัการัขาย์	และเปีน็ส่ิวนหนึ�งในการัรักัษัาฐานลก้ค่�าเด้มิและสิรั�างกล้ม่ลก้ค่�าใหมจ่ากการับอกต่้อ	(word	of	mouth)	 
ของล้กค่�าเค่ย์ได้�รัับปีรัะสิบการัณ์ท่�ด้่กับการับรัิการัของบรัิษััท	

 

 CHEWA RENUE
		 CHEWA	Renue	 เปี็นอ่กหนึ�งธิ้รักิจท่�จะเพิ�มรัาย์ได้�อ่กทางให�กับบรัิษััท	 เน่�องจากบรัิษััทได้�เล็งเห็นโอกาสิ	ต้ลาด้ท่�อย์้่อาศัย์ 
มอืสิองท่�ได้�รัับค่วามนยิ์มมากขึ�น	สิวนทางกับอสิงัหารัมิทรัพัย์์มอืหนึ�ง	ด้�วย์จด้้ขาย์ท่�สิำาคั่ญของต้ลาด้ท่�อย่้์อาศยั์มือสิองคื่อ	“ทำาเล”	
“รัาค่า”	และ	“ค่วามค่้�มค่่า”	ท่�เข�ามาต้อบโจทย์์ผู้้�บรัิโภค่ท่�ได้�รัับผู้ลกรัะทบจากสิภาวะเศรัษัฐกิจท่�ช่ะลอต้ัว	ซื้ึ�งทำาให�ผู้้�บรัิโภค่ม่กำาลัง
ซื้ื�อท่�ลด้ลง	ต้�องใช่�จ่าย์อย์่างรัะมัด้รัะวัง	ค่ิด้ไต้รั่ต้รัองมากขึ�น	ต้ลอด้จนเกณฑ์การัปีล่อย์สิินเช่ื�อจากธินาค่ารัท่�ม่ค่วามเข�มงวด้มาก
ขึ�น	 ทำาให�ผู้้�บรัิโภค่มองหาบ�านท่�รัาค่าถื้กมากขึ�น	 ท่�อย์้่อาศัย์มือสิองหรัือบ�านมือสิองจึงเปี็นอ่กต้ัวเลือกหนึ�งท่�ต้อบโจทย์์ผู้้�บรัิโภค่
ในย์้ค่น้�	ด้�วย์เรัื�องรัาค่า	รัวมถืึงทำาเลท่�ย์ังเปี็นท่�ต้�องการั	เน่�องจากม่รัาค่าถื้กกว่าท่�อย์้่อาศัย์ใหม่ถืึง	10-30%	ซื้ึ�งต้อบโจทย์์สิำาหรัับ
ผู้้�บริัโภค่ท่�ม่กำาลังซื้ื�อไม่มาก	 อ่กทั�งรัาค่าอย่้์ในช่่องว่างทางการัต้ลาด้	 ท่�อย่้์อาศัย์มือหนึ�งอาจจะไม่สิามารัถืทำารัาค่ากับสิเปีค่วัสิด้้	
ขนาด้พื�นท่�ใช่�สิอย์	พื�นท่�ด้ิน	รัวมถืึงทำาเลได้�เปีรั่ย์บเมื�อเท่ย์บกับต้�นท้นท่�ด้ินและค่่าก่อสิรั�างท่�สิ้งขึ�นท้กปีี

		 โด้ย์รั้ปีแบบของธ้ิรักิจจะเป็ีนการัปีรัะม้ลทรััพย์์จากธินาค่ารั	 บรัิษััทบริัหารัสิินทรััพย์์	 หรัือกรัมบังค่ับค่ด้่	 ปีรัะเภทท่�อย่้์
อาศัย์	 แล�วนำาไปีปีรัับปีรั้งและจำาหน่าย์	 พรั�อมบริัการัให�ค่ำาปีรึักษัายื์�นก้�จนถืึงกรัะบวนการัโอนกรัรัมสิิทธิิ�	 โด้ย์เน�นแนวคิ่ด้	 “เพื�อ
สิ่งมอบปีรัะสิบการัณ์ของท่�อย์้่อาศัย์มือสิองท่�ด้่กว่า”	 โด้ย์นอกจากม่ค่วามเช่่�ย์วช่าญด้�านค่้ณภาพของการัก่อสิรั�างและด้้แลล้กค่�า	 
จากท่มงานช่่วาแค่รั์อย์้่แล�ว	 ย์ังเพิ�มแผู้นการัต้ลาด้และปีรัับกลย์้ทธิ์เพื�อเข�าถืึงต้ลาด้ท่�อย์้่อาศัย์มือสิองให�มากขึ�น	 โด้ย์ค่าด้หวังว่า
จะได้�รัับค่วามสินใจจากกล้่มเปี้าหมาย์และสิรั�างกรัะแสิในต้ลาด้ท่�อย์้่อาศัย์มือสิองได้�เปี็นอย์่างด้่

		 ทั�งน้�บรัิษััทได้�เรัิ�มศึกษัาข�อม้ลค่วามเปี็นไปีได้�ทางต้ลาด้	และการัเงิน	ต้ลอด้จนถืึงข�อกฎหมาย์	ต้ั�งแต้่ปีลาย์ปีี	2564	รัวมถืึง 
การัรัวบรัวมข�อม้ลทรััพย์์	 ท่�จะเรัิ�มเข�าปีรัะม้ลในปีี	2565	 ต้ลาด้ท่�อย่้์อาศัย์มือสิองเป็ีนต้ลาด้ท่�ม่ค่วามสิำาค่ัญและไม่ค่วรัมองข�าม	
จากการัต้ิด้ต้ามภาพรัวมสิถืานการัณ์ต้ลาด้ท่�อย่้์อาศัย์มือสิองทั�วปีรัะเทศช่่วงท่�ผู้่านมา	 พบว่าม่จำานวนหน่วย์ท่�ปีรัะกาศขาย์เฉล่�ย์
เด้ือนละกว่า	100,000	 หน่วย์	 ม้ลค่่าท่�ปีรัะกาศขาย์เฉล่�ย์เด้ือนละกว่า	800,000	 ล�านบาท	 ซึื้�งม่การัขย์าย์ต้ัวเพิ�มขึ�นเป็ีนรัะย์ะ	
ปีรัะกอบกบัมม้มองเช่งิบวกต้อ่เศรัษัฐกจิท่�น่าจะเรัิ�มมก่ารัฟื้้�นต้วัมากขึ�น	หลังจากท่�ปีรัะเทศต้�องฝ่า่วกิฤต้โิค่วดิ้-19	มามากกวา่	2	ปีี	 
ต้อนน้�มก่ารัรับัวัค่ซ่ื้นและสิถืานการัณ์การัรัะบาด้เรัิ�มด้ข่ึ�นพรั�อมมปั่ีจจัย์บวกจากการัเปิีด้ปีรัะเทศและมนั่กท่องเท่�ย์วเข�ามามากขึ�น	 
ย์่อมส่ิงผู้ลด่้ต่้อธิ้รักิจท่�ฟื้้�นต้ัว	 รัวมถืึงกล้่มค่นท่�อย์ากม่บ�านท่�ม่พื�นท่�มากกว่าท่�อย่้์อาศัย์เด้ิมของกล้่มท่�ย์ังม่กำาลังซื้ื�อ	 ช่่วา	 รั่นิว	 
จึงเปี็นอ่กหนึ�งทางเลือกให�กับกล้่มล้กค่�าท่�หาท่�อย์้่อาศัย์ท่�ค่้�มค่่า
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 2563 - 2564
 ปี 2563 ธ้รกิจที�อัยูุ่อัาศึัยุซบเซาร้นแรงกำาลังซ่�อัในประเทศึและชาวต่างชาติไดำ้รับผลกระทบจากการแพัร่ระบาดำข้อัง 
COVID-19 ทำาให�กิจกรัรัมทางเศรัษัฐกิจช่ะงักกนัท้กภาค่ส่ิวน	อ่กทั�งการัลงท้นโค่รังสิรั�างพื�นฐานล่าช่�า	รัวมถึืงภาวะภัย์แล�งรัน้แรัง
ในช่่วงค่รัึ�งแรักของปีีสิ่งผู้ลให�เศรัษัฐกิจไทย์หด้ต้ัว	6.1%	รั้นแรังสิ้ด้ในรัอบ	22	ปีี	ผู้้�ปีรัะกอบการัจึงช่ะลอการัเปีิด้ขาย์โค่รังการัใหม่	 
ขณะท่�ผู้้�ซืื้�อทั�งในและต้่างปีรัะเทศช่ะลอการัตั้ด้สิินใจซืื้�อ	 เลื�อน/ย์กเลิกการัโอนกรัรัมสิิทธิิ�ท่�อย่้์อาศัย์จากรัาย์ได้�ท่�หาย์ไปีและ 
ค่วามไม่มั�นใจสิถืานการัณ์ในอนาค่ต้	 แม�ว่าธิปีท.ม่การัปีรัับเกณฑ์	 LTV	 ท่�ผู้่อนค่ลาย์มากขึ�นสิำาหรัับผู้้�ซืื้�อ	 ทั�งน้�	ภาพรัวมต้ลาด้ 
ท่�อย์้่อาศัย์ปีี	2563	สิรั้ปีได้�ด้ังน้�			

•  การเปิดำข้ายุโครงการใหุ้มู่ลดำลง 41.6% อัยุู่ที� 65,051 ยุูนิต	สิ่วนม้ลค่่าโค่รังการัหด้ต้ัว	39.8%	 อย์้่ท่�	287,000	 ล�านบาท 
ต้ำ�าสิด้้ในรัอบ	8	ปีี	โด้ย์เฉพาะค่อนโด้มิเนย้์มมจ่ำานวนลด้ลง	61.0%	(ทำาให�สัิด้ส่ิวนค่อนโด้มิเนย้์มเปีดิ้ขาย์ใหมป่ีรับัลด้ลงต้ำ�ากวา่
บ�านแนวรัาบเปี็นค่รัั�งแรักในรัอบ	10	ปีี	อย์้่ท่�	40:60)	เน่�องจากอ้ปีทานค่งค่�างสิะสิมม่จำานวนมาก	ปีรัะกอบกับสิถืาบันการัเงิน 
เพิ�มค่วามเข�มงวด้ในการัปีล่อย์สิินเชื่�อจากภาวะเศรัษัฐกิจซื้บเซื้าและหน้�ค่รััวเรัือนท่�ปีรัับเพิ�มขึ�น	 สิ่งผู้ลให�ผู้้�ปีรัะกอบการั 
ต้่างเรั่งปีรัับกลย์้ทธิ์ในการัทำาธิ้รักิจ	 อาทิ	 ทำาโค่รังการัท่�ม่ขนาด้เล็กลง	 ออกมาต้รัการัสิ่งเสิรัิมการัขาย์ต้่างๆ	ทั�งให�ของแถืม
และลด้รัาค่าเพื�อต้อบสินองกล้่มท่�ต้�องการัซื้ื�อเพื�อการัอย์้่อาศัย์จรัิง	(Real	demand)	รัวมถืึงหันมาเน�นทำาต้ลาด้ในกล้่มล้กค่�า
รัะด้บับนท่�ได้�รับัผู้ลกรัะทบจำากดั้จากภาวะเศรัษัฐกจิ ทำาใหุ้ร้าคาเฉลี�ยุตอ่ัยุนูติลดำลงไมูมู่ากนกัอัยูุ่ที� 3.9 ลา้นบาท/ยุนูติ (-1.9%) 

• ยุอัดำข้ายุที�อัยุู่อัาศึัยุหุ้ดำตัว 36.0% อัยุู่ที� 60,194 ยุูนิต เปี็นการัหด้ต้ัวมากท่�สิ้ด้ในรัอบ	10	ปีี	(ภาพท่�	10)	ผู้ลจากหน้�ค่รััวเรัือน
ปีรัับเพิ�มขึ�น	(86.6%	ของ	GDP	ณ	ไต้รัมาสิ	3/2563	สิ้งสิ้ด้ในรัอบ	18	ปีี)	ปีรัะกอบกับสิถืาบันการัเงินเพิ�มค่วามเข�มงวด้
ในการัพิจารัณาสิินเช่ื�อ	ทำาให�จำานวนย์้นิต้เหลือขาย์สิะสิม	(Cumulative	unsold	units)	สิ้งสิ้ด้ในรัอบ	24	ปีีท่�	202,755	ย์้นิต้	
เพิ�มขึ�น	2.5%	จากสิิ�นปีี	2562	โด้ย์ท่�อย์้่อาศัย์รัาค่าต้ำ�ากว่า	3	ล�านบาทม่ย์้นิต้เหลือขาย์สิ้งสิ้ด้ค่ิด้เปี็นสิัด้สิ่วนมากกว่า	60%	
ของย์้นิต้เหลือขาย์ทั�งหมด้	

• ยุอัดำโอันกรรมูสิทธิ�ที�อัยุู่อัาศึัยุลดำลง 4.7% อัยุู่ที� 196,639 ยุูนิต แบ่งเปี็น	ค่อนโด้มิเน้ย์ม	(สิัด้สิ่วนสิ้งสิ้ด้	50%)	98,698	ย์้นิต้	
(-3.3%)	รัองลงมาเปี็นทาวน์เฮี�าสิ์	(สิัด้สิ่วน	28%)	55,234	ย์้นิต้	(-8.1%)	บ�านเด้่�ย์ว	(สิัด้สิ่วน	14%)	27,670	ย์้นิต้	(-1.0%)	
และอื�นๆ	 ได้�แก่	บ�านแฝ่ด้และอาค่ารัพาณิช่ย์์	(สิัด้สิ่วน	8%)	15,037	ย์้นิต้	(-7.0%)	 เน่�องจากสิถืานการัณ์การัแพรั่รัะบาด้	
COVID-19	 ทำาให�กิจกรัรัมทางเศรัษัฐกิจสิะด้้ด้ลง	 รัวมถึืงกำาลังซืื้�อท่�ลด้ลงต้ามภาวะเศรัษัฐกิจท่�ช่ะลอตั้ว	 ผู้้�ซืื้�อช่าวไทย์จึง
ช่ะลอ/	ย์กเลกิการัโอนกรัรัมสิทิธิิ�จากค่วามกงัวลด้�านรัาย์ได้�ในอนาค่ต้	สิว่นช่าวต้า่งช่าต้เิลื�อน/	ช่ะลอ/	ย์กเลกิการัโอนกรัรัมสิทิธิิ�
เน่�องจากไมส่ิามารัถืเด้นิทางมาไทย์ได้�	สิะท�อนจากการัโอนกรัรัมสิทิธิิ�ค่อนโด้มิเนย้์มปีี	2563	ของช่าวต้า่งช่าต้ท่ิ�ลด้ลงต่้อเน่�อง
ทั�งจำานวนย์้นิต้และม้ลค่่าอย์้่ท่�	5,248	ย์้นิต้	(-22.1%)	และ	29,034	ล�านบาท	(-14.4%)	ต้ามลำาด้ับ	

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มปี 2564
	 ปีี	2564	 ธิ้รักิจท่�อย่้์อาศัย์ในกรั้งเทพฯ	 และปีรัิมณฑลม่แนวโน�มทรังตั้วถืึงเต้ิบโต้เล็กน�อย์	 ผู้ลจากการัแพรั่รัะบาด้ของ	
COVID-19	 ย์ังกด้ด้ันการัฟื้้�นต้ัวของเศรัษัฐกิจปีรัะกอบกับหน้�ค่รััวเรืัอนม่แนวโน�มปีรัับเพิ�มขึ�นต้่อเน่�องสิ่งผู้ลโด้ย์ต้รังต้่อกำาลังซื้ื�อ
และค่วามเข�มงวด้ในการัขย์าย์สิินเช่ื�อของสิถืาบันการัเงิน	รัาค่าอสิังหารัิมทรััพย์์	ในช่่วง	Q1	2564	ม่แนวโน�มลด้ลงต้่อเน่�องจาก
ปีลาย์ปีี	2563	 ส่ิวนหนึ�งมาจากภาวะเศรัษัฐกิจช่ะลอตั้วหน้�ค่รััวเรืัอนท่�อย่้์ในรัะด้ับสิ้ง	 และผู้ลกรัะทบจากโค่วิด้-19	 รัะลอกใหม่	 
ซึื้�งสิ่งผู้ลให�ผู้้�บรัิโภค่ใช่�รัะย์ะเวลาในการัตั้ด้สิินใจซืื้�อบ�านนานขึ�น	 หรัือช่ะลอการัซืื้�อบ�านออกไปีก่อนทำาให�ผู้้�ปีรัะกอบการัยั์งค่งใช่�
สิงค่รัามรัาค่าในการัด้ึงด้้ด้ใจผู้้�ซื้ื�อด้�วย์แค่มเปีญการัต้ลาด้ลด้รัาค่า	และโปีรัโมช่ันต้่างๆ	เพื�อเรั่งการัต้ัด้สิินใจของผู้้�ซื้ื�อ

	 แนวโน�มอ้ปีทานอ้ปีทานหรืัอจำานวนท่�อย่้์อาศัย์หาย์ไปีจากต้ลาด้อ่กค่รัั�งหลังจากมก่ารัรัะบาด้ของโค่วิด้-19	รัะลอกใหม่	ทำาให�
ผู้้�ปีรัะกอบการัและผู้้�บรัิโภค่ท่�ต้�องการัขาย์อสิังหาริัมทรััพย์์ท่�อย่้์ในมือช่ะลอนำาสิินค่�าออกมาขาย์โด้ย์ล่าสิ้ด้	 ดั้ช่น้อ้ปีทานลด้ลงมา 
อย์้่ท่�	363	จ้ด้	จาก	385	จ้ด้	หรัือลด้ลง	6%	จากไต้รัมาสิก่อน	(Q4	2563)	ซื้ึ�งค่าด้ว่าน่าจะสิ่งผู้ลต้่อเน่�องไปีอ่กอย์่างน�อย์หนึ�ง
ไต้รัมาสิ	ค่อนโด้มิเน้ย์มม่สิัด้สิ่วนมากท่�สิ้ด้อย์้่ท่�	88%	ของจำานวนอ้ปีทานทั�งหมด้ในกรั้งเทพฯ	แต้่ม่จำานวนลด้ลงจากไต้รัมาสิก่อน	
7%	ในสิ่วนของบ�านเด้่�ย์วม่สิัด้สิ่วน	7%	ของจำานวนอ้ปีทาน	ทั�งหมด้ในกรั้งเทพฯ	
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	 (-2%	Q๐Q)	และทาวน์เฮี�าสิ์	ม่สิัด้สิ่วน	5%	ของจำานวนอ้ปีทานทั�งหมด้ในกรั้งเทพฯ	(+1%	QoQ)	สิะท�อนให�เห็นว่าผู้้�บรัิโภค่
ในรัะด้ับกลาง-ล่าง	 ช่ะลอค่วามค่ิด้ท่�จะซื้ื�อในช่่วงน้�ออกไปี	 โด้ย์เฉพาะสิินค่�ารัะด้ับ	1-3	 ล�านบาทสิ่วนผู้้�ซื้ื�อท่�เปี็นกล้่มเปี้าหมาย์ 
ของสิินค่�ารัาค่ารัะด้ับบนยั์งค่งม่ค่วามสิามารัถืในการัซื้ื�อ	 และให�ค่วามสินใจในการัซื้ื�อหรัือลงท้นอย่้์แต้่เรัิ�มเห็นแนวโน�มท่�ผู้้�ซืื้�อ 
จะใช่�เวลาในการัต้ัด้สิินใจซื้ื�อท่�นานขึ�น	

	 ค่ณะกรัรัมการันโย์บาย์การัเงิน	(กนง.)	ได้�ปีรัะเมินภาพรัวมเศรัษัฐกิจไทย์ในปีี	2564	ว่าจะพลิกฟื้้�นกลับมาขย์าย์ตั้วได้�ท่�	3.2% 
ลด้ลงจากเด้ิมท่�ค่าด้ว่าจะอย่้์ท่�รัะด้ับ	3.6%	 ต้�องใช่�เวลาไม่ต้ำ�ากว่า	2	 ปีี	 กว่าจะฟื้้�นตั้วได้�เท่ย์บเท่ากับช่่วงก่อนเกิด้โค่วิด้-19 
แม�เศรัษัฐกิจไทย์กำาลังค่่อย์ๆ	ฟื้้�นต้ัว	แต้่ย์ังค่งม่ค่วามไม่แน่นอนสิ้งมากจากการัแพรั่รัะบาด้ของโค่วิด้-19	รัะลอกใหม่	ทางกนง.	
จึงม่มต้ิค่งอัต้รัาด้อกเบ่�ย์นโย์บาย์ไว�ท่�	0.50%	 ต้่อปีีเพื�อสินับสิน้นการัฟื้้�นต้ัวของเศรัษัฐกิจอย่์างต้่อเน่�องแม�ว่าปัีจจัย์ด้ังกล่าว 
จะเอื�อต้่อผู้้�บรัิโภค่ท่�ม่ค่วามพรั�อม	 เน่�องจากสิ่งผู้ลให�ด้อกเบ่�ย์บ�านย์ังค่งอย์้่ในรัะด้ับต้ำ�า	 แต้่การัฟื้้�นต้ัวจากเศรัษัฐกิจท่�ค่าด้ว่าจะใช่�
เวลานานขึ�น	 หลังจากท่�ม่การัแพรั่รัะบาด้ของโค่วิด้-19	 รัะลอกใหม่ทำาให�ผู้้�บรัิโภค่สิ่วนใหญ่เลือกท่�จะรัะมัด้รัะวังการัใช่�จ่าย์มาก 
ยิ์�งขึ�นโด้ย์เฉพาะกับสิินค่�าท่�ม่ม้ลค่่าสิ้ง	 และก่อให�เกิด้ภารัะผู้้กพันรัะย์ะย์าวอย์่างท่�อย่้์อาศัย์ช่่วงเวลาต้่อจากน้�	 ค่วามน่าสินใจจึง 
อย์้่ท่�มาต้รัการัเย์่ย์วย์าต้่างๆ	ท่�ทางภาค่รััฐออกมาและม่แผู้นจะออกมาในอนาค่ต้อันใกล�	

	 ปีัจจัย์ท่�จะส่ิงผู้ลต่้อภาพรัวมเศรัษัฐกิจ	 ได้�แก่	 สิถืานการัณ์การัแพร่ัรัะบาด้ของโค่วิด้-19	 รัะลอกใหม่ค่วามรัวด้เร็ัวในการั
จดั้หาและกรัะจาย์วคั่ซ่ื้นรัวมไปีถืงึสิถืานการัณท์างการัเมอืงท่�ย์งั	ค่งม่ค่วามว้น่วาย์อย์้	่ด้งันั�นปัีจจยั์หลกัจงึอย่้์ท่�กำาลงัซื้ื�อท่�ฟื้้�นต้วัช่�า	 
และค่วามต้�องการัซืื้�อของผู้้�บริัโภค่ถื้กด้้ด้ซื้ับไปีแล�วจำานวนมากจากการัถื้กกรัะต้้�นด้�วย์โปีรัโมชั่นสิ่วนลด้ต้่างๆ	 ในปีี	2563	 ทำาให�
กำาลังซื้ื�อในช่่วง	 Q1	2564	 ช่ะลอต้ัวของต้ลาด้ค่าด้ว่าผู้้�ปีรัะกอบการัจะย์ังค่งเลื�อนหรัือช่ะลอการัเปีิด้ต้ัวโค่รังการัใหม่ออกไปีเพื�อ 
ลด้ค่วามเสิ่�ย์ง	 และรัอให�ค่วามต้�องการัซื้ื�อบ�านกลับมาอ่กค่รัั�งหลังสิถืานการัณ์ค่ล่�ค่ลาย์แม�ว่ารัะด้ับรัาค่าท่�อย่้์อาศัย์จะไม่ต้ำ�ากว่า
ในปีี	2563	 มากนัก	 แต้่จะม่โปีรัโมชั่�น	 หรัือแค่มเปีญต้่างๆ	 ท่�ด้ึงด้้ด้ใจผู้้�ซื้ื�อมากขึ�น	 ไม่ว่าจะเปี็นอย์้่ฟื้รั่	 ลด้ด้อกเบ่�ย์	 หรัือฟื้รั ่
ค่่าสิ่วนกลางแนวโน�มค่วามสินใจของผู้้�บรัิโภค่ย์ังค่งเปี็นสิินค่�าปีรัะเภทแนวรัาบ	ไม่ว่าจะเปี็นบ�านเด้่�ย์วหรัือทาวน์เฮี�าสิ์	สิอด้ค่ล�อง
กับทางฝ่ั�งผู้้�ปีรัะกอบการัท่�ลงท้นในโค่รังการัแนวรัาบมากขึ�นเพื�อต้อบโจทย์์พฤต้ิกรัรัมของผู้้�บรัิโภค่ท่�ต้�อง	 Work	From	Home	
และใช่�ช่่วิต้ท่�อย่้์กับบ�านนานขึ�นซึื้�งในปีี	2564	 ยั์งเป็ีนโอกาศของผู้้�ซืื้�อสิินค่�าเพื�ออย่้์อาศัย์	 และรัวมไปีถึืงศักย์ภาพของนักลงท้น
ท่�ย์ังม่ค่วามพรั�อม	 เน่�องจากผู้้�ปีรัะกอบการัอสัิงหาริัมทรััพย์์ยั์งค่งต้รัึงรัาค่าขาย์ใกล�เค่่ย์งกับรัาค่าขาย์ของปีี	2563	 เน่�องจาก
สิถืานการัณ์	 โค่วิด้รัะรัอก	3	 ทำาให�แนวโน�มการักรัะจาย์ต้ัวของโค่รังการัอสิังหารัิมทรััพย์์	 สิ่วนใหญ่ม่แนวโน�มกรัะจาย์ต้ัวออก 
สิ้พ่ื�นท่�	รัอบนอกกรัง้เทพมากยิ์�งขึ�น	ต้ามแนวเสิ�นทางรัถืไฟื้ฟ้ื้าใหมท่่�เพิ�งเปีดิ้ใช่�บรักิารัรัวมถืงึเสิ�นทางรัถืไฟื้ฟ้ื้าท่�จะเปิีด้ให�ใช่�บรักิารั
ในอนาค่ต้	และ	ถืึงแม�ว่ามาต้รัการัรััฐจะออกมาช่่วย์ต้ลาด้อสิังหารัิมทรััพย์์แล�วเช่่น	การัลด้หน่อย์ค่่าโอนกรัรัมสิิทธิิ�	การัลด้หย์่อน 
ภาษ่ัท่�ด้ิน	 รัวมถืึงค่่าจด้จำานองแล�วก็ต้ามแต้่ก็เชื่�อว่าสิามารัถืกรัะต้้�นต้ลาด้ได้�เพ่ย์งเล็กน�อย์เน่�องจากผู้้�บรัิโภค่สิ่วนใหญ่	 
ย์งัค่งช่ะลอการัซืื้�ออกไปี	เน่�องจากภาวะท่�ไมแ่น่นอนของเรัื�องการัแพร่ัรัะบาด้ของโค่วิด้	-19	รัะรัอก	3	รัวมถึืงสิถืาพเศรัษัฐกิจ	โด้ย์รัวม 
ของปีรัะเทศ	ซื้ึ�งสิ่งผู้ลกรัะทบต้่อรัาย์ได้�ของค่รััวเรัือน	

 สำาหุ้รับทิศึทางในระยุะต่อัไป	จากการัแข่งขันท่�ม่แนวโน�มรั้นแรังขึ�นในภาวะท่�กำาลังซื้ื�อท่�อย่้์อาศัย์ย์ังฟื้้�นต้ัวได้�ช่�าสิ่งผู้ลให� 
ผู้้�ปีรัะกอบการัพัฒนาโค่รังการัเพื�อต้อบสินองลก้ค่�าในรัป้ีแบบหลากหลาย์มากขึ�นเพื�อกรัะจาย์ค่วามเส่ิ�ย์งจากการัพึ�งพงิรัาย์ได้�จาก
การัขาย์ท่�อย์้่อาศัย์เปี็นหลัก	สิรั้ปีด้ังน้�

 การพััฒนาโครงการรูปแบบอัสังหุ้าริมูทรัพัย์ุแบบผสมูผสาน (Mixed use)	ส่ิวนใหญ่เปี็นรั้ปีแบบของการัรั่วมท้นรัะหว่าง 
พันธิมิต้รั	(Joint	Venture:	JV)	 โด้ย์ใช่�จ้ด้เด้่นของพันธิมิต้รัมาเสิรัิมโค่รังการั	 เพื�อเพิ�มศักย์ภาพในการัแข่งขัน	 ในภาวะท่�ต้ลาด้
อสิงัหารัมิทรััพย์์ช่ะลอต้วั	ด้�วย์การัลงท้นในโค่รังการัท่�ม่รัาย์ได้�สิมำ�าเสิมอ	(Recurring	income)	ในรัป้ีแบบของค่า่เช่่าหรัอืค่า่บรักิารั		

 การพััฒนาที�อัยุู่อัาศึัยุเพั่�อัรอังรับกระแสรักส้ข้ภาพั (Health conscious)	เปี็นเทรันด้์ท่�ได้�ค่วามนิย์มในกล้่มค่นท้กเพศท้กวัย์	 
ปีรัะกอบกับการัแพร่ัรัะบาด้ของ	 COVID-19	 หน้นให�เกิด้กรัะแสิการัต้ื�นต้ัวของการัรัะวังป้ีองกันรัวมถึืงการัสิรั�างเสิริัมสิ้ขภาพ 
ให�แขง็แรัง	ผู้้�ปีรัะกอบการัจึงเรัิ�มม่การัพฒันาโค่รังการัท่�อย่้์อาศยั์ท่�สิง่เสิริัมการัม่สิข้ภาพด้	่(Wellness	residence)	ในหลาย์รัป้ีแบบ	 
เช่่น	 เพิ�มบรัิการัด้้แลสิ้ขภาพไว�ในโค่รังการั	ขณะเด้่ย์วกันผู้้�ปีรัะกอบการัได้�ออกแบบพัฒนาโค่รังการัท่�อย์้่อาศัย์ให�พื�นท่�สิ่วนกลาง
และภาย์ในห�องช้่ด้เหมาะสิำาหรัับผู้้�สิ้งวัย์รัวมไปีถืึงปีรัับเปีล่�ย์นโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มมาเป็ีนเนอสิซิื้�งโฮีม	 เพื�อรัองรัับการัเข�าสิ้่
สิังค่มผู้้�สิ้งอาย์้โด้ย์สิมบ้รัณ์	(Aged	society)	ในปีี	2564		
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 การใช้ระบบเทคโนโลยุีที�ทันสมูัยุ บ้านอััจฉริยุะ (Smart home)	เปี็นการัพัฒนาท่�อย์้่อาศัย์ท่�ม่อ้ปีกรัณ์	Smart	home	ต้ิด้ต้ั�ง
มาพรั�อมกับต้ัวบ�าน	สิ่วนใหญ่จะเน�นการัเช่ื�อมอ้ปีกรัณ์ต้่างๆ	ให�สิามารัถืค่วบค่้มและต้รัวจสิอบได้�จาก	Smartphone	เพื�อค่วบค่้ม
เรัื�องค่วามปีลอด้ภัย์	การับรัิหารัการัใช่�พลังงานภาย์ในบ�าน	 เช่่น	 รัะบบนำ�า	 รัะบบไฟื้ฟื้้า	และการับรัิหารัด้�านเอ็นเต้อรั์เทนเมนต้์	
เปี็นต้�น

 โครงการที�อัยุู่อัาศึัยุข้ายุในรูปแบบสิทธิการเช่าระยุะยุาว (Leasehold)	สิ่วนใหญ่จะอย์้่ในพื�นท่�	 Prime	area	 เช่่น	 รัาช่ด้ำารัิ	
หลังสิวน	เปี็นต้�น	ช่าวต้่างช่าต้ิถืือค่รัองได้�ไม่จำากัด้	ซื้ึ�งจะม่รัาค่าซื้ื�อขาย์ถื้กกว่าแบบ	Freehold	ในย์่านเด้่ย์วกันเฉล่�ย์	30-40%

 ปัจจัยุที�คาดำว่าจะมูีผลกดำดำันการเติบโตข้อังธ้รกิจปี 2564	ได้�แก่	เศรัษัฐกิจท่�ฟื้้�นต้ัวอย์่างค่่อย์เปี็นค่่อย์ไปีทำาให�ผู้้�ปีรัะกอบการั 
เผู้ช่ิญค่วามย์ากลำาบากในการัทำาต้ลาด้มากขึ�น	 หน้�ค่รััวเรัือนม่แนวโน�มเพิ�มขึ�น	 ม่ผู้ลให�สิถืาบันการัเงินเพิ�มค่วามเข�มงวด้ 
ในการัปีล่อย์สิินเช่ื�อ	และ	ด้่มานด้์ท่�อย์้่อาศัย์ฟื้้�นต้ัวได้�จำากัด้สิ่วนใหญ่เปี็นค่วามต้�องการัเพื�ออย์้่อาศัย์จรัิง	โด้ย์ย์้นิต้เหลือขาย์ท่�อย์้่
ในรัะด้ับสิ้งโด้ย์เฉพาะค่อนโด้มิเน้ย์มและเกณฑ์	 LTV	 ท่�ย์ังค่งเข�มงวด้ในสิัญญาท่�	2	 ขึ�นไปีกด้ด้ันด้่มานด้์การัลงท้นและเก็งกำาไรั	
ขณะท่�อป้ีสิงค์่ช่าวต้า่งช่าต้เิผู้ช่ญิอ้ปีสิรัรัค่ด้�านการัเดิ้นทางรัะหว่างปีรัะเทศผู้้�ปีรัะกอบการัอาจต้�องใช่�กลย้์ทธิด์้�านรัาค่าเพื�อสิง่เสิรัมิ
การัขาย์และเรัง่รัะบาย์สิต้อ็ก	จงึอาจกด้ด้นัผู้ลปีรัะกอบการัของธิร้ักจิ	อย์า่งไรักต็้ามการัแพรัร่ัะบาด้ของ	COVID-19	ย์งักด้ด้นัการั
เต้บิโต้ของธิร้ักจิโด้ย์เฉพาะโค่รังการัแนวสิง้จงึค่าด้วา่อตั้รัาการัขาย์จะอย่้์ในรัะด้บัต้ำ�าและอาจม่ต้�นท้นสิง่เสิรัมิการัต้ลาด้เพิ�มขึ�นมาก
เพื�อกรัะต้้�นย์อด้ขาย์ผู้้�ปีรัะกอบการัรัาย์ใหญ่ย์ังปีรัะค่ับปีรัะค่องธิ้รักิจให�เต้ิบโต้ต้่อไปีได้�	 ขณะท่�รัาย์กลาง-เล็กจะเผู้ช่ิญการัแข่งขัน
รั้นแรัง	 นอกจากน้�ต้�นท้นด้�านต้่างๆ	 ม่แนวโน�มปีรัับสิ้งขึ�น	 อาทิ	 รัาค่าท่�ด้ินในทำาเลท่�ม่ศักย์ภาพสิ้ง	 ผู้้�ปีรัะกอบการัจึงม่แนวโน�ม 
หาพันธิมิต้รัเพื�อรั่วมท้นหรัือค่วบรัวมกิจการัทั�งกับบรัิษััทอสิังหารัิมทรััพย์์	ในปีรัะเทศหรัือกล้่มท้นต้่างช่าต้ิ	เพื�อขย์าย์ฐานเงินท้น
ทำาให�ธิ้รักิจสิามารัถืแข่งขันได้�		

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

	 ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	บรัิษััทฯ	ม่ห�องช่้ด้ท่�ได้�ทำาสิัญญาซื้ื�อขาย์แล�ว	แต้่ย์ังไม่ได้�โอนกรัรัมสิิทธิิจากทั�งหมด้	13	โค่รังการั	
เปี็นจำานวน	613	ย์้นิต้	ซื้ึ�งค่ิด้เปี็นม้ลค่่าเท่ากับ	1,840	ล�านบาทโด้ย์ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ของห�องช่้ด้ท่�ย์ังไม่ได้�โอนกรัรัมสิิทธิิ	ณ	วันท่�	31	
ธิันวาค่ม	2564	ด้ังน้�
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	(“บรัิษััทฯ”	หรัือ	“CHEWA”)	ได้�ต้ั�งขึ�นจากกการัรั่วมลงท้นรัะหว่าง	บรัิษััท	ช่าต้ิช่่วะ	จำากัด้	
และ	TEE	Development	Pte	Ltd	ในเค่รัอืของ	TEE	Land	Ltd	ซึื้�งเป็ีนบรัษัิัทท่�ปีรัะกอบธิร้ักจิการัพฒันาอสิงัหารัมิทรัพัย์์ในปีรัะเทศ
สิิงค่โปีรั์	และเปี็นบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นในต้ลาด้หลักทรััพย์์สิิงค่โปีรั์	(SGX	Mainboard)	ทั�งน้�	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	ก่อต้ั�งขึ�น 
เมื�อวนัท่�	13	ม่นาค่ม	2551	ด้�วย์ท้นจด้ทะเบ่ย์นเรัิ�มต้�น	10	ล�านบาท	จนกรัะทั�งในปัีจจบั้น	บรัษัิัทฯ	ม่ท้นจด้ทะเบ่ย์น	2,308	ล�านบาท	 
เปี็นท้นจด้ทะเบ่ย์นท่�ช่ำารัะแล�ว	1,275.03	 ล�านบาท	 ทั�งน้�	 บรัิษััทฯ	 ม่เป้ีาหมาย์การัปีรัะกอบธิ้รักิจเพื�อด้ำาเนินธิ้รักิจพัฒนา
อสิังหารัิมทรััพย์์ภาย์ใต้�แนวค่ิด้ท่�จะเปี็นผู้้�พัฒนาท่�อย์้่อาศัย์ท่�ม่ค่้ณภาพและเพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัของล้กค่�าท้กรัะด้ับ	

	 ในปีี	2551	 บรัิษััทฯ	 ได้�เรัิ�มปีรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์	 โด้ย์พัฒนาโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มภาย์ใต้�ชื่�อโค่รังการั 
ช่่วาทัย์	รัาช่ปีรัารัภ	เปี็นโค่รังการัแรัก	ซื้ึ�งเปี็นโค่รังการัอาค่ารัพักอาศัย์จำานวน	1	อาค่ารั	สิ้ง	26	ช่ั�น	จำานวนทั�งหมด้	325	ย์้นิต้	
ม้ลค่่าโค่รังการัปีรัะมาณ	1,350	 ล�านบาท	 ต้ั�งอย์้่บนถืนนรัาช่ปีรัารัภ	 เขต้รัาช่เทว่	 จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั	 ซึื้�งภาย์หลังจากท่�
บรัิษััทฯ	ปีรัะสิบค่วามสิำาเรั็จในการัพัฒนาโค่รังการัด้ังกล่าว	บรัิษััทฯ	ได้�พัฒนาโค่รังการัอื�นๆ	ท่�เปี็นค่อนโด้มิเน้ย์ม	และโค่รังการั
แนวรัาบท่�เปี็นโค่รังการับ�านอ่กด้�วย์	นอกจากนั�นบรัิษััทฯ	ย์ังได้�พัฒนาโค่รังการัโรังงานสิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่า	(Ready	Built	Factories	
(“RBF”))	 ค่วบค่้่ไปีกับการัพัฒนาโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มอ่กด้�วย์	 เน่�องจากบริัษััทฯ	 เล็งเห็นว่าการัพัฒนาโค่รังการัโรังงาน
สิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่าด้ังกล่าวจะสิามารัถืสิรั�างรัาย์ได้�ให�กับบรัิษััทฯ	 อย์่างต้่อเน่�อง	 เพื�อช่ด้เช่ย์รัาย์ได้�ในสิ่วนท่�อย่้์รัะหว่างการัพัฒนา
ของโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มท่�ต้�องใช่�รัะย์ะเวลาในการัพัฒนาโค่รังการันานกว่าท่�บรัิษััทฯ	 จะสิามารัถืรัับรั้�รัาย์ได้�	 บรัิษััทฯ	 จึงได้�
พัฒนาโค่รังการัโรังงานสิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่าเพื�อสิรั�างรัาย์ได้�ให�กับบรัิษััทฯ	อย์่างต้่อเน่�อง	โด้ย์ในปีัจจ้บันบรัิษััทฯ	ม่การัพัฒนาโค่รังการั
โรังงานสิำาเร็ัจรั้ปีให�เช่่าแล�วเสิรั็จจำานวน	1	 โค่รังการั	 โด้ย์ม่โรังงานสิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่าจำานวน	10	 ย้์นิต้	 ทั�งน้�โค่รังการัของบรัิษััทฯ	 
ต้ั�งอย์้่ท่�นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะซื้ิต้่�	ถืนนทางหลวงหมาย์เลข	331	ต้ำาบลมาบย์างพรั	อำาเภอปีลวกแด้ง	จังหวัด้รัะย์อง	ซื้ึ�งม่ม้ลค่่า
โค่รังการัปีรัะมาณ	300	ล�านบาท	เมื�อวันท่�	3	สิิงหาค่ม	2563	บรัิษััทได้�เข�าทำาสิัญญาจะซื้ื�อจะขาย์ท่�ด้ินพรั�อมอาค่ารัโรังงานจำานวน	
10	หลัง	และเมื�อวันท่�	20	สิิงหาค่ม	2563	บรัิษััทได้�ด้ำาเนินการัจด้ทะเบ่ย์นโอนกรัรัมสิิทธิิ�ในทรััพย์์สิินด้ังกล่าวให�ให�กับ	AIMIRT	
(ทรััสิต้์เพื�ออการัลงท้นในอสิังหารัิมทรััพย์์และสิิทธิิการัเช่่าอสิังหารัิมทรััพย์์	 เอไอเอ็ม	 อินด้ัสิเทรั่ย์ล	 โกรัท)	 ในม้ลค่่าสิินทรััพย์์
จำานวนเงิน	460	ล�านบาทเปี็นท่�เรั่ย์บรั�อย์แล�ว

	 ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	บรัิษััทฯ	ม่บรัิษััทย์่อย์	จำานวน	2	บรัิษััท	ค่ือ	(1)	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้	ปีรัะกอบ
ธิร้ักิจพัฒนาอสิงัหารัมิทรัพัย์์เพื�อท่�อย่้์อาศยั์	(2)	บรัษัิัท	ช่ว่าทยั์	โฮีม	ออฟื้ฟื้ศิ	จำากดั้	ปีรัะกอบธิร้ักิจพัฒนาอสิงัหารัมิทรัพัย์์ปีรัะเภท
โฮีมออฟื้ฟื้ิศ	และบรัิษััทรั่วมท้นจำานวน	3	บรัิษััท	ค่ือ	(1)	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น	จำากัด้	ปีรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์
เพื�อท่�อย์้่อาศัย์	(2)	บรัิษััท	ช่่วา	ฮีารั์ท	จำากัด้	ปีรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ปีรัะเภททาวน์โฮีม	และ	(3)	บรัิษััท	กมลา	
ซื้่เน้ย์รั์	ลิฟื้วิ�ง	จำากัด้	ปีรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์โค่รังการัอินด้ิเพนเด้นท์	ซื้่เน้ย์รั์	ลิฟื้วิ�ง	(Independent	Senior	Living)	 
รัะด้ับพรั่เม่�ย์ม	
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	 บริัษััทฯ	 ปีรัะกอบธิ้รักิจหลักในการัพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อท่�อย่้์อาศัย์	 โด้ย์ม่้งเน�นการัพัฒนาโค่รังการัพักอาศัย์
สิำาหรัับกล้่มล้กค่�าท่�ม่รัาย์ได้�รัะด้ับปีานกลางและรัะดั้บสิ้ง	 ภาย์ใต้�การัด้ำาเนินงานของบริัษััทฯ	 และบรัิษััทย์่อย์	 ซึื้�งโค่รังการั
อสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อท่�อย่้์อาศัย์ท่�บรัิษััทฯ	 ม่การัพัฒนาในปัีจจ้บันส่ิวนใหญ่จะเป็ีนโค่รังการัปีรัะเภทอาค่ารัช่้ด้ค่อนโด้มิเน้ย์ม	
โค่รังการัแนวรัาบซึื้�งม่ทั�งสิ่วนท่�เปี็นบ�านจัด้สิรัรั	 ทั�งบ�านเด้่�ย์ว	 และทาวน์โฮีม	 ซึื้�งสิามารัถืต้อบสินองค่วามต้�องการัของล้กค่�า
ได้�ในท้กรัะด้ับ	 ทั�งน้�ในการัพัฒนาโค่รังการั	 บรัิษััทฯ	 จะม่้งเน�นการัพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ใน	 ทำาเลหรัือเขต้ช้่มช่นท่�ม่ศักย์ภาพ
และม่การัค่มนาค่มสิะด้วก	 โด้ย์จะเน�นทำาเลท่�อย่้์ในแนวถืนนสิาย์หลัก	 สิะด้วกต้่อการัเดิ้นทาง	 ใกล�ทางด่้วน	 แหล่งช่้มช่น	
หรัือต้ามแนวสิถืาน้ขนส่ิงมวลช่นรัะบบรัางในเขต้กรั้งเทพมหานค่รัและเขต้ปีริัมณฑลทั�งในปัีจจ้บันและอนาค่ต้	 ซึื้�งรัวมถืึง
รัถืไฟื้ฟื้้ามหานค่รั	(รัถืไฟื้ฟ้ื้าใต้�ด้ิน)	 และรัถืไฟื้เชื่�อมท่าอากาศย์านสิ้วรัรัณภ้มิและสิถืาน้ขนส่ิงผู้้�โด้ย์สิารัอากาศย์านในเมือง	 
(“แอรั์พอรั์ต้	 เรัล	 ลิงค่์”)	 เพื�อต้อบโจทย์์ของผู้้�อย่้์อาศัย์ท่�ต้�องใช่�ช่่วิต้ในเมืองท่�ม่การัจรัาจรัหนาแน่น	 นอกจากนั�นบรัิษััทฯ	 
ย์ังม้่งเน�นทำาเลท่�ม่สิภาพแวด้ล�อมของช้่มช่นท่�ด้่	 ม่สิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วกรัอบด้�านอย่์างค่รับค่รััน	 เพื�อสิรั�างทางเลือกใหม่ให�แก่ 
ผู้้�ท่�ต้�องการัใช่�ช่่วิต้อย์้่ในสิภาพแวด้ล�อมท่�ม่ค่้ณภาพ	และสิะด้วกต้่อการัเด้ินทางไปีย์ังสิถืานท่�ต้่างๆ	

	 ทั�งน้�	บรัษัิัทฯ	และบรัษัิัทย์อ่ย์มเ่กณฑ์ในการัเลอืกรัป้ีแบบการัพฒันาโค่รังการั	โด้ย์พิจารัณาจากแนวโน�มสิภาวะต้ลาด้ของธิร้ักิจ
อสิังหารัิมทรััพย์์	ทำาเลท่�ต้ั�ง	ค่วามต้�องการัของผู้้�บรัิโภค่	กล้่มล้กค่�าเปี้าหมาย์	และค่วามเหมาะสิมของรัะด้ับรัาค่า	โด้ย์ในปีัจจ้บัน	
โค่รังการัของบรัิษััทฯ	 ท่�ม่การัพัฒนาแล�วนั�น	 จะเปี็นโค่รังการัท่�ม่รัาค่ารัะด้ับปีานกลางจนถืึงรัาค่ารัะด้ับสิ้ง	 ซื้ึ�งม่รัะด้ับรัาค่าเฉล่�ย์ 
ท่�แต้กต้า่งกนัไปีต้ามทำาเลท่�ต้ั�ง	สิภาพแวด้ล�อม	และสิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วก	รัวมถืงึรัะด้บัรัาค่าของผู้้�ปีรัะกอบการัท่�พฒันาโค่รังการั
ในรัะดั้บเด้่ย์วกันในพื�นท่�ใกล�เค่่ย์งกัน	 ซึื้�งเกณฑ์ในการัพิจารัณาดั้งกล่าวม่วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์เพื�อให�บรัิษััทฯ	 สิามารัถืพัฒนาโค่รังการั
ได้�เหมาะสิมกับสิภาพเศรัษัฐกิจและต้รังต้ามค่วามต้�องการัของกล้่มล้กค่�าเป้ีาหมาย์ของบริัษััทฯ	 ได้�อย่์างชั่ด้เจน	 และต้รังกล้่ม 
เปี้าหมาย์มากย์ิ�งขึ�น

	 อ่กทั�ง	 บรัิษััทฯ	 ย์ังได้�ม้่งเน�นในการัสิรั�างค่วามแต้กต้่างของโค่รังการัท่�บรัิษััทฯ	 โด้ย์ทำาการัพัฒนาแต้่ละโค่รังการัท่�แต้กต้่าง
กันไปี	 ซึื้�งหลังจากท่�บรัิษััทฯ	 ได้�กำาหนด้รั้ปีแบบและลักษัณะของผู้ลิต้ภัณฑ์ท่�เหมาะสิมได้�เรั่ย์บรั�อย์แล�ว	 บรัิษััทฯ	 จะเรัิ�มทำาแผู้น
พัฒนาโค่รังการัท่�ม่ค่วามช่ัด้เจนมากขึ�นในท้กขั�นต้อน	นอกจากน้�	สิำาหรัับโค่รังการัขนาด้ใหญ่	บรัิษััทฯ	ม่นโย์บาย์แบ่งพื�นท่�ท่�จะ
ทำาการัพัฒนาออกเป็ีนเฟื้สิ	เพื�อให�สิามารัถืค่วบค่ม้การัทำางาน	การักอ่สิรั�างจนถึืงการัต้กแต้ง่ภาย์ในท้กขั�นต้อนได้�อย์า่งใกล�ชิ่ด้และ 
ม่ปีรัะสิิทธิิภาพมากขึ�น	

	 ณ	 วันท่�	 31	 ธัินวาค่ม	 2564	 บรัิษััทฯ	 ม่โค่รังการัท่�พัฒนาแล�วเสิร็ัจและปิีด้การัขาย์แล�ว	 8	 โค่รังการั	 ได้�แก่	 
(1)	ช่่วาทัย์	รัาช่ปีรัารัภ	(2)	เด้อะสิ้รัวงศ์	(3)	ช่่วาทัย์	รัามค่ำาแหง	(4)	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	(5)	ช่่วาทัย์	ฮีอลล์มารั์ค่	งามวงศ์วาน	
(6)	ช่่วาทัย์	ฮีอลล์มารั์ค่	แจ�งวัฒนะ	(7)	ช่่วาทัย์	เรัสิซื้ิเด้นซื้์	บางโพ	(8)	ช่่วารัมย์์	รัังสิิต้-ด้อนเมือง	

	 โค่รังการัท่�พัฒนาแล�วเสิรั็จและอย่้์รัะหว่างการัขาย์จำานวน	15	 โค่รังการั	 ปีรัะกอบด้�วย์	 โค่รังการัค่อนโด้ม่เน้ย์ม	 
จำานวน	6	โค่รังการั	(1)	ช่่วาทัย์	เพช่รัเกษัม	27	(2)	ช่่วาทัย์	เรัสิซื้ิเด้นซื้์	อโศก	(3)	ช่่วาทัย์	ฮีอลล์มารั์ค่	จรััญฯ	13	(4)	ช่่วาทัย์	 
เกษัต้รั	-	นวมินทรั์	(5)	ช่่วาทัย์	เรัสิซื้ิเด้นซื้์	ทองหล่อ	(6)	ช่่วาทัย์	ฮีอลล์มารั์ค่	ลาด้พรั�าว-โช่ค่ช่ัย์	4	เฟื้สิ	1	และ	โค่รังการัแนวรัาบ	 
จำานวน	9	โค่รังการั	(7)	ช่่วาโฮีม	วงแหวน	-	ลำาล้กกา	(8)	ช่่วาโฮีม	สิ้ขสิวัสิด้ิ�-ปีรัะช่าอ้ทิศ	(9)	ช่่วา	บิซื้	โฮีม	เอกช่ัย์-บางบอน	 
(10)	 ช่่วารัมย์์	 นค่รัอินทรั์	 (11)	 ช่่วาวัลย์์	 ปิี�นเกล�า-สิาทรั	(12)	 ช่่วาโฮีม	 กรั้งเทพ	-	 ปีท้ม	(13)	 ช่่วาโฮีม	 รัังสิิต้	-	 ปีท้ม	 
(14)	ช่่วาฮีารั์ท	สิ้ข้มวิท	62/1	(15)	ช่่วาฮีารั์ท	สิ้ข้มวิท	36

	 โค่รังการัท่�อย์้่รัะหว่างก่อสิรั�าง	จำานวน	3	โค่รังการั	ปีรัะกอบด้�วย์	โค่รังการัค่อนโด้ม่เน้ย์ม	จำานวน	2	โค่รังการั	(1)	ช่่วาทัย์	
ฮีอลล์มาร์ัค่	ลาด้พรั�าว	-	โช่ค่ช่ยั์	4	เฟื้สิ	2	(2)	ช่่วาทัย์	ปิี�นเกล�า	และ	โค่รังการัแนวรัาบ	จำานวน	1	โค่รังการั	(3)	กมลา	ซ่ื้เน้ย์ร์ั	ลฟิื้วิ�ง	

	 ในปีี	2564	 บรัิษััทฯ	 เปีิด้ขาย์โค่รังการัทั�งหมด้	1	 โค่รังการั	 ปีรัะกอบด้�วย์	 โค่รังการัค่อนโด้ม่เน้ย์ม	 ช่่วาทัย์	 ฮีอลล์มารั์ค่	
ลาด้พรั�าว	-	โช่ค่ช่ัย์	4	เฟื้สิ	1
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1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย หรือกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 วิสัยทัศน์

	 บรัษัิัทฯ	ม้ง่มั�นจะเปีน็บรัษัิัทผู้้�พฒันาอสิงัหารัมิทรัพัย์์ชั่�นนำาในใจของผู้้�บรัโิภค่	ด้�วย์การัไมห่ย์ด้้ย์ั�งท่�จะสิรั�างสิรัรัค่แ์ละสิง่
มอบผู้ลิต้ภัณฑ์ต้ลอด้จนการับรัิการัให�อย์้่เหน่อค่วามพึงพอใจของล้กค่�า

 พันธกิจ

1. ด้้แลใสิ่ใจล้กค่�าให�เปีรั่ย์บเสิมือนห้�นสิ่วนช่่วิต้

2. ธิำารังรัักษัาและม้่งมั�นพัฒนาข่ด้ค่วามสิามารัถืของทรััพย์ากรับ้ค่ค่ลในองค่์กรัอย์่างต้่อเน่�อง

3. สิ่งเสิรัิมค่วามสิัมพันธิ์ท่�ด้่อย์่างย์ั�งย์ืนกับค่้่ค่�า	และพันธิมิต้รัทางธิ้รักิจ

4. ต้รัะหนักและให�ค่วามสิำาค่ัญต้่อการัด้้แลรัับผู้ิด้ช่อบช่้มช่น	สิังค่ม	และสิิ�งแวด้ล�อม

 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว
	 บรัิษััทได้�ม่การักำาหนด้วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์และเปี้าหมาย์รัะย์ะย์าวของบรัิษััทไว�	 โด้ย์สิะท�อนออกมาทางวิสิัย์ทัศน์และภารักิจ	
ท่�เรัาม้่งมั�นและย์ึด้ถืือเปี็นแนวทางปีฏิิบัต้ิเรัื�อย์มา	 ทั�งน้�	 บรัิษััทได้�ม่การัพิจารัณาทบทวนวิสิัย์ทัศน์	 ภารักิจ	 รัวมทั�งกลย์้ทธิ์
ต้่างๆ	 เปี็นปีรัะจำาท้กปีี	 รัวมทั�งม่การัติ้ด้ต้ามด้้แลให�ม่การันำาไปีปีฏิิบัต้ิ	 เพื�อสิรั�างเป้ีาหมาย์ร่ัวมกันขององค์่กรัอย่์างเป็ีน 
รั้ปีธิรัรัม	

 นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

 1. ชีวาทัยพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

	 ท่�หลากหลาย์รั้ปีแบบโด้ย์ม่ทั�งบ�านเด่้�ย์ว	 บ�านแฝ่ด้	 ทาวน์โฮีม	 อาค่ารัพาณิช่ย์์	 และ	 ค่อนโด้มิเน้ย์ม	 	 ท่�ค่รัอบค่ล้ม 
ท้กรัะด้ับรัาค่า	เพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัของล้กค่�าแต้่ละกล้่มท่�แต้กต้่างกัน		แต้่ย์ังค่งค่้ณภาพต้ามมาต้รัฐานของช่่วาทัย์	 
โด้ย์เน�นพัฒนาโค่รังการับรัิเวณแนวสิถืาน้ขนส่ิงมวลช่นรัะบบรัางในเขต้กรั้งเทพมหานค่รั	 และปีรัิมณฑลทั�งในปัีจจ้บันและ
ในอนาค่ต้	 รัวมถืึงการัขย์าย์พื�นท่�ไปีต้่างจังหวัด้ต้ามหัวเมืองใหญ่	 	 โด้ย์เน�นทำาเลท่�ม่ศักย์ภาพใกล�แหล่งช้่มช่น	 ม่เสิ�นทาง
ค่มนาค่มท่�สิะด้วก	เพื�อรัองรับัค่วามต้�องการัท่�อย่้์อาศัย์ของผู้้�บรัโิภค่	และสิามารัถืต้อบสินองต่้อค่วามต้�องการัของกล้ม่ลก้ค่�า
เปี้าหมาย์ของบรัิษััทได้�เปี็นอย์่างด้่		ซื้ึ�งทางบรัิษััทให�ค่วามสิำาค่ัญกับการัหาท่�ด้ินท่�ม่ศักย์ภาพเพื�อเปีิด้ต้ัวโค่รังการั	โด้ย์ม่การั 
ศึกษัาสิภาวะต้ลาด้และค่วามต้�องการัของผู้้�บริัโภค่อย์่างละเอ่ย์ด้	 	 จำานวนย้์นิต้และลักษัณะโค่รังการัจะถื้กกำาหนด้ให�
สิอด้ค่ล�องกบัค่วามต้�องการัของผู้้�บรัโิภค่	โด้ย์อ�างองิข�อม้ลจากการัขาย์และการัต้ลาด้	และการัออกสิำารัวจโค่รังการัในย์า่นนั�น		 
ซึื้�งบริัษััทได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญกับการัสิรัรัหาท่�ด้ินเพื�อพัฒนาโค่รังการัเปี็นอย์่างมาก	 เพื�อให�การับรัิหารังานขาย์	 งานก่อสิรั�าง	
และการัเงินเปี็นไปีอย์่างม่ปีรัะสิิทธิิภาพ

 2. การพัฒนาโครงการบนทำาเลที่มีศักยภาพในการเติบโต

	 บริัษััทฯ	 ม่แผู้นการัพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อท่�อย่้์อาศัย์ปีรัะเภทค่อนโด้มิเน้ย์มทั�งอาค่ารัสิ้ง	 (High	Rise)	 และ 
อาค่ารัเต้่�ย์	(Low	Rise)	และโค่รังการัจัด้สิรัรับ�านและท่�ด้นิ	ทาวน์โฮีม	ในหลาย์พื�นท่�ท่�มศ่กัย์ภาพในการัเติ้บโต้	ม่ค่วามต้�องการั
ของต้ลาด้ท่�อย่้์อาศยั์	ม่สิภาพแวด้ล�อมของช้่มช่นท่�ด้	่ใกล�กบัสิถืานท่�สิำาค่ญัต้า่งๆ	รัวมถืงึอย่้์ในบรัเิวณแนวสิถืานข้นสิง่มวลช่น
รัะบบรัางในเขต้กรั้งเทพมหานค่รั	และปีรัิมณฑลทั�งในปีัจจ้บันและในอนาค่ต้	



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 75

 การมู้่งสร้างและพััฒนาโครงการอัยุ่างต่อัเน่�อังเพั่�อัการเติบโตที�ยุั�งยุ่นในระยุะยุาว

	 บริัษััทฯ	ม่เป้ีาหมาย์ท่�จะเปีดิ้ต้วัโค่รังการัอสัิงหารัมิทรัพัย์เ์พื�อท่�อย่้์อาศยั์อย่์างต้อ่เน่�องไม่วา่จะเป็ีนโค่รังการัค่อนโด้มิเนย้์ม
ปีรัะเภทอาค่ารัสิ้ง	 (High	Rise)	 หรัือปีรัะเภทอาค่ารัเต้่�ย์	 (Low	Rise)	 และโค่รังการัจัด้สิรัรับ�านและท่�ด้ิน	 ทาวน์โฮีม	 
อ่กทั�งยั์งม่เปี้าหมาย์ในการัพัฒนาโค่รังการัอสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อท่�อย่้์อาศัย์ปีรัะเภทอื�น	 นอกเหน่อจากค่อนโด้มิเน้ย์ม 
ในเขต้กรั้งเทพมหานค่รัและปีรัิมณฑล	หากพบโอกาสิทางธิ้รักิจท่�เหมาะสิมในการัพัฒนาผู้ลิต้ภัณฑ์ของบรัิษััทฯ	

 3. การออกแบบโครงการที่มีแนวคิดและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน

	 บริัษััทฯ	 ให�ค่วามสิำาค่ัญกับการัออกแบบโค่รังการัทั�งภาย์ในและภาย์นอกอาค่ารั	 ท่�นอกจากจะม่ค่วามสิวย์งามแล�ว 
ย์ังเพื�อปีรัะโย์ช่น์ใช่�สิอย์ของพื�นท่�ท่�สิ้งสิ้ด้สิำาหรัับผู้้�บรัิโภค่โค่รังการัพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อท่�อย่้์อาศัย์	 ทั�งน้�	 ในแต้่ละ
โค่รังการัอาค่ารัช่้ด้ค่อนโด้มิเน้ย์มของบรัิษััทฯ	บรัิษััทฯ	จะออกแบบและต้กแต้่งโค่รังการัให�ม่รั้ปีแบบท่�เปี็นเอกลักษัณ์เฉพาะ
ต้ัวภาย์ใต้�แบรันด้์ท่�แต้กต้่างกันรัะหว่างแบรันด้์ช่่วาทัย์และฮีอลล์มารั์ค่	โด้ย์แต้่ละแบรันด้์จะม่ค่วามโด้ด้เด้่นนับต้ั�งแต้่แนวค่ิด้
ของการัพัฒนาโค่รังการั	 ไปีจนถืึงรั้ปีแบบโค่รังสิรั�างภาย์นอก	 การัต้กแต้่งภาย์ใน	 และพื�นท่�ใช่�สิอย์สิ่วนกลางของอาค่ารั 
ท่�แต้กต้่างกัน	โด้ย์ค่ำานึงถืึงค่วามต้�องการัของผู้้�อย์้่อาศัย์และการัใช่�ปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ของพื�นท่�ใช่�สิอย์ในโค่รังการัทั�งหมด้	

	 ในปีี	2560	ท่�ผู้่านมาบรัิษััทได้�รัับ	3	รัางวัล	ในงาน	“Property	Guru	Thailand	Property	Awards	2017”	ค่รัั�งท่�	12	
ได้�แก่รัางวัล	Best	High-Rise	High	End	Condo	Development	(Bangkok)	HIGHLY	COMMENDED:	โค่รังการั	ช่่วาทัย์	 
เรัสิซื้ิเด้นซื้์	บางโพ,	Best	High-Rise	Affordable	Condo	Development	(Bangkok)	HIGHLY	COMMENDED:	โค่รังการั
ช่่วาทัย์	 เพช่รัเกษัม	27,	Best	Housing	Development	(Bangkok)	HIGHLY	COMMENDED:	 โค่รังการัช่่วารัมย์์	 รัังสิิต้	
ด้อนเมือง	 นับเปี็นอ่กก�าวของค่วามสิำาเรั็จของช่่วาทัย์ในการัพัฒนาโค่รังการัอสิังหารัิมทรััพย์์ท่�ต้อบโจทย์์ผู้้�บรัิโภค่ย้์ค่ใหม่
ได้�อย์่างด่้เย์่�ย์มด้�วย์การัออกแบบโด้ย์ค่ำานึงถืึงค่วามสิะด้วก	 สิบาย์	 และการัใช่�ปีรัะโย์ช่น์ภาย์ในพื�นท่�ใช่�สิอย์ได้�สิ้งสิ้ด้ของ 
ผู้้�อย์้่อาศัย์	 โด้ย์ในปีี	2562	 บรัิษััทได้�รัับรัางวัล	 “BCI	Asia	Top	10	Developer	Awards	2019”	 รัางวัลหนึ�งในสิิบของ
บรัิษััทพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ด้่เด้่นท่�ม่ผู้ลงานออกแบบโค่รังการัท่�ม่ค่้ณภาพ	 ม่ค่วามสิวย์งาม	 และม่้งเน�นการัสินับสิน้น 
การัสิรั�างงานสิถืาปีัต้ย์กรัรัมท่�รัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่ม

 4. การเปิดโอกาสทางธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย 

	 บริัษััทฯ	 ม่วิสิัย์ทัศน์ในการัเปี็นหนึ�งในผู้้�นำาทางด้�านการัพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ท่�อย์้่อาศัย์รัะด้ับชั่�นนำาของปีรัะเทศ	 
ม่เปี้าหมาย์การัเต้ิบโต้อย์่างต้่อเน่�อง	สิรั�างรัาย์ได้�และค่วามมั�งค่ั�งให�กับผู้้�ถืือห้�นของบรัิษััทฯ	อย์่างมั�นค่งและย์ั�งย์ืน	บรัิษััทฯ	 
จึงไม่ม่นโย์บาย์การัปีรัะกอบธิ้รักิจท่�จำากัด้เฉพาะการัพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อท่�อย่้์อาศัย์ปีรัะเภทค่อนโด้มิเน้ย์มเท่านั�น	 
แต่้ย์งัค่งพจิารัณาโอกาสิการัพัฒนาผู้ลติ้ภัณฑท์่�อย่้์อาศัย์ปีรัะเภทอื�นๆ	เช่น่	โค่รังการับ�านจัด้สิรัรัปีรัะเภทบ�านเด่้�ย์ว	บ�านแฝ่ด้	
หรัอืทาวนเ์ฮี�าสิ	์เปีน็ต้�น	รัวมถืงึย์งัเปีดิ้โอกาสิพจิารัณาการัพฒันาโค่รังการัอสิงัหารัมิทรัพัย์์ปีรัะเภทอื�น	เช่น่	อสิงัหารัมิทรัพัย์์
เพื�อการัพาณชิ่ย์์	รัวมทั�งโค่รังการัอสิงัหารัมิทรัพัย์์ในทำาเลอื�นท่�อย่้์นอกเขต้กรัง้เทพมหานค่รัและปีรัมิณฑล	เช่่น	หวัเมอืงหรัอื
แหล่งท่องเท่�ย์วท่�สิำาค่ัญในภาค่ต้่างๆ	 ของปีรัะเทศ	 ท่�อย่้์ในค่วามต้�องการัของต้ลาด้และม่ศักย์ภาพในการัเต้ิบโต้และสิรั�าง 
รัาย์ได้�	ทั�งน้�	การัเลือกรัป้ีแบบการัพัฒนาโค่รังการัในแต่้ละพื�นท่�จะขึ�นอย์้กั่บปัีจจยั์ท่�นำามาพิจารัณาเป็ีนสิำาค่ญั	เช่่น	ค่วามเป็ีน
ไปีได้�ของโค่รังการั	ค่วามต้�องการัของต้ลาด้อสิังหารัิมทรััพย์์	ค่วามเหมาะสิมในการัพัฒนาของพื�นท่�นั�นๆ	และผู้ลต้อบแทน
ของโค่รังการั	ทั�งน้�	เพื�อปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ต้่อบรัิษััทฯ	และต้่อผู้้�ถืือห้�นของบรัิษััทฯ	

 5. การลงทุนในธุรกิจหรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการอื่น 

	 นอกจากการัเติ้บโต้อย์่างต้่อเน่�องจากโค่รังการัท่�บรัิษััทฯ	 เป็ีนผู้้�พัฒนาเองแล�วนั�น	 บรัิษััทฯ	 ย์ังพิจารัณาโอกาสิในการั
ลงท้นในโค่รังการัพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ท่�ผู้้�ปีรัะกอบการัอื�นเปี็นผู้้�พัฒนาหรัืออย่้์ในรัะหว่างการัพัฒนาจากการัปีรัะเมิน
โอกาสิและเล็งเห็นศักย์ภาพในการัเติ้บโต้ของผู้ลต้อบแทนจากการัพัฒนาโค่รังการัดั้งกล่าว	 ทั�งน้�	 การัลงท้นในโค่รังการั
พัฒนาอสัิงหารัิมทรััพย์์ท่�ผู้้�ปีรัะกอบการัอื�นเปี็นผู้้�พัฒนายั์งเปี็นการัเพิ�มโอกาสิในการัพัฒนาโค่รังการับนท่�ด้ินท่�บรัิษััทฯ	 
ม่ค่วามต้�องการั	และลด้รัะย์ะเวลาในการัพัฒนาโค่รังการัทั�งย์ังเปี็นการัสิรั�างการัรัับรั้�รัาย์ได้�อย์่างต้่อเน่�องและรัวด้เรั็วอ่กด้�วย์	 
โด้ย์ในปีี	2560	 บรัิษััทได้�เข�ารั่วมลงท้นเพื�อพัฒนาโค่รังการัใหม่ๆ	 ทั�งท่�เปี็นโค่รังการัทาวน์โฮีมสิ์	 และโค่รังการัท่�พักเพื�อ 
ผู้้�สิ้งอาย์้ท่�จังหวัด้ภ้เก็ต้อ่กด้�วย์
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เป้าหมายด้านการบริหารงาน
	 บรัิษััทม่นโย์บาย์ท่�จะด้ำาเนินงานด้�วย์ค่วามโปีร่ังใสิและม่ธิรัรัมาภิบาล	 โด้ย์ม่การัเปิีด้เผู้ย์ข�อม้ลต้ามหลักเกณฑ์ท่�เหมาะสิม	 
เพื�อสิรั�างค่วามเป็ีนธิรัรัมและเสิริัมสิรั�างค่วามเท่าเท่ย์มกันรัะหวา่งผู้้�ถือืห้�นท้กรัาย์	รัวมทั�งบรัษัิัทมก่ารัจัด้วางรัะบบการัต้รัวจสิอบโด้ย์
ผู้้�ต้รัวจสิอบอสิิรัะภาย์ในและภาย์นอก	เพื�อให�มั�นใจได้�วา่การับรัหิารังานและการัด้ำาเนนิธิร้ักิจของบรัษัิัทมค่่วามถืก้ต้�องและโปีร่ังใสิ

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
	 เพื�อให�สิอด้ค่ล�องกับวิสิัย์ทัศน์ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	 บรัิษััทได้�กำาหนด้และเผู้ย์แพรั่จรัรัย์าบรัรัณในการัปีรัะกอบธิ้รักิจให�กับ 
ผู้้�เก่�ย์วข�อง	กรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารั	และพนักงานท้กค่นรัับทรัาบ	เพื�อให�ย์ึด้ถืือและปีฏิิบัต้ิโด้ย์เค่รั่งค่รััด้	อาทิเช่่น	ค่รัอบค่ล้มนโย์บาย์	
มาต้รัการัด้ำาเนินการัและวิธิ่ปีฏิิบัต้ิในแต้่ละปีรัะเด้็นด้ังน้�	

•	 แนวปีฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ถืือห้�น	ล้กค่�า	พนักงาน	เจ�าหน้�	ค่้่ค่�า	ค่้่แข่งขันทางการัค่�า	ช่้มช่น	สิังค่ม	และสิิ�งแวด้ล�อม	

•	 การัไม่ละเมิด้ทรััพย์์สิินทางปีัญญา	

•	 การัด้้แลข�อม้ลและรัะบบสิารัสินเทศ	การัจัด้ฝ่ึกอบรัมแก่กรัรัมการั	และ	พนักงานด้�านการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปีช่ั�น	การั
ต้่อต้�านการัให�สิินบนแก่เจ�าหน�าท่�รััฐ	การัสิรั�างจิต้สิำานึกของผู้้�บรัิหารัและพนักงานให�ละเว�นการัท้จรัิต้	

•	 การัแจ�งเบาะแสิ	

•	 การัไม่เก่�ย์วข�องกับการัละเมิด้สิิทธิิมน้ษัย์ช่น	

•	 การัปี้องกันค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์	

•	 การัไม่เลือกปีฏิิบัต้ิ	

•	 การัรัักษัาค่วามลับ	

•	 การัต้่อต้�านการัแข่งขันท่�ไม่เปี็นธิรัรัม	

•	 การัใช่�ข�อม้ลภาย์ในเพื�อแสิวงหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์	

•	 การัค่ำานึงถืึงสิิ�งแวด้ล�อม	สิ้ขอนามัย์	และค่วามปีลอด้ภัย์	

•	 การัรัักษัาค่วามปีลอด้ภัย์ของข�อม้ลและรัะบบสิารัสินเทศ	

•	 การัสิื�อสิารัข�อม้ลของบรัิษััทผู้่านช่่องทางสิื�อต้่างๆ
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โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

ทั�งน้�	รัาย์ละเอ่ย์ด้ของบรัิษััทย์่อย์และบรัิษััทรั่วมของบรัิษััทฯ	ม่ด้ังน้�

บริษัท ชีวาทัย  
อินเตอร์เชนจ์  

จำากัด

บริษัท ชีวาทัย  
ฮัพ ซูน จำากัด

บริษัท ชีวา  
ฮาร์ท จำากัด

บริษัท กมลา  
ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง  

จำากัด

บริษัท ชีวาทัย  
โฮม ออฟฟิศ  

จำากัด

100%

100%

50% 70% 25%

บัริษัท ชีวาทัย จำากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำากัด
	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้	(“ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์”)	จด้ทะเบ่ย์นจัด้ต้ั�งขึ�นเมื�อวันท่�	25	กรักฎาค่ม	2554	ปีัจจ้บัน
ม่ท้นจด้ทะเบ่ย์นจำานวน	100	ล�านบาท	สิำานักงานต้ั�งอย์้่เลขท่�	1168/80	อาค่ารัล้มพิน้	ทาวเวอรั์	ช่ั�น	27	ย์้นิต้ด้่	ถืนนพรัะรัามท่�	4	
แขวงท้่งมหาเมฆ่	เขต้สิาทรั	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	ด้ำาเนินธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ปีรัะเภทอาค่ารั
ช่้ด้ค่อนโด้มิเน้ย์ม	โด้ย์ปีัจจ้บัน	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	ด้ำาเนินการัภาย์ใต้�ช่ื�อโค่รังการัช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	ซื้ึ�งเปี็นค่อนโด้มิเน้ย์ม
อาค่ารัสิ้ง	(High	Rise)	ต้ั�งอย์้่บนถืนนปีรัะช่ารัาษัฎรั์สิาย์	2	แขวงบางซื้ื�อ	เขต้บางซื้ื�อ	จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั	ต้ิด้กับโค่รังการั
รัถืไฟื้ฟื้า้สิถืานเ้ต้าป้ีน	ซึื้�งเปีน็สิถืานเ้ชื่�อมต้อ่ของรัถืไฟื้ฟื้า้สิาย์สิน่ำ�าเงนิและสิาย์สิม่ว่ง	และด้ำาเนนิการัภาย์ใต้�ชื่�อโค่รังการัฮีอลลม์ารัค์่	
งามวงศ์วาน	ซื้ึ�งเปี็นค่อนโด้มิเน้ย์มอาค่ารัเต้่�ย์	(Low	Rise)	สิ้ง	8	ช่ั�น	จำานวน	4	อาค่ารั	ต้ั�งอย์้่บนถืนนงามวงศ์วาน	อำาเภอเมือง	
จังหวัด้นนทบ้รั่	

	 ทั�งน้�	 บรัิษััทฯ	 ถืือห้�นใน	 ช่่วาทัย์	 อินเต้อรั์เช่นจ์	 จำานวน	999,998	 ห้�น	 ม้ลค่่าท่�ต้รัาไว�ห้�นละ	100	 บาท	 หรัือค่ิด้เปี็น 
รั�อย์ละ	100	ของจำานวนท้นจด้ทะเบ่ย์นของช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำากัด
	 บริัษััท	 ช่่วาทัย์	 ฮัีพ	 ซ้ื้น	 จำากัด้	(“ช่่วาทัย์	 ฮัีพ	 ซ้ื้น”)	 จด้ทะเบ่ย์นจัด้ต้ั�งขึ�นเมื�อวันท่�	12	 พฤศจิกาย์น	2551	 ปีัจจ้บันม่ 
ท้นจด้ทะเบ่ย์นจำานวน	54	ล�านบาท	สิำานักงานต้ั�งอย์้่เลขท่�	1168/80	อาค่ารัล้มพิน้	ทาวเวอรั์	ช่ั�น	27	ย์้นิต้ด้่	ถืนนพรัะรัามท่�	4	 
แขวงท่้งมหาเมฆ่	เขต้สิาทรั	จังหวัด้กรัง้เทพมหานค่รั	ช่่วาทัย์	ฮัีพ	ซื้น้	ด้ำาเนนิธิร้ักิจพฒันาอสัิงหาริัมทรัพัย์์ปีรัะเภทค่อนโด้มิเนย้์ม
อาค่ารัเต้่�ย์	(Low	Rise)	โด้ย์ปีัจจ้บัน	ช่่วาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น	ม่โค่รังการัท่�พัฒนาแล�วเสิรั็จและอย์้่ในรัะหว่างการัขาย์จำานวน	1	โค่รังการั	
ด้ำาเนินการัภาย์ใต้�ช่ื�อโค่รังการัเด้อะ	 สิ้รัวงศ์	 ต้ั�งอย่้์บนถืนนสิ้รัวงศ์	 เขต้บางรััก	 จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั	 ทั�งน้�	 บรัิษััทฯ	 ถืือห้�น 
ใน	ช่่วาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น	จำานวน	70,000	ห้�น	ม้ลค่่าท่�ต้รัาไว�ห้�นละ	100	บาท	หรัือค่ิด้เปี็นรั�อย์ละ	50	ของจำานวนท้นจด้ทะเบ่ย์นของ 
ช่่วาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น
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บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำากัด
	 บรัิษััท	 ช่่วา	 ฮีารั์ท	 จำากัด้	(“ช่่วา	 ฮีารั์ท”)	 จด้ทะเบ่ย์นจัด้ต้ั�งขึ�นเมื�อวันท่�	26	 พฤษัภาค่ม	2560	 ปีัจจ้บันม่ท้นจด้ทะเบ่ย์น
จำานวน	50	 ล�านบาท	 ต้ั�งอย่้์เลขท่�	1168/80	 อาค่ารัล้มพิน้ทาวเวอร์ั	 ชั่�นท่�	27	 ถืนนพรัะรัาม	4	 แขวงท่้งมหาเมฆ่	 เขต้สิาทรั	 
จังหวัด้กรั้งเทพมหานค่รั	ช่่วา	ฮีารั์ท	ด้ำาเนินธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ปีรัะเภททาวน์โฮีม	ปีัจจ้บัน	บรัิษััท	ช่่วา	ฮีารั์ท	จำากัด้	 
ม่โค่รังการัท่�อย์้่รัะหว่างพัฒนาอย์้่	2	โค่รังการั	ค่ือ	โค่รังการั	ฮีารั์ท	สิ้ข้มวิท	62/1	และ	โค่รังการั	ฮีารั์ท	สิ้ข้มวิท	36	

	 ทั�งน้�	บรัิษััทฯ	ถืือห้�นใน	ช่่วา	ฮีารั์ท	จำานวน	345,000	ห้�น	ม้ลค่่าท่�ต้รัาไว�ห้�นละ	100	บาท	หรัือค่ิด้เปี็นรั�อย์ละ	70	ของ 
จำานวนท้นจด้ทะเบ่ย์นของช่่วา	ฮีารั์ท	

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด
	 บรัิษััท	กมลา	ซื้่เน้ย์รั์	ลิฟื้วิ�ง	จำากัด้	(“กมลา	ซื้่เน้ย์รั์	ลิฟื้วิ�ง”)	จด้ทะเบ่ย์นจัด้ต้ั�งขึ�นเมื�อวันท่�	12	กรักฎาค่ม	2560	ปีัจจ้บัน 
ม่ท้นจด้ทะเบ่ย์นจำานวน	100	ล�านบาท	ต้ั�งอย์้่เลขท่�	21/14	และ	21/16	อาค่ารัไทย์วา	ทาวเวอรั์	ถืนนสิาทรัใต้�	แขวงท้่งมหาเมฆ่	
เขต้สิาทรั	กรั้งเทพมหานค่รั	บรัิษััท	กมลา	ซื้่เน้ย์รั์	ลิฟื้วิ�ง	จำากัด้	ด้ำาเนินการัพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์	เปี็นโค่รังการัอินด้ิเพนเด้นท์	
ซื้่เน้ย์รั์	ลิฟื้วิ�ง	(Independent	Senior	Living	Village)	รัะด้ับพรั่เม่�ย์มท่�จังหวัด้ภ้เก็ต้

	 ทั�งน้�	บรัิษััทฯ	ถืือห้�นใน	กมลา	ซื้่เน้ย์รั์	ลิฟื้วิ�ง	จำานวน	2,500,000	ห้�น	ม้ลค่่าท่�ต้รัาไว�ห้�นละ	10	บาท	หรัือ	ค่ิด้เปี็นรั�อย์ละ	25	
ของจำานวนท้นจด้ทะเบ่ย์นของกมลา	ซื้่เน้ย์รั์	ลิฟื้วิ�ง

บริษัท ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จำากัด
	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้	ซื้ึ�งเปี็นบรัิษััทย์่อย์	ได้�เข�าซื้ื�อกิจการัจากบรัิษััท	ไทย์ค่อรั์ปี	แค่ปีปีิต้อล	จำากัด้	เมื�อวันท่�	 
16	พฤษัภาค่ม	2562	เน่�องจากด้ำาเนินธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ปีรัะเภท	โฮีมออฟื้ฟื้ิศ	และได้�จด้ทะเบ่ย์นเปีล่�ย์นช่ื�อจากเด้ิม
เปี็น	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	 โฮีม	ออฟื้ฟื้ิศ	จำากัด้	 เมื�อวันท่�	5	มิถื้นาย์น	2562	ปีัจจ้บันม่ท้นจด้ทะเบ่ย์นจำานวน	135	ล�านบาท	ต้ั�งอย์้่ 
เลขท่�	1168/80	อาค่ารัล้มพิน้ทาวเวอรั์	ช่ั�น	27	ย์้นิต้ด้่	ถืนนพรัะรัาม	4	แขวงท้่งมหาเมฆ่	เขต้สิาทรั	กรั้งเทพมหานค่รั	บรัิษััท	 
ช่่วาทัย์	โฮีม	ออฟื้ฟื้ิศ	จำากัด้	โด้ย์ปีัจจ้บัน	ช่่วาทัย์	โฮีม	ออฟื้ฟื้ิศ	ม่โค่รังการัท่�อย์้่รัะหว่างการัพัฒนาจำานวน	1	โค่รังการั	ด้ำาเนิน
การัภาย์ใต้�ช่ื�อโค่รังการัช่่วาทัย์	โฮีม	ออฟื้ฟื้ิศ	ซื้ึ�งเปี็นอาค่ารัพาณิช่ย์์	4	ช่ั�นค่รัึ�ง	จำานวน	168	ย์้นิต้	ม้ลค่่า	645	ล�านบาท	ต้ั�งอย์้่
ในทำาเล	 ย่์านเอกช่ัย์-บางบอน	 เปี็นทำาเลช่านเมืองกรั้งเทพฝ่ั�งต้ะวันต้กใกล�จังหวัด้สิม้ทรัสิาค่รั	 ซึื้�งต้ำาแหน่งอย่้์บนถืนนเอกช่ัย์	
รัะหว่างถืนนบางข้นเท่ย์น	-	ช่าย์ทะเล	และถืนนกาญจนาภิเษักท่�ย์ังค่งอย์้่ฝ่ั�งใกล�ต้ัวเมืองขึ�นมาหน่อย์	ได้�เปีรั่ย์บเรัื�องการัเด้ินทาง 
ท่�ค่อ่นข�างหลากหลาย์	ไปีได้�ทั�งถืนนพรัะรัาม	2,	ถืนนกาญจนาภิเษัก	และถืนนเพช่รัเกษัม	รัวมถึืงยั์งใกล�ทั�งทางด่้วนกาญจนาภิเษัก	
และทางด้่วนเฉลิมมหานค่รัได้�ไม่ย์ากสิำาหรัับการัเข�า-ออกเมือง

	 ทั�งน้�	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้	ถืือห้�นใน	ช่่วาทัย์	โฮีม	ออฟื้ฟื้ิศ	จำากัด้	จำานวน	1,350,000	ห้�น	ม้ลค่่าท่�ต้รัาไว�
ห้�นละ	100	บาท	หรัือค่ิด้เปี็นรั�อย์ละ	100	ของจำานวนท้นจด้ทะเบ่ย์นของ	ช่่วาทัย์	โฮีม	ออฟื้ฟื้ิศ	โด้ย์อย์้่ภาย์ใต้�การับรัิหารังาน
ของบรัิษััท
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นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างในการหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณ์ฑ์
	 บริัษััทจัด้ทำานโย์บาย์การัจัด้ซืื้�อจัด้จ�าง	 โด้ย์เน�นสิารัะสิำาค่ัญในการัปีรัะเมินการัค่วบค่้มภาย์ในของการัปีฏิิบัต้ิงานในการั 
จัด้ให�ได้�มาซึื้�งวัต้ถื้ดิ้บหรัือผู้ลิต้ภัณฑ์	 และรัะด้ับค่วามเสิ่�ย์งของงานจัด้ซืื้�อ-จัด้จ�างของบรัิษััท	 เพื�อให�นโย์บาย์สิามารัถืใช่�ค่วบค่้ม
การัปีฏิิบัต้ิงานให�เกิด้ค่วามเปี็นธิรัรัมเกิด้ปีรัะโย์ช่น์และสิามารัถืรัองรัับค่วามเสิ่�ย์งท่�อาจจะเกิด้ขึ�นได้�	 รัวมทั�งปีรัะกาศนโย์บาย์	 
ให�แก่บ้ค่ลากรัท่�เก่�ย์วข�องรัับทรัาบเพื�อให�สิามารัถืปีฏิิบัต้ิต้ามได้�อย์่างถื้กต้�องและช่ัด้เจน	

จรัรัย์าบรัรัณของหน่วย์งานจัด้ซื้ื�อจัด้จ�างต้ามรัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังต้่อไปีน้�

1. ไม่เข�าไปีเก่�ย์วข�องในสิถืานการัณ์ใด้อันจะก่อให�เกิด้การัขัด้ผู้ลปีรัะโย์ช่น์หรัือทำาให�งานของบรัิษััทเกิด้ค่วามช่ะงัก

2. ต้�องไม่เข�าไปีเก่�ย์วข�องในสิถืานการัณ์ใด้อันจะก่อให�เกิด้ค่วามรั้�สิึกว่าม่พันธิะกับผู้้�ขาย์

3. เจรัจาต้่อรัองอย์่างย์้ต้ิธิรัรัมทั�งสิองฝ่่าย์

4. ไม่เปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลทั�งของบรัิษััทและค่้่ค่�า

5. กรัะทำาการัด้�วย์ค่วามโปีรั่งใสิ	น่าเช่ื�อถืือ	ไม่ทำาให�เสิื�อมเสิ่ย์ช่ื�อเสิ่ย์ง

	 แนวทางปีฏิบัิต้ิในการัปีรัะเมินศักย์ภาพของค่้ค่่�าภาย์หลงัการัการัจดั้ซืื้�อจัด้จ�างเพื�อให�สิามารัถืวัด้ผู้ลและจดั้เกรัด้ค่้ค่่�าในแต่้ละ
หมวด้หม้่ได้�	โด้ย์กำาหนด้ให�หน่วย์งานท่�ใช่�สิินค่�าและบรัิการัเปี็นผู้้�ทำาการัปีรัะเมิน

เกณ์ฑ์

1. บริษัทผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการมีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ

2. ราคาสินค้า/บริการ มีความยุติธรรม เหมาะสม สามารถต่อรองได้

3. สามารถรับเงื่อนไขของบริษัทได้ (Retention, จรรยาบรรณ และนโยบายต่างๆ ของบริษัท)

4. ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ มีความรู้ความสามารถในเรื่องของสินค้า/บริการ

5. การประสานงานให้ความช่วยเหลือหรือแนะนำา/การแก้ไขกรณีเร่งด่วน

เกรด / grade ผลการประเมิน  / Assessment results คะแนนประเมิน / rating

A ดีมาก / Excellent 86-100 %

B ดี / Good 70-85 %

C พอใช้ / Fair 50-69%

D ปรับปรุง / Poor < 49 %

	 ทั�งน้�	 ในปีี	2564	การัจัด้ซื้ื�อจัด้จ�างทั�งหมด้เปี็นการัจัด้ซื้ื�อภาย์ในปีรัะเทศ	และ	บรัิษััทไม่ม่การัพึ�งพึงผู้้�จัด้จำาหน่าย์หรัือผู้้�รัับ
เหมารัาย์ใด้เกินกว่า	30%	ของย์อด้ซื้ื�อรัวม
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย
	 ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	สิินทรััพย์์หลักท่�ใช่�ในการัปีรัะกอบธิ้รักิจของบรัิษััท	และบรัิษััทย์่อย์ปีรัะกอบด้�วย์ท่�ด้ินและต้�นท้น
การัพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์	อสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อการัลงท้น	และ	ท่�ด้ิน	อาค่ารั	และอ้ปีกรัณ์	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

รายการ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)
ลักษณ์ะ

กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

ท่�ด้ินและต้�นท้นการัพัฒนา
อสิังหารัิมทรััพย์์

5,530.25 เปี็นเจ�าของ จด้จำานองเปี็นหลักปีรัะกันเงินก้�ย์ืมกับ
สิถืาบันการัเงินจำานวน	11	 โค่รังการัและ 
ค่ำ�าปีรัะกันห้�นก้�จำานวน	3	โค่รังการั

อสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อการัลงท้น 76.18 เปี็นเจ�าของ จด้จำานองเปี็นหลักปีรัะกันเงินก้�ย์ืมกับ
สิถืาบันการัเงิน	

ท่�ด้ิน	อาค่ารั	และอ้ปีกรัณ์ 22.62 เปี็นเจ�าของ ไม่ม่

สิินทรััพย์์ไม่ม่ต้ัวต้น 10.74 เปี็นเจ�าของ ไม่ม่

รัวม 5,639.79  

ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	 ท่�ด้ินและต้�นท้นการัพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ได้�แก่	ท่�ด้ินและสิิ�งปีล้กสิรั�างเพื�อขาย์ในโค่รังการัอสิังหารัิมทรััพย์์	ทั�งน้�	ณ	วันท่�	
31	ธินัวาค่ม	2564	ท่�ด้นิและต้�นท้นการัพฒันาอสิงัหารัมิทรัพัย์ม์ม้่ลค่า่สิท้ธิติ้ามบญัช่่ในงบการัเงนิรัวมจำานวน	5,530.25	ล�านบาท	
ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�
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บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 83

อสังหาริมทรัพย์เพ่่อการลงทุน
	 อสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อการัลงท้นของบรัิษััท	ได้�แก่	ท่�ด้ินทั�งน้�	ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	อสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อการัลงท้นม่
ม้ลค่่าสิ้ทธิิต้ามบัญช่่ในงบการัเงินรัวมจำานวน	76.18	ล�านบาท	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

รายการ พ่้นที่
(ตร.ม.)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563
(ล้านบาท)

ราคาประเมิน
(ล้านบาท)

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ท่�ด้ินเปีล่า	โค่รังการั2	1 21,312.00 38.70 50.08 บรัิษััทฯ จด้จำานองเป็ีนหลักปีรัะกันกับ
สิถืาบันการัเงิน

ห�องช่้ด้ให�เช่่า	2 768.81 37.48 52.63 บรัิษััทฯ จด้จำานองเป็ีนหลักปีรัะกันกับ
สิถืาบันการัเงิน

รวมู 76.18  

	หมาย์เหต้้	
1 ม้ลค่่าทรััพย์์สิินปีรัะเมินโด้ย์วิธิ่ค่ิด้ต้�นท้น	(Cost	Approach)	 และวิธิ่เปีรั่ย์บเท่ย์บต้ามรัาค่าต้ลาด้	(Market	Approach)	 ซื้ึ�งปีรัะเมินเมื�อวันท่�	
27	มกรัาค่ม	2565	โด้ย์บรัิษััท	เอเจนซื้่�	ฟื้อรั์	เรั่ย์ลเอสิเต้ท	แอฟื้แฟื้รั์สิ	จำากัด้	ซื้ึ�งเปี็นบรัิษััทปีรัะเมินม้ลค่่าทรััพย์์สิินท่�ได้�รัับค่วามเห็นช่อบจาก
สิำานักงาน	ก.ล.ต้.	และผู้้�ปีรัะเมินหลักค่ือ	นาย์ศิวด้ล	พลศรั่
2	ม้ลค่่าทรััพย์์สิินปีรัะเมินโด้ย์วิธิ่วิเค่รัาะห์จากรัาย์ได้�	(Income	Approach)	และวิธิ่เปีรั่ย์บเท่ย์บต้ามรัาค่าต้ลาด้	(Market	Approach)	ซื้ึ�งปีรัะเมิน
เมื�อวันท่�	7	มกรัาค่ม	2565	โด้ย์บรัิษััท	เอเจนซื้่�	ฟื้อรั์	เรั่ย์ลเอสิเต้ท	แอฟื้แฟื้รั์สิ	จำากัด้	ซื้ึ�งเปี็นบรัิษััทปีรัะเมินม้ลค่่าทรััพย์์สิินท่�ได้�รัับค่วามเห็น

ช่อบจากสิำานักงาน	ก.ล.ต้.	และผู้้�ปีรัะเมินหลักค่ือ	นาย์ว่รัศักด้ิ�	กอบกิรััญก้ล

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์์ 
	 ท่�ด้ิน	อาค่ารั	และอ้ปีกรัณ์	ปีรัะกอบด้�วย์	อาค่ารัและสิ่วนปีรัับปีรั้งอาค่ารัเช่่า	เค่รัื�องจักรั	เค่รัื�องต้กแต้่งและอ้ปีกรัณ์สิำานักงาน	
และสิำานักงานขาย์และห�องตั้วอย์า่ง	ทั�งน้�	ณ	วันท่�	31	ธินัวาค่ม	2564	ท่�ด้นิ	อาค่ารั	และอ้ปีกรัณม์ม่ล้ค่า่สิท้ธิติ้ามบญัช่่ในงบการัเงนิ 
รัวมจำานวน	22.62	ล�านบาท	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

รายการ มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

ลักษณ์ะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

อาค่ารัและสิ่วนปีรัับปีรั้งอาค่ารัเช่่า 5.08 เปี็นเจ�าของ ไม่ม่

เค่รืั�องจักรั	 เค่รัื�องต้กแต้่งและอ้ปีกรัณ์
สิำานักงาน

6.39 เปี็นเจ�าของ ไม่ม่

สิำานักงานขาย์และห�องต้ัวอย์่าง 11.15 เปี็นเจ�าของ ไม่ม่

รวมู 22.62   

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
	 สิินทรััพย์์ไม่ม่ต้ัวต้นได้�แก่ค่อมพิวเต้อรั์ซื้อฟื้ท์แวรั์	ทั�งน้�	ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	สิินทรััพย์์ไม่ม่ต้ัวต้นม่ม้ลค่่าสิ้ทธิิต้าม
บญัช่่ในงบการัเงนิรัวมจำานวน	10.74	ล�านบาท	โด้ย์บรัษัิัทเปีน็เจ�าของกรัรัมสิทิธิิ�ในค่อมพวิเต้อรัซ์ื้อฟื้ทแ์วรัซึ์ื้�งไมม่ภ่ารัะผู้ก้พนัใด้ๆ	
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การลงทุนซื้อที่ดินเพ่่อพัฒนาโครงการใหม่
	 ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	บรัิษััทไม่ม่ท่�ด้ินท่�ซื้ื�อมาเพื�อพัฒนาโค่รังการัใหม่

	 บรัิษััทม่นโย์บาย์เพื�อลด้ค่วามเสิ่�ย์งจากข�อกำาหนด้ทางกฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข�อง	 โด้ย์ก่อนท่�บรัิษััทจะซื้ื�อท่�ด้ิน	บรัิษััทม่หน่วย์งาน	
และกรัะบวนการัในการัศึกษัาค่วามเปี็นไปีได้�ในการัพัฒนาโค่รังการั	ทั�งทางด้�านการัต้ลาด้	การัก่อสิรั�าง	การัออกแบบ	ข�อกำาหนด้
ทางกฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข�องรัวมทั�งทางด้�านการัเงนิโด้ย์เมื�อพจิารัณาแล�วเหน็วา่เหมาะสิมและม่ค่วามเปีน็ไปีได้�ในการัพฒันาโค่รังการั
ต้ามแนวทางและกลย์้ทธิ์ของบรัิษััท	บรัิษััทจึงจะด้ำาเนินการัซื้ื�อท่�ด้ิน	ทั�งน้�	บรัิษััทม่นโย์บาย์ไม่สิะสิมท่�ด้ิน	เพื�อโอกาสิในการัพัฒนา
ในรัะย์ะย์าว	 โด้ย์ท่�ด้ินท้กแปีลงท่�บรัิษััทจัด้ซื้ื�อม่ค่วามเหมาะสิมต้ามกลย้์ทธิ์ของบรัิษััททั�งขนาด้	 รัาค่าและทำาเลท่�ต้ั�ง	(Strategic	
Location)

การประเมินทรัพย์สิน
	 การัปีรัะเมินทรัพัย์์สินิของบริัษััทและบริัษััทย่์อย์	ซึื้�งปีรัะกอบด้�วย์ทรัพัย์ส์ินิเพื�อการัลงท้น	ทรัพัย์์สินิสิำานกังาน	ทรัพัย์์สินิเพื�อขาย์ 
และทรััพย์์สิินเพื�อการัพัฒนา	 ในปีี	2564	 บรัิษััทได้�มอบหมาย์ให�บริัษััทปีรัะเมินม้ลค่่าทรััพย์์สิินในต้ลาด้ท้นท่�อย่้์ในบัญช่่รัาย์ชื่�อ 
ท่�สิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์ให�ค่วามเห็นช่อบ	ค่ือ	บรัิษััท	เอเจนซื้่�	ฟื้อรั์	เรั่ย์ลเอสิเต้ท	แอฟื้
แฟื้รั์สิ	จำากัด้	

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
	 ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	บรัิษััทม่บรัิษััทย์่อย์จำานวน	2	บรัิษััท	ค่ือ	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้	และบรัิษััท	ช่่วาทัย์	
โฮีม	ออฟื้ฟื้ิศ	จำากัด้บรัิษััทรั่วมค่�าจำานวน	2	บรัิษััท	ค่ือ	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น	จำากัด้	และ	บรัิษััท	ช่่วา	ฮีารั์ท	จำากัด้	และบรัิษััท
รั่วมจำานวน	1	บรัิษััท	ค่ือ	บรัิษััท	กมลา	ซื้่เน้ย์รั์	ลิฟื้วิ�ง	จำากัด้

	 ทั�งน้�	ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	บรัิษััทบันทึกม้ลค่่าเงินลงท้นในบรัิษััทย์่อย์และการัรั่วมค่�าด้ังกล่าวต้ามงบการัเงินเฉพาะ
ของบรัิษััทและบรัิษััทย์่อย์	โด้ย์วิธิ่รัาค่าท้น	รัวมทั�งสิิ�น	135.59	ล�านบาท	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

บริษัท
ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)
ทุนที่ชำาระแล้ว

(ล้านบาท)
สัดส่วนการลงทุน

(ร้อยละ)
มูลค่าเงินลงทุน

(ล้านบาท)

บริษัทย่อย

บรัิษััท	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้ 100.00 100.00 100.00 68.59

บรัิษััท	ช่่วาทัย์	โฮีม	ออฟื้ฟื้ิศ	จำากัด้ 135.00 135.00 100.00 -

บริษัทร่วมูค้า

บรัิษััท	ช่่วาทัย์	ฮีัพซื้้น	จำากัด้

บรัิษััท	ช่่วา	ฮีารั์ท	จำากัด้

14.00

50.00

14.00

50.00

50.00

70.00

7.00

35.00

บริษัทร่วมู

บรัิษััท	กมลา	ซื้่เน้ย์รั์	ลิฟื้วิ�ง	จำากัด้ 100.00 100.00 25.00 25.00



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 85

สิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
	 บรัิษััทได้�รัับการัสิ่งเสิรัิมการัลงท้นต้ามพรัะรัาช่บัญญัต้ิสิ่งเสิรัิมการัลงท้น	พ.ศ.	2520	จากค่ณะกรัรัมการัสิ่งเสิรัิมการัลงท้น	
ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

บัตรส่งเสริมูเลข้ที� 1251(2)/2557

วันที�ใหุ้้การส่งเสริมู 25	ก้มภาพันธิ์	2557

ประเภทที�ไดำ้รับการส่งเสริมู ปีรัะเภท	7.8	กิจการัพัฒนาสิำาหรัับกิจการัอ้ต้สิาหกรัรัม	

สินค้าที�ไดำ้รับการส่งเสริมู อาค่ารัสิำาหรัับโรังงานอ้ต้สิาหกรัรัมจำานวน	5	 หน่วย์	 พื�นท่�ใช่�สิอย์รัวมปีรัะมาณ	8,410	 
ต้ารัางเมต้รั

สิทธิและประโยุชน์ • ได้�รับัอนญ้าต้นำาค่นต้า่งด้�าวซึื้�งเปีน็ช่่างฝ่มีอืหรัอืผู้้�ช่ำานาญการั	ค่้ส่ิมรัสิ	และบ้ค่ค่ลซึื้�งอย่้์
ในอป้ีการัะของบ้ค่ค่ลทั�งสิองปีรัะเภทน้�เข�ามาในรัาช่อาณาจกัรัได้�ต้ามจำานวนและกำาหนด้
รัะย์ะเวลาให�อย์้่ในรัาช่อาณาจักรัเท่าท่�ค่ณะกรัรัมการัพิจารัณาเห็นสิมค่วรั

• ให�ค่นต้่ างด้� าว ซึื้� ง เปี็น ช่่างฝ่ีมือหรัือผู้้� ช่ำานาญการัท่� ได้� รัับอน้ญาต้ให�อ ย่้์ ใน 
รัาช่อาณาจักรัได้�ทำางานเฉพาะหน�าท่�การัทำางานท่�ค่ณะกรัรัมการัให�ค่วามเห็นช่อบ

• ได้�รัับย์กเว�นภาษ่ัเงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ลสิำาหรัับกำาไรัสิ้ทธิิท่�ได้�จากการัปีรัะกอบกิจการัท่�ได้�รัับ
การัสิ่งเสิรัิมรัวมกันไม่เกินรั�อย์ละ	100	ของเงินลงท้นไม่รัวมค่่าท่�ด้ินและท้นหม้นเว่ย์น	
ม่กำาหนด้เวลา	8	ปีี	นับแต้่วันท่�เรัิ�มม่รัาย์ได้�จากการัปีรัะกอบกิจการันั�น

• ได้�รัับย์กเว�นไม่ต้�องนำาเงินปัีนผู้ลจากกิจการัท่�ได้�รัับการัสิ่งเสิรัิมซึื้�งได้�รัับย์กเว�นภาษ่ั
เงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ลไปีรัวมค่ำานวณเพื�อเสิ่ย์ภาษ่ัเงินได้�ต้ลอด้รัะย์ะเวลาท่�ผู้้�ได้�รัับการั 
สิ่งเสิรัิมได้�รัับย์กเว�นภาษั่เงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ล

• ได้�รัับลด้หย่์อนภาษ่ัเ งินได้�นิต้ิ บ้ค่ค่ลสิำาหรัับกำาไรัสิ้ทธิิ ท่� ได้�รัับจากการัลงท้น 
ในอัต้รัารั�อย์ละ	50	ของอัต้รัาปีกต้ิม่กำาหนด้	5	ปีี	นับจากวันท่�พ�นกำาหนด้รัะย์ะ

• ได้�รัับอน้ญาต้ให�หักค่่าขนสิ่ง	ค่่าไฟื้ฟื้้า	และค่่าปีรัะปีา	2	เท่าของค่่าใช่�จ่าย์ด้ังกล่าวเปี็น
รัะย์ะเวลา	10	ปีี	นับแต้่วันท่�เรัิ�มม่รัาย์ได้�จากการัปีรัะกอบกิจการันั�น

• ได้�รัับอน้ญาต้ให�หักเงินลงท้นในการัต้ิด้ต้ั�งหรัือก่อสิรั�างสิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วก 
รั�อย์ละ	25	ของเงินลงท้นนอกเหน่อไปีจากการัหักค่่าเสิื�อมรัาค่าปีกต้ิ

• ได้�รัับอน้ญาต้ให�นำาหรัือสิ่งเงินออกนอกรัาช่อาณาจักรัเปี็นเงินต้รัาต้่างปีรัะเทศได้�

เง่�อันไข้เฉพัาะโครงการ • จะต้�องเปิีด้ด้ำาเนินการัภาย์ในกำาหนด้เวลาไม่เกนิ	36	เด้อืน	นบัแต้ว่นัท่�ออกบัต้รัสิง่เสิรัมิ

• จะต้�องเพิ�มท้นจด้ทะเบ่ย์นไม่น�อย์กว่า	40	 ล�านบาท	 รัวมกับท้นจด้ทะเบ่ย์นเดิ้มเป็ีน 
ไม่น�อย์กว่า	240	ล�านบาท	โด้ย์จะต้�องช่ำารัะเต้็มม้ลค่่าก่อนวันเปีิด้ด้ำาเนินการั

• บ้ค่ค่ลผู้้�ม่สิัญช่าต้ิไทย์จะต้�องถืือห้�นรัวมกันไม่น�อย์กว่ารั�อย์ละ	51	ของท้นจด้ทะเบ่ย์น

• จะต้�องด้ำาเนินการัต้ามสิารัะสิำาค่ัญของโค่รังการัได้�รัับการัส่ิงเสิริัมในเรัื�องช่นิด้การัให�
บรัิการั	ขนาด้ของกิจการั	แบบแปีลนแผู้นผู้ัง	การัปีล้กสิรั�างอาค่ารัโรังงาน	

• จะต้�องม่ขนาด้การัลงท้นไม่น�อย์กว่า	1	ล�านบาท

• จะต้�องย์ื�นแบบขอใช่�สิิทธิิและปีรัะโย์ช่น์ย์กเว�นภาษ่ัเงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ลและรัาย์งานผู้ล
ภาย์ใน	120	วัน

• ภาษ่ัเงนิได้�นิต้บ้ิค่ค่ลท่�ได้�รับัการัย์กเว�นม่ม้ลค่่าไม่เกิน	20,965,000	บาท	ทั�งน้�	จะปีรัับเปีล่�ย์น 
ต้ามจำานวนเงนิลงท้นโด้ย์ไมร่ัวมค่า่ท่�ด้นิและท้นหมน้เวย่์นท่�แท�จรังิในวนัเปีดิ้ด้ำาเนนิการั

• จะต้�องด้ำาเนนิการัให�ได้�ใบรับัรัองรัะบบค่ณ้ภาพต้ามมาต้รัฐาน	ISO	9000	หรัอื	ISO	14000	 
หรัือมาต้รัฐานสิากลอื�นท่�เท่ย์บเท่าภาย์ใน	2	ปีี	นับแต้่วันท่�เปีิด้ด้ำาเนินการั

• จะต้�องได้�รัับค่วามเห็นช่อบจากหน่วย์งานของรััฐท่�เก่�ย์วข�องก่อนเปีิด้ด้ำาเนินการั

• จะต้�องต้ั�งโรังงานในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะซื้ิต้่�	จังหวัด้รัะย์อง	ทั�งน้�	ภาย์ในรัะย์ะเวลา	
15	ปีีนับแต้่วันท่�เปีิด้ด้ำาเนินการั	จะย์�าย์โรังงานไปีต้ั�งในท�องท่�อื�นมิได้�
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บัตรส่งเสริมูเลข้ที� 58-2088-0-00-1-0

วันที�ใหุ้้การส่งเสริมู 25	สิิงหาค่ม	2558

ประเภทที�ไดำ้รับการส่งเสริมู ปีรัะเภท	7.8	กิจการัพัฒนาสิำาหรัับกิจการัอ้ต้สิาหกรัรัม	

สินค้าที�ไดำ้รับการส่งเสริมู อาค่ารัสิำาหรัับโรังงานอ้ต้สิาหกรัรัมจำานวน	5	หน่วย์	พื�นท่�ใช่�สิอย์รัวมปีรัะมาณ	8,710	ต้ารัาง
เมต้รั

สิทธิและประโยุชน์ • ได้�รับัอนญ้าต้นำาค่นต้า่งด้�าวซึื้�งเปีน็ช่่างฝ่มีอืหรัอืผู้้�ช่ำานาญการั	ค่้ส่ิมรัสิ	และบ้ค่ค่ลซึื้�งอย่้์ใน 
อ้ปีการัะของบ้ค่ค่ลทั�งสิองปีรัะเภทน้�เข�ามาในรัาช่อาณาจักรัได้�ต้ามจำานวนและกำาหนด้
รัะย์ะเวลาให�อย์้่ในรัาช่อาณาจักรัเท่าท่�ค่ณะกรัรัมการัพิจารัณาเห็นสิมค่วรั

• ให�ค่นต้่างด้�าวซึื้�งเปี็นช่่างฝี่มือหรัือผู้้�ช่ำานาญการัท่�ได้�รัับอน้ญาต้ให�อย่้์ในรัาช่อาณาจักรั
ได้�ทำางานเฉพาะหน�าท่�การัทำางานท่�ค่ณะกรัรัมการัให�ค่วามเห็นช่อบ

• ได้�รัับย์กเว�นภาษ่ัเงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ลสิำาหรัับกำาไรัสิ้ทธิิท่�ได้�จากการัปีรัะกอบกิจการัท่�ได้�รัับ
การัสิ่งเสิรัิมรัวมกันไม่เกินรั�อย์ละ	100	ของเงินลงท้นไม่รัวมค่่าท่�ด้ินและท้นหม้นเว่ย์น	
ม่กำาหนด้เวลา	8	ปีี	นับแต้่วันท่�เรัิ�มม่รัาย์ได้�จากการัปีรัะกอบกิจการันั�น

• ได้�รัับย์กเว�นไม่ต้�องนำาเงินปีันผู้ลจากกิจการัท่�ได้�รัับการัสิ่งเสิรัิมซื้ึ�งได้�รัับย์กเว�นภาษั่เงิน
ได้�นิต้ิบ้ค่ค่ลไปีรัวมค่ำานวณเพื�อเสิ่ย์ภาษ่ัเงินได้�ต้ลอด้รัะย์ะเวลาท่�ผู้้�ได้�รัับการัสิ่งเสิริัมได้�
รัับย์กเว�นภาษั่เงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ล

• ได้�รัับลด้หย์่อนภาษ่ัเงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ลสิำาหรัับกำาไรัสิ้ทธิิท่�ได้�รัับจากการัลงท้นในอัต้รัา 
รั�อย์ละ	50	ของอัต้รัาปีกต้ิม่กำาหนด้	5	ปีี	นับจากวันท่�พ�นกำาหนด้รัะย์ะ

• ได้�รัับอน้ญาต้ให�หักค่่าขนสิ่ง	ค่่าไฟื้ฟื้้า	และค่่าปีรัะปีา	2	เท่าของค่่าใช่�จ่าย์ด้ังกล่าวเปี็น
รัะย์ะเวลา	10	ปีี	นับแต้่วันท่�เรัิ�มม่รัาย์ได้�จากการัปีรัะกอบกิจการันั�น

• ได้�รัับอนญ้าต้ให�หักเงนิลงท้นในการัต้ดิ้ต้ั�งหรัอืกอ่สิรั�างสิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วกรั�อย์ละ	25	
ของเงินลงท้น	นอกเหน่อไปีจากการัหักค่่าเสิื�อมรัาค่าปีกต้ิ

• ได้�รัับอน้ญาต้ให�นำาหรัือสิ่งเงินออกนอกรัาช่อาณาจักรัเปี็นเงินต้รัาต้่างปีรัะเทศได้�

เง่�อันไข้เฉพัาะโครงการ • จะต้�องเปีดิ้ด้ำาเนินการัภาย์ในกำาหนด้เวลาไมเ่กนิ	36	เด้อืน	นบัแต้ว่นัท่�ออกบตั้รัสิง่เสิรัมิ

• จะต้�องม่ท้นจด้ทะเบ่ย์นเรั่ย์กช่ำารัะแล�วไม่น�อย์กว่า	240	ล�านบาท	

• บ้ค่ค่ลผู้้�ม่สิัญช่าต้ิไทย์จะต้�องถืือห้�นรัวมกันไม่น�อย์กว่ารั�อย์ละ	51	ของท้นจด้ทะเบ่ย์น

• จะต้�องด้ำาเนินการัต้ามสิารัะสิำาค่ัญของโค่รังการัได้�รัับการัสิ่งเสิรัิมในเรัื�องช่นิด้การั 
ให�บรัิการั	ขนาด้ของกิจการั	แบบแปีลนแผู้นผู้ังการัปีล้กสิรั�างอาค่ารัโรังงาน	

• จะต้�องม่ขนาด้การัลงท้นไม่น�อย์กว่า	1	ล�านบาท

• จะต้�องย์ื�นแบบขอใช่�สิทิธิแิละปีรัะโย์ช่นย์์กเว�นภาษ่ัเงนิได้�นติ้บ้ิค่ค่ลและรัาย์งานผู้ลภาย์ใน	
120	วัน

• ภาษ่ัเงนิได้�นติ้บ้ิค่ค่ลท่�ได้�รับัการัย์กเว�นมม้่ลค่า่ไมเ่กนิ	21,350,000	บาท	ทั�งน้�	จะปีรับัเปีล่�ย์น 
ต้ามจำานวนเงินลงท้นโด้ย์ไม่รัวมค่า่ท่�ด้นิและท้นหมน้เวย่์นท่�แท�จรังิในวนัเปีดิ้ด้ำาเนนิการั

• จะต้�องด้ำาเนนิการัให�ได้�ใบรับัรัองรัะบบค่ณ้ภาพต้ามมาต้รัฐาน	ISO	9000	หรัอื	ISO	14000	 
หรัือมาต้รัฐานสิากลอื�นท่�เท่ย์บเท่าภาย์ใน	2	ปีี	นับแต้่วันท่�เปีิด้ด้ำาเนินการั

• จะต้�องได้�รัับค่วามเห็นช่อบจากหน่วย์งานของรััฐท่�เก่�ย์วข�องก่อนเปีิด้ด้ำาเนินการั

• จะต้�องต้ั�งโรังงานในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะซื้ิต้่�	จังหวัด้รัะย์อง	ทั�งน้�	ภาย์ในรัะย์ะเวลา	
15	ปีีนับแต้่วันท่�เปีิด้ด้ำาเนินการั	จะย์�าย์โรังงานไปีต้ั�งในท�องท่�อื�นมิได้�
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	 ในไต้รัมาสิ	3	 ปีี	2563	 บรัิษััทฯ	 ได้�เข�าทำาสิัญญาต้กลงกรัะทำาการักับทรััสิต์้เพื�อการัลงท้นในอสัิงหารัิมทรััพย์์สิิทธิิการัเช่่า	 
เอไอเอ็ม	อนิด้สัิเทรัย่์ล	โกรัท	(“AIMIRT”)	เพื�อขาย์ท่�ด้นิพรั�อมอาค่ารัโรังงาน	(ซึื้�งเป็ีนทรัพัย์ส์ินิหลักของสิว่นงานธิร้ักิจให�เช่่าพื�นท่�)	
ให�แก่	AIMIRT	ในรัาค่า	460	ล�านบาท	โด้ย์บรัิษััทฯ	รัับรั้�รัาย์การัด้ังกล่าวในสิ่วนของกำาไรัหรัือขาด้ท้นสิำาหรัับปีี	2563

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
	 ธิ้รักิจหลัก	หมาย์ถืึง	ธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์	และธิ้รักิจท่�เก่�ย์วเน่�องจากการัด้ำาเนินธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์	เช่่น	 
ธิ้รักิจเปี็นนาย์หน�าอสิังหารัิมทรััพย์์	 ธิ้รักิจนิต้ิบ้ค่ค่ลอสิังหารัิมทรััพย์์	 ธิ้รักิจรั�านอาหารัท่�เก่�ย์วข�องกับโค่รังการัอสิังหารัิมทรััพย์์	
ธิ้รักิจสิปีอร์ัต้ค่ลับท่�เก่�ย์วข�องกับโค่รังการัอสัิงหาริัมทรััพย์์	 รัวมทั�งธิ้รักิจปีรัะเภทโรังงานสิำาเร็ัจรั้ปีและโกดั้งสิินค่�าให�เช่่า	 หรัือ
ธิ้รักิจอื�นใด้ท่�เก่�ย์วข�องกับโค่รังการัอสิังหารัิมทรััพย์์	เปี็นต้�น	หากจะพิจารัณาว่าธิ้รักิจใด้เปี็นธิ้รักิจหลักหรัือไม่นั�นให�อย์้่ในด้้ลพินิจ 
ของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

	 บริัษััทได้�ม่การักำาหนด้นโย์บาย์การัลงท้นในบรัษัิัทย์อ่ย์และบรัษัิัทรัว่มของบรัษัิัทโด้ย์ม่นโย์บาย์ท่�จะลงท้นในกจิการัท่�สิอด้ค่ล�อง
กับการัด้ำาเนินธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ท่�ม่ศักย์ภาพในการัเจรัิญเต้ิบโต้	และให�ผู้ลต้อบแทนท่�เหมาะสิม

	 บรัิษััทจะสิ่งต้ัวแทนของบรัิษััทเข�าเปี็นกรัรัมการัในบรัิษััทย์่อย์และบรัิษััทรั่วมของบรัิษััทด้ังกล่าว	จำานวนต้ัวแทนท่�สิ่งเข�าเปี็น
กรัรัมการั	จะเป็ีนไปีต้ามสัิด้สิว่นการัถือืห้�น	หรัอืหากไม่เป็ีนไปีต้ามสัิด้สิว่นการัถือืห้�น	จะต้�องได้�รับัค่วามเห็นช่อบจากค่ณะกรัรัมการั
โด้ย์ม่เหต้้ผู้ลอันสิมค่วรั

	 การัลงท้นในบริัษััทย่์อย์หรัอืบรัษัิัทรัว่มจะต้�องสิอด้ค่ล�องและเป็ีนไปีต้ามปีรัะกาศค่ณะกรัรัมการักำากบัต้ลาด้ท้น	เรัื�องหลกัเกณฑ์
ในการัทำารัาย์การัท่�ม่นัย์สิำาค่ัญท่�เข�าข่าย์เปี็นการัได้�มาหรัือจำาหน่าย์ไปีซึื้�งสิินทรััพย์์	 และปีรัะกาศค่ณะกรัรัมการัต้ลาด้หลักทรััพย์์
แห่งปีรัะเทศไทย์เรัื�องการัเปิีด้เผู้ย์ข�อม้ลและการัปีฏิิบัต้ิการัของบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นในการัได้�มาหรืัอจำาหน่าย์ไปีซึื้�งสิินทรััพย์์	 
พ.ศ.	2547

	 การัลงท้นรั่วมกันกับพันธิมิต้รัทางการัเงิน	(Financial	Investor)	หรัือพันธิมิต้รักลย์้ทธิ์	(Strategic	Investor)	บรัิษััทจะต้�อง 
เปี็นผู้้�ม่อำานาจค่วบค่้มบรัิษััทรั่วมลงท้นนั�นๆ	 ต้ามสิัด้สิ่วนการัถืือห้�นและการัลงท้นโด้ย์กำาหนด้ไว�ว่าม้ลค่่าเงินลงท้นในธิ้รักิจหลัก 
ทั�งหมด้จะต้�องไม่เกินกว่าต้ามท่�กฎหมาย์	หรัือปีรัะกาศท่�เก่�ย์วข�องกำาหนด้	

	 การัลงท้นในธิ้รักิจใด้ๆ	ไม่ว่าจะเปี็นการัลงท้นใหม่หรัือลงท้นเพิ�มในธิ้รักิจเด้ิมในกิจการัท่�เปี็นธิ้รักิจหลัก	ซื้ึ�งรัวมถืึงการัจัด้ซื้ื�อ	 
ขาย์	 โอน	 หรัือ	 เช่่ารัะย์ะย์าวเกิน	1	 ปีี	 ในท่�ด้ินหรัืออสิังหารัิมทรััพย์์ใด้ๆ	 จะต้�องผู้่านการัพิจารัณาจากค่ณะกรัรัมการับริัษััท	 
โด้ย์ฝ่่าย์จัด้การัจะต้�องนำาเสินอแผู้นงาน	2	 ปีี	 รัวมทั�งปีรัะมาณการัทางการัเงิน	 และผู้ลต้อบแทนหรัือผู้ลปีรัะโย์ช่น์ท่�บรัิษััท	 
ค่าด้วา่จะได้�รัับ	และหากค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทต้�องการัค่วามเหน็จากผู้้�เช่่�ย์วช่าญภาย์นอกบรัษัิัทจะต้�องด้ำาเนนิการัจดั้หาจดั้จ�างมาให�

	 บรัษัิัทจะเปีดิ้เผู้ย์การัลงท้นในธ้ิรักิจใด้ๆ	ทั�งในกิจการัท่�เป็ีนธิร้ักิจหลกัหรัอืไม่ใช่ธ่ิร้ักิจหลกั	ซึื้�งรัวมถึืงการัจดั้ซืื้�อ	ขาย์	โอน	หรัอื
เช่่ารัะย์ะย์าวเกนิ	1	ปีีในท่�ด้นิหรัอือสิงัหารัมิทรัพัย์์ใด้ๆ	และการัให�ค่วามช่่วย์เหลอืทางการัเงนิแกก่จิการัท่�ไม่ใช่�ธิร้ักจิหลกั	โด้ย์รัะบ้
ถืึงปีรัะเภทธิ้รักิจ	และค่วามเห็นค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	และค่ณะกรัรัมการับรัิษััทในเรัื�องค่วามเสิ่�ย์งท่�เก่�ย์วข�อง	ม้ลค่่าเงินลงท้น	 
และสัิด้สิ่วนเงินลงท้นต่้อท้นจด้ทะเบ่ย์นเรั่ย์กช่ำารัะแล�วของบริัษััทในแบบ	56-1	 และรัาย์งานปีรัะจำาปีีท่�จัด้สิ่งให�แก่ผู้้�ถืือห้�น 
ปีรัะจำาปีี
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สรุปภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ในปี 2564 

	 จากภาวะผู้นัผู้วนในหลาย์ๆ	ด้�าน	ภาวะเงนิเฟื้อ้โลกท่�เพิ�มขึ�นจากรัาค่าพลงังานอาจปีรับัเพิ�มมากกวา่	จนกรัะทบต้อ่เศรัษัฐกจิ
หลาย์ปีรัะเทศทั�วโลกการัค่าด้การัณ์	GDP	จะมาการัทย์อย์ฟื้้�นตั้วโด้ย์จะกลับมามค่่า่เทา่กบัช่่วงกอ่นโค่วิท	ได้�ปีรัะมานช่่วงกลางปีี	2566	 

	 ช่่วงปีี	2564	ท่�ผู้่านมาภาค่อสิังหารัิมทรััพย์์โด้ย์เฉพาะต้ลาด้ท่�อย์้่อาศัย์ต้ั�งแต้่ต้�นปีีต้่อเน่�องมาจนถืึงปีลาย์ปีีก็ย์ังค่งต้�องเผู้ช่ิญ
กับสิถืานการัณ์	Covid-19	ปีลาย์ปีีย์ังม่โค่วิทสิาย์พันธิ้์ใหม่ๆ	เกิด้ขึ�นอย์้่ต้ลอด้	แม�ว่าจะม่นโย์บาย์เปีิด้ปีรัะเทศ	แต้่ก็ต้�องย์อมรัับว่า
ภาวะเศรัษัฐกจิกยั็์งค่งช่ะลอต้วัอย์า่งเหน็ได้�ช่ดั้ในช่ว่งปีีท่�ผู้า่นมาจะเหน็ได้�วา่ผู้้�ปีรัะกอบการัต้า่งกห็าวธิิต่้า่งๆเพื�อสิรั�างย์อด้ขาย์ย์อด้
โอนให�ได้�มากท่�สิ้ด้	เพื�อกรัะต้้�นการัซื้ื�อขาย์ในภาค่อสิังหาฯ	โด้ย์เฉพาะในสิ่วนท่�อย์้่อาศัย์กันอย์่างเต้็มท่�

	 ในปีี	2564	ตั้วเลขภาพรัวมต้ลาด้ท่�อย์้่อาศัย์ทั�งแนวรัาบและแนวสิ้งโด้ย์ศ้นย์์ข�อม้ลอสัิงหาริัมทรััพย์์ได้�สิำารัวจข�อม้ลอ้ปีสิงค์่
และอ้ปีทานต้ลาด้ท่�อย์้่อาศัย์	 เพื�อเปี็นข�อม้ลของสิภาพต้ลาด้ท่�อย์้่อาศัย์ว่าจะม่ผู้ลต้่อการัพัฒนาโค่รังการัในอนาค่ต้ว่าจะเด้ินหน�า
ไปีในทิศทางใด้	 เพื�อให�สิอด้ค่ล�องกับค่วามต้�องการัผู้้�บรัิโภค่ในด้�านสิถืานการัณ์ต้ลาด้ท่�อย่้์อาศัย์กรั้งเทพและปีริัมณฑลท่�ผู้่านมา	
จะเห็นได้�ว่าต้ั�งแต้่ปีี	2562	การัเปีิด้ต้ัวโค่รังการัม่การัช่ะลอต้ัวและลด้ลงเรัื�อย์ๆในปีี	2564

ที�มูา : ธนาคารไทยุพัาณ์ิชยุ์ 

ที�มูา : บริษัท เอัเจนซี� ฟอัร์ เรียุลเอัสเตท แอัฟแฟร์ส จำากัดำ
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สถานการณ์์ด้านอุปทานตลาดที่อยู่อาศัย ณ์ สิ้นปี 2564
	 อ้ปีทานค่งเหลือสิะสิม	รัวม	ณ	สิิ�นปีี	2564	ลด้ลงจากกลางปีี	64	ปีรัะมาณ	2.5%	จาก	213,728	หน่วย์	ณ	กลางปีี	2564	 
ลด้ลงเป็ีน	211,770	หน่วย์	(ลด้	-	1,958	หน่วย์)	โด้ย์หน่วย์เหลือขาย์เย์อะท่�สิด้้คื่อ	อาค่ารัช่ด้้	40.3%	ทาวน์โฮีม	34.0%	และ	บ�านเด้่�ย์ว	15.4%

ที�มูา : บริษัท เอัเจนซี� ฟอัร์ เรียุลเอัสเตท แอัฟแฟร์ส จำากัดำ

ที�มูา : บริษัท เอัเจนซี� ฟอัร์ เรียุลเอัสเตท แอัฟแฟร์ส จำากัดำ

อุปทานที่เปิดขายใหม่ ปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 63 มีดังนี้
1.		 จำานวนโค่รังการัเปีิด้ใหม่ปีี	2564	ม่จำานวน	292	โค่รังการั	ลด้ลง	32	โค่รังการั	(-9.9%)	เท่ย์บกับปีี	63

2.		 จำานวนหน่วย์ขาย์เปีิด้ใหม่ปีี	2564	จำานวน	60,489	หน่วย์	ลด้ลง	12,554	หน่วย์	(-17.20)	เท่ย์บกับปีี	63

3.		 ม้ลค่่าโค่รังการัปีี	2564	จำานวน	277,626	ล�านบาท	ลด้ลง	9,635	ล�านบาท	(-3.4%)	เท่ย์บกับปีี	63

4.		 รัาค่าขาย์เฉล่�ย์ต้่อหน่วย์	4.590	ล�านบาท	เพิ�ม	(16.7%)	จากรัาค่า	3.933	ล�านบาท	ณ	สิิ�นปีี	63

ย์อด้ซื้ื�อ	ทั�งปีี	64	จำานวน	75,364	หน่วย์	เพิ�มจาก	163	(15.4%)	จำานวน	10,085	หน่วย์
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การขออนุญาตจัดสรร 
	 จากข�อม้ลศน้ย์์ข�อมล้อสิงัหารัมิทรัพัย์ค์่าด้การัณว์า่	ไต้รัมาสิ	4	เค่รัื�องช่่�ด้�านจำานวนหนว่ย์ท่�ได้�รับัใบอนญ้าต้จดั้สิรัรัทั�วปีรัะเทศ	
และจำานวนหน่วย์ท่�อย์้่อาศัย์สิรั�างเสิรั็จจด้ทะเบ่ย์นในกรั้งเทพฯ	และปีรัิมณฑลจะเพิ�มขึ�นเปี็น	21,039	และ	13,253	หน่วย์	หรัือ	 
เพิ�มขึ�น	9.6%	และ	20.6%	ต้ามลำาด้ับ	เมื�อเท่ย์บกับปีีก่อนแต้่ภาพรัวมทั�งปีี	2564	ของเค่รัื�องช่่�วัด้ข�างต้�นจะย์ังค่งต้ิด้ลบถืึง	22.1%	
และ	23.3%	ต้ามลำาด้ับ

	 โด้ย์ในช่่วงเด้ือนกรักฎาค่ม	-	 กันย์าย์น	2564	 ม่หน่วย์ท่�ได้�รัับอน้ญาต้จัด้สิรัรัทั�วปีรัะเทศ	 เฉล่�ย์เด้ือนละ	5,600	 หน่วย์	 
ซื้ึ�งต้ำ�ากว่าช่่วงก่อนเกิด้การัรัะบาด้ของ	Covid	19	 ถืึง	3,100	หน่วย์	(จากเด้ิม	8,700	หน่วย์)	 และม่ใกล�เค่่ย์งกับช่่วง	6	 เด้ือน 
ก่อนหน�า	และย์ังพบว่าเกือบท้กเด้ือนต้ิด้ลบเมื�อเท่ย์บกับช่่วงเวลาเด้่ย์วกันในปีีก่อน

การโอนกรรมสิทธิ์ 
	 ศน้ย์ข์�อม้ลอสิงัหาฯ	มก่ารัค่าด้การัณว์า่จากนโย์บาย์การัเปีดิ้ปีรัะเทศของรัฐับาล	และมาต้รัการัต้า่งๆ	ท่�นำามากรัะต้้�นเศรัษัฐกจิ	
รัวมการักรัะจาย์การัฉ้ด้วัค่ซ่ื้นโค่วิด้-19	 ถื�าเป็ีนไปีต้ามแผู้นงานท่�กำาหนด้ไว�จะช่่วย์กรัะต้้�นเศรัษัฐกิจโด้ย์รัวมของปีรัะเทศได้�ใน
รัะด้ับหนึ�ง	และกรัะต้้�น	Demand	ในต้ลาด้ท่�อย์้่อาศัย์ให�เพิ�มขึ�นได้�สิะท�อนจากหน่วย์การัโอนกรัรัมสิิทธิิ�รัวมท่�อย์้่อาศัย์ทั�วปีรัะเทศ	
ไต้รัมาสิ	3	ม่จำานวน	60,174	หน่วย์ม้ลค่่ารัวม	185,756	ล�านบาท	แต้่เมื�อม่มาต้รัการัผู้่อนค่ลาย์	LTV	ค่าด้ว่าในไต้รัมา	4	จะม่
การัโอนกรัรัมสิิทธิิ�เพิ�มขึ�นเปี็น	95,221	หน่วย์	ม้ลค่่า	262,931	ล�านบาท	โด้ย์จะเพิ�มขึ�นปีรัะมาณ	1.2%	และ	5.1%	ต้ามลำาด้ับ 



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 91

	 ภาพรัวมในปีี	2564	 จะม่การัโอนกรัรัมสิิทธิิ�ทั�งสิิ�น	281,026	 หน่วย์	 ลด้ลงจากปีี	2563	 ปีรัะมาณ	-21.7%	 ค่ิด้เปี็นม้ลค่่า	
835,559	 ล�านบาท	 ลด้ลงจากปีี	2563	ท่�ปีรัะมาณ	10%	 จากเด้ิมค่าด้การัณ์ว่าจะม่การัโอนกรัรัมสิิทธิิ�	270,151	 หน่วย์	 ลด้ลง 
จากปีี	2563	รัาว	24.6%	ม้ลค่่า	804,241	ล�านบาท	ลด้ลงจากปีี	2563	ปีรัะมาณ	13.4	%

แนวทางจากภาครัฐเพ่่อกระตุ้นอสังหาปี 2565 โดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดทะเบียน
จำานองอสังหาริมทรัพย์
	 ค่รัม.	 ได้�ม่มต้ิให�ต้่ออาย์้มาต้รัการัลด้ค่่าโอน-จด้จำานองเหลือ	0.01%	 ไปีอ่ก	1	 ปีี	 ต้ั�งแต้่วันน้�	31	 ธิ.ค่.	2565	 โด้ย์การัลด้ 
ค่า่ธิรัรัมเนย้์มการัโอนและจด้ทะเบ่ย์นจำานองอสัิงหาริัมทรัพัย์เ์พื�อสินับสินน้และบรัรัเทาภารัะให�แก่ปีรัะช่าช่นท่�ต้�องการัม่ท่�อย่้์อาศัย์
เปีน็ของต้นเองส่ิงเสิริัมการัซื้ื�อขาย์อสิงัหาริัมทรัพัย์เ์พื�อสิรั�างค่วามมั�นค่งในทางเศรัษัฐกจิจากอัต้รัาท่�กำาหนด้ดั้งน้�	ค่รัม.อนมั้ต้	ิมผู่้ล
บงัค่บัใช่�ต้ั�งแต่้	18	มกรัาค่ม	2565	โด้ย์ม่หลักเกณฑ์	เบื�องต้�นค่อื	รัาค่าซืื้�อขาย์ไม่เกิน	3	ล�านบาท	สิำาหรับัผู้้�ซืื้�อบ้ค่ค่ลธิรัรัมด้าสัิญญา
ไทย์โด้ย์ม่การัลด้ค่่าธิรัรัมเน้ย์มการัโอนปีกต้ิ	2.00%	เหลือ	0.01%	และลด้ค่่าธิรัรัมเน้ย์มการัจำานอง	ปีกต้ิ	1.00	%	เหลือ	0.01%	

ดัชนีราคาขาย
ด้ัช่น้รัาค่าท่�อย์้่อาศัย์ในพื�นท่�	 กรั้งเทพฯ-ปีรัิมณฑล	 ภาพรัวมทิศทางการัปีรัับลด้ลงแต้่เรัิ�มเข�าสิ้่ภาวะทรังต้ัว	 โด้ย์ด้ัช่น้รัาค่าบ�าน
จัด้สิรัรัใหม่ท่�อย์้่รัะหว่างการัขาย์	ในกรั้งเทพฯ	และปีรัิมณฑล	ไต้รัมาสิ	4	ปีี2564	ค่่าด้ัช่น้ม่ค่่าเท่ากับ	126.8	ลด้ลงรั�อย์ละ	-0.8	
เมื�อเท่ย์บกับช่่วงเวลาเด้่ย์วกันของปีีก่อน	(YoY)

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่
	 ห�องช้่ด้ใหม่ท่�อย่้์รัะหว่างการัขาย์ในกรั้งเทพฯ-ปีรัิมณฑล	 ไต้รัมาสิ	4	 ปีี	2564	 พบว่าค่่าด้ัช่น้เท่กับ	151.2	 จ้ด้	 ลด้ลง 
รั�อย์ละ	0.5	 เมื�อเท่ย์บกับช่่วงเวลาเด้่ย์วกันของปีีก่อน	(YoY	 ซึื้�งม่ค่่าดั้ซื้น้ลด้ลงต้่อเน่�องกันเปี็นไต้รัมาสิท่�	5	 แล�วสิำาหรัับการั
เปีล่�ย์นแปีลงของดั้ช่น้เมื�อเท่ย์บกับต้รัมาสิก่อนหน�า	(Q0Q)	 พบว่าด้ัช่น้รัาค่าห�องช่้ด้ใหม่ลด้ลงรั�อย์ละ	0.3	 ซึื้�งเปี็นการัลด้ลง 
ต่้อเน่�องเป็ีนไต้รัมาสิท่�สิามแล�วจากดั้ช่น้รัาค่าห�องช้่ด้ใหม่ท่�ลด้ลงข�างต้�นมาจากการัปีรับัต้วัของผู้้�ปีรัะกอบการัอสัิงหาริัมทรัพัย์์ท่�ได้�รับั
ผู้ลกรัะทบจากการัแพรั่รัะบาด้ของ	 COVD-19	 รัะลอกท่�	5	 โด้ย์เปี็นการัแพรั่รัะบาด้ของเชื่�อกลาย์พันธิ้์โค่วิด้สิาย์พันธิ้์โอมิค่
รัอน	(Omicron)	สิ่งผู้ลกรัะทบต้่อเศรัษัฐกิจไทย์ให�ม่การัฟื้้�นต้ัวช่�าลงกว่าเด้ิม	 โด้ย์	พบว่าผู้้�ปีรัะกอบการัสิ่วนใหญ่ย์ังค่งใช่�กลย์้ทธิ์
ทางการัต้ลาด้ด้�วย์การันำาเสินอโปีรัโมช่ั�นในรั้ปีแบบของแถืมมากถืึงรั�อย์ละ	45.0	 ของโค่รังการัสิำารัวจโด้ย์เปี็นการัให�เฟื้อรั์นิเจอรั์
ต้กแต่้งห�องช้่ด้แบบพรั�อมเข�าอย่้์อาศัย์รัวมถึืงโปีรัโมชั่�นการัให�เข�าอย่้์ฟื้รั่นานถึืง	1-3	 ปีี	 เช่่นเด้่ย์วกับโปีรัโมชั่�นบ�านจัด้สิรัรั	 
เพื�อแบง่เบาภารัะการังนิให�ผู้้�ซื้ื�อได้�ม่เวลาวางแผู้นการัเงนิ	และการัให�ฟื้รัค่่ำาธิรัรัมเนย้์มการัโอนกรัมสิทิธิิ�	ณ	วนัโอนกรัรัมสิทิธิิ�	หรัอื	
การัให�สิ่วนลด้เงิน	 เพื�อแบ่งเบาค่ำาใช่�จ่าย์ของผู้้�ซื้ื�อ	 ซึื้�งเปี็นสิาเหต้้หนึ�งท่�ทำาให�รัาค่าห�องช้่ด้ใหม่ลด้ลงและเพื�อเปี็นการัเรั่งรััด้การั
ต้ัด้สิินใจซื้ื�อของผู้้�บรัิโภค่	ด้ัช่น้รัาค่าห�องช่้ด้ใหม่ท่�อย์้่รัะหว่างการัขาย์ในไต้รัมาสิ	4	ปีี	2564	น้�	เมื�อพิจารัณาแย์กต้ามพื�นท่�	พบว่า 
กร้งเทพัฯ	ม่ค่่าด้ัช่น้เท่ากับ	152.9	จ้ด้	ลด้ลงรั�อย์ละ	0.3	เมื�อเท่ย์บกับช่่วงเวลาเด้่ย์วกันของปีีก่อน	(YoY)	และลด้ลงรั�อย์ละ	-0.3	
เมื�อเท่ย์บกับไต้รัมาสิก่อนหน�า	(QoQ)	2 จังหุ้วัดำปริมูณ์ฑ์ล ม่ค่ำาต้ัช่น้เท่ากับ	143.1	จ้ด้	ลด้ลงรั�อย์ละ	-1.2	เมื�อเท่ย์บกับช่่วงเวลา
เด้่ย์วกันของปีีก่อน	(YoY)	และลด้ลงรั�อย์ละ	-0.6	เมื�อเท่ย์บกับไต้รัมาสิก่อนหน�า	(QoQ)	ด้้ต้ารัางท่�	1	และ	แผู้นภ้มิท่�	1	-	2)
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ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว

	 ด้ัช่น้รัาค่าบ�านเด้่�ย์ว	ในกรั้งเทพฯ	และปีรัิมณฑล	ไต้รัมาสิ	4	ปีี	2564	ม่ค่่าด้ัช่น้เท่ากับ	124.9	ลด้ลงรั�อย์ละ	-0.9	เมื�อเทย่์บกับ 
ช่่วงเวลาเด้่ย์วกันของปีีก่อน	(YoY)	และเมื�อเท่ย์บกับไต้รัมาสิก่อนหน�า	(Q0Q)	ลด้ลงรั�อย์ละ	-0.5	

กร้งเทพัฯ	ม่ค่่าด้ัช่น้เท่ากับ	124.3	ลด้ลงรั�ย์ละ	-0.8	เมื�อเท่ย์บกับช่่วงเวลาเด้่ย์วกันของปีีก่อน	(YoY)	และเมื�อเท่ย์บกับไต้รัมาสิ
ก่อนหน�า	(Q0Q)	ลด้ลงรั�อย์ละ	-0.6	

3 จังหุ้วัดำปริมูณ์ฑ์ล	 ม่ค่่าด้ัช่น้เท่ากับ	125.1	 ลด้ลงรั�อย์ละ	-0.9	 เมื�อเท่ย์บกับช่่วงเวลาเด้่ย์วกันของปีีก่อน	(YoY)	 และเมื�อ 
เท่ย์บกับไต้รัมาสิก่อนหน�า	(Q00)	ลด้ลงรั�อย์ละ	-0.4	(ด้้ต้ารัางท่�	2	และแผู้นภ้มิท่�	1	-	3)

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ 

	 ด้ัช่น้รัาค่าทาวน์เฮี�าสิ์	ในกรั้งเทพฯ	-	ปีรัิมณฑล	ไต้รัมาสิ	4	ปีี	2564	ม่ค่่าด้ัช่น้เท่ากับ	128.8	ลด้ลงรั�อย์ละ	-0.7	เมื�อ	เท่ย์บกับ
ช่่วงเวลาเด้ย่์วกันของปีีกอ่น	(YoY)	และเมื�อเท่ย์บกบัไต้รัมาสิกอ่นหน�า	(QoQ)	ลด้ลงรั�อย์ละ	-0.2	กรัง้เทพฯ	ม่ค่า่ด้ชั่นเ้ท่ากบั	127.1	 
ลด้ลงรั�อย์ละ	-0.6	เมื�อเท่ย์บกับช่่วงเวลาเด้่ย์วกันของปีีก่อน	(YoY)	และเมื�อเท่ย์บกับไต้รัมาสิก่อนหน�า	(QoQ)	ลด้ลงรั�อย์ละ	-0.2 
3 จังหุ้วัดำปริมูณ์ฑ์ล	ม่ค่่าด้ัช่น้เท่ากับ	130.8	ลด้ลงรั�อย์ละ	-0.8	เมื�อเท่ย์บกับช่่วงเวลาเด้่ย์วกันของปีีก่อน	(YoY)	และเมื�อเท่ย์บ
กับไต้รัมาสิก่อนหน�า(QoQ)	ลด้ลงรั�อย์ละ	-0.3
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การกำาหนดภาษีที่ดินปี 2565 

	 การักำาหนด้ภาษ่ัท่�ด้นิปีี	2565	ค่งอตั้รัาเทา่เด้มิ	ต้อ่	2	ปีี	โด้ย์ม่เพด้านการัจดั้เกบ็ห�ามเกนิกวา่ท่�กำาหนด้ไว�	เมื�อวนัท่�	7	ธินัวาค่ม	
2564	ค่ณะรัฐัมนต้รัไ่ด้�ม่มต้เิหน็ช่อบหลกัการัต้ามรัา่งพรัะรัาช่กฤษัฎก่ากำาหนด้อตั้รัาภาษ่ัท่�ด้นิและสิิ�งปีลก้สิรั�าง	(รัา่งพรัะรัาช่กฤษัฎ่
กาฯ)	สิำาหรัับการัจัด้เก็บภาษั่ท่�ด้ินและสิิ�งปีล้กสิรั�างต้ั�งแต้่ปีี	2565	ต้ามท่�กรัะทรัวงการัค่ลังเสินอ	โด้ย์ย์ังค่งอัต้รัาจัด้เก็บไว�เท่าเด้ิม	
โด้ย์ในสิ่วนของ	ท่�อย์้่อาศัย์	จะม่การัปีรัับอัต้รัาการัจัด้เก็บภาษั่ในสิ่วนของท่�ด้ินและสิิ�งปีล้กสิรั�าง	ด้ังน้�

1.	 ท่�ด้นิและสิิ�งปีลก้สิรั�างท่�เจ�าของซึื้�งเปีน็บ้ค่ค่ลธิรัรัมด้าใช่�เปีน็บ้ค่ค่ลธิรัรัมด้าใช่�เปีน็ท่�อย่้์อาศยั์และมชื่่�ออย่้์ในทะเบ่ย์นบ�านต้าม
กฎหมาย์ว่าด้�วย์การัทะเบ่ย์นรัาษัฎรั

	 ท่�ด้ินม้ลค่่าไม่ถืึง	25	ล�านบาท	อัต้รัา	0.03%	หรัือล�านละ	300	บาท

	 ท่�ด้ินม้ลค่่า	25	-	50	ล�านบาท	อัต้รัา	0.05%	หรัือล�านละ	500	บาท

	 ท่�ด้ินม้ลค่่า	50	ล�านขึ�นไปี	อัต้รัา	0.1%	หรัือล�านละ	1,000	บาท

2.	 สิิ�งปีล้กสิรั�างท่�เจ�าของซื้ึ�งเปี็นบ้ค่ค่ลธิรัรัมด้าใช่�เปี็นท่�อย์้่อาศัย์และม่ช่ื�ออย์้่ในทะเบ่ย์นบ�าน	ต้ามกฎหมาย์ว่าด้�วย์การัทะเบ่ย์น
รัาษัฎรั

	 ท่�ด้ินม้ลค่่า	ไม่ถืึง	40	ล�านบาท	อัต้รัา	0.02%	หรัือล�านละ	200	บาท

	 ท่�ด้ินม้ลค่่า	40	-	65	ล�านบาท	อัต้รัา	0.03%	หรัือล�านละ	300	บาท

	 ท่�ด้ินม้ลค่่า	65	-	90	ล�านบาท	อัต้รัา	0.05%	หรัือล�านละ	500	บาท

	 ท่�ด้ินม้ลค่่า	90	ล�านขึ�นไปี	อัต้รัา	0.1%	หรัือล�านละ	1,000	บาท

3.		 ท่�ด้ินหรัือสิิ�งปีล้กสิรั�างท่�ใช่�ปีรัะโย์ช่น์เปี็นท่�อย์้่อาศัย์กรัณ้อื�นนอกจากการัใช่�ปีรัะโย์ช่น์เปี็นท่�อย์้่อาศัย์ต้ามข�อ	1	และ	ข�อ	2

	 ท่�ด้ินม้ลค่่า	ไม่ถืึง	50	ล�านบาท	อัต้รัา	0.02%	หรัือล�านละ	200	บาท

	 ท่�ด้ินม้ลค่่า	50	-	75	ล�านบาท	อัต้รัา	0.03%	หรัือล�านละ	300	บาท

	 ท่�ด้ินม้ลค่่า	75	-	100	ล�านบาท	อัต้รัา	0.05%	หรัือล�านละ	500	บาท

	 ท่�ด้ินม้ลค่่า	100	ล�านขึ�นไปี	อัต้รัา	0.1%	หรัือล�านละ	1,000	บาท
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สรุป 
	 เศรัษัฐกิจโลกทย์อย์ฟื้้�นตั้วต้ามการักรัะจาย์วัค่ซ่ื้นและการัเปิีด้เมืองแต้่ย์ังต้�องเผู้ชิ่ญอ้ปีสิรัรัค่ทั�งจากการัรัะบาด้รัะลอกใหม่ 
ในภ้มิภาค่สิำาค่ัญค่วามเสิ่�ย์งจาก	 COVID-19	 สิาย์พันธิ้์	 Omicron	 และเรัื�องการัขาด้แค่ลนอ้ปีทานและรัาค่าสิินค่�าท่�เพิ�มสิ้ง 
สิ่งผู้ลให�การัฟื้้�นต้ัวทางเศรัษัฐกิจในภาพรัวมยั์งม่ค่วามเปีรัาะบางในช่่วงท่�หลาย์ปีรัะเทศกำาลังเปีล่�ย์นผู้่านจากการัรัับมือกับการั 
แพรั่รัะบาด้ของ	COVID-19	(pandemic)	ไปีสิ้่การัเปี็นโรัค่ปีรัะจำาถืิ�น	(endemic)

	 ภาพรัวมปีีท่�	2564	ผู้า่นมาเปีน็ปีีของโค่รังการัแนวรัาบไมว่า่จะเปีน็	บ�านเด้่�ย์ว	บ�านแฝ่ด้	และทาวน์โฮีมท่�ผู้้�ปีรัะกอบการัเลอืก
จะนำามาพฒันาเปีน็ต้วัเลอืกหลกัในต้ลาด้ท่�อย่้์อาศยั์กนัมากขึ�นเพรัาะย์งัเปีน็กล้ม่	Real	Demand	ท่�ต้�องการับ�านเพื�ออย่้์อาศยั์จรังิอย์้่	 
และเปี็นผู้ลจากการัปีรัับเปีล่�ย์นวิถื่ช่่วิต้จากการัท่�ต้�องทำางานท่�บ�านหรัือ	Work	from	Home	 กันมาอย์่างย์าวนานทำาให�กล้่มผู้้�ซื้ื�อ 
มองหาท่�อย์้่อาศัย์ท่�ม่พื�นท่�เพ่ย์งพอให�นั�งทำางาน	 สิามารัถืใช่�ช่่วิต้ในบ�านได้�นานๆ	 เน�นพื�นท่�พักผู้่อน	 และต้�องการัม่พื�นท่�สิ่เข่ย์ว
ภาย์ในบ�านมากขึ�น	บ�านแนวรัาบจึงเปี็นต้ัวเลือกท่�ต้อบโจทย์์มากกว่า

	 ในทางกลับกันแม�ต้ลาด้ค่อนโด้มิเน้ย์มอาจจะไม่สิามารัถืทำาย์อด้ขาย์ได้�เท่ากับบ�านแนวรัาบแต้่เรัาก็ได้�เห็นค่วาม
เปีล่�ย์นแปีลงของโค่รังการัค่อนโด้มิเน้ย์มท่�สิะท�อนการัอย่้์อาศัย์ท่�เปีล่�ย์นไปีเช่่นกัน	 ไม่ว่าจะเปี็นการัออกแบบพื�นท่�ภาย์ในห�อง
พักอาศัย์ให�ม่ม้มสิำาหรัับนั�งทำางานได้�แบบจรัิงจังมากขึ�น	 การัออกแบบพื�นท่�สิ่วนกลางให�เปี็นท่�ทำางาน	 ปีรัะช้่มงาน	 ไปีจนถืึง	 
Studio	หรัือพื�นท่�สิำาหรัับขาย์ของออนไลน์เปี็นจ้ด้ขาย์ให�ล้กบ�านมาเลือกใช่�งานต้ามไลฟื้์สิไต้ล์ของการัทำางานได้�มากขึ�น	

แนวโน�มปีี	2565	 และการัปีรัะมาณการัปีี	65	 จำาานวนหน่วย์อาจจะม่การัเปีิด้ขาย์ใหม่เพิ�มขึ�นปีรัะมาณ	15-20%	 จากปีี	 
2564	ด้�านอ้ปีทานค่งเหลือทั�งต้ลาด้ม่แนวโน�มลด้ลง	(5-7%)	เน่�องจากม่จำานวนอ้ปีทานเปีิด้ใหม่เข�าสิ้่ต้ลาด้เพิ�มขึ�นผู้้�ปีรัะกอบการั
เรัิ�มกลับมาทย์อย์เปีิด้ต้ัวมากขึ�นด้�านอ้ปีสิงค่์ปีี	2565	 เพิ�มปีรัะมาณ	15-200	 จากปีี	64	 โด้ย์เฉพาะท่�อย์้่อาศัย์แนวรัาบแนวโน�ม 
โด้ย์รัวมค่าด้การัณ์ว่าต้ลาด้ท่�อย์้่อาศัย์จะเรัิ�มปีรัับด้่ขึ�นปีรัะมาณไต้รัมาสิ	2	ปีี2565

ท่�มา:	ศ้นย์์ข�อม้ลอสิังหารัิมทรััพย์์	ธินาค่ารัอาค่ารัสิงเค่รัาะห์
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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 และภาพรวมปี 2564

	 ในปีีท่�ผู้่านมาภาพรัวมเศรัษัฐกิจม่ทั�งปีัจจัย์สินับสิน้นและข�อกำาจัด้ต้่างๆ	(ต้ารัางท่�	1)	ทำาให�เกิด้ภาวะผู้ันผู้วนในหลาย์ๆด้�าน	
ภาวะเงินเฟื้้อโลกท่�เพิ�มขึ�นจาก	รัาค่าพลังงานอาจปีรัับเพิ�ม	มากกว่า	จนกรัะทบต้่อ	เศรัษัฐกิจหลาย์ปีรัะเทศทั�วโลกการัค่าด้การัณ์	
GDP	จะมาการัทย์อย์ฟื้้�นต้ัวโด้ย์จะกลับมาม่ค่่าเท่ากับช่่วงก่อนโค่วิท	ได้�ปีรัะมานช่่วงกลางปีี	2566

ปัจจัยสนับสนุน ข้อกำาจัด และปัจจัยเสี่ยง

การฟ้�นตัวข้อังอั้ปสงค์ภาคเอักชนในประเทศึ ค่วามไม่แน่นอนของการัแพรั่รัะบาด้และการักลาย์พันธิ้์ของโค่วิด้-19

การฟ้�นตัวข้อังภาคการท่อังเที�ยุว การัเพิ�มขึ�นของแรังกด้ด้ันด้�านเงินเฟื้้อ	 ต้ามรัาค่าพลังงานและรัาค่า
โภค่ภัณฑ์

การฟ้�นตัวข้อังเศึรษฐกิจและละปริมูาณ์การค้าโลก เงื�อนไขด้�านฐานะทางการัเงินของภาค่ค่รััวเรัือนและธิ้รักิจ

แรงข้ับเคล่�อันจากการลงท้นภาครัฐ ค่วามเสิ่�ย์งจากปีัญหาห่วงโซื้่การัผู้ลิต้และโลจิสิต้ิกสิ์รัะหว่างปีรัะเทศ

ค่วามผู้ันผู้วนของรัะบบเศรัษัฐกิจและการัเงินโลก

ตารางที� 1 ที�มูา: NESDC

ที�มูา : ธนาคารไทยุพัาณ์ิชยุ์ 

 เศึรษฐกิจไทยุในไตรมูาสที�สี�ข้อังปี 2564	ขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	1.9	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	0.2	 ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	
(%YoY)	 และเมื�อปีรัับผู้ลของฤด้้กาลออกแล�วเศรัษัฐกิจไทย์ในไต้รัมาสิท่�สิ่�ของปีี	2564	 ขย์าย์ต้ัวจากไต้รัมาสิท่�สิามของปีี	2564	
รั�อย์ละ	1.8	(QOQ	SA)

 ด้ำานการใช้จ่ายุ การัสิ่งออกสิินค่�าและบริัการัและการัใช่�จ่าย์ภาค่รััฐขย์าย์ตั้วเรั่งขึ�นการับริัโภค่ภาค่เอกช่นและการัลงท้น 
ภาค่รััฐกลับมาขย์าย์ต้ัวขณะท่�การัลงท้นภาค่เอกช่นปีรัับต้ัวลด้ลง



ONE REPORT 256496

 ด้ำานการผลติ สิาขาการัผู้ลติ้สินิค่�าอ้ต้สิาหกรัรัม	สิาขาการัขนสิง่และสิถืานท่�เกบ็สินิค่�า	และสิาขาไฟื้ฟื้า้	ก๊าซื้ฯ	กลบัมาขย์าย์ต้วั	 
สิาขาการัขาย์สิ่งและการัขาย์ปีล่ก	การัซื้่อมฯ	ขย์าย์ต้ัวต้่อเน่�อง	สิาขาเกษัต้รักรัรัมการัปี่าไม�	และการัปีรัะมงช่ะลอต้ัว	สิ่วนสิาขา
ท่�พักแรัมและบรัิการัด้�านอาหารั	และสิาขาการัก่อสิรั�างลด้ลง

 รวมูทั�งปี 2564 เศึรษฐกิจไทยุขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	1.6	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	6.2	ในปีี	2563	โด้ย์ม้ลค่่าการัสิ่งออก
สิินค่�าการัอ้ปีโภค่บรัิโภค่ภาค่เอกช่นและการัลงท้นรัวมเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	18.8	รั�อย์ล่ะ	0.3	และรั�อย์ละ	3.4	ต้ามลำาด้ับ	อัต้รัาเงินเฟื้้อ
ทั�วไปีเฉล่�ย์อย์้่ท่�รั�อย์ละ	1.2	และด้้ลบัญช่่เด้ินสิะพัด้ขาด้ด้้ลรั�อย์ละ	2.2	ของ	GDP

	 เศรัษัฐกิจไทย์ในไต้รัมาสิท่�สิ่�ของปีี	2564	ทั�งปีี	2564	และแนวโน�มปีี	2565	เศรัษัฐกิจไทย์ในไต้รัมาสิท่�สิ่�ของปีี	2564	ขย์าย์ต้ัว 
รั�อย์ละ	1.9	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	0.2	ในไต้รัมาสิท่�สิามของปีี	2564	ด้�านการัใช่�จ่าย์การัสิ่งออกสิินค่�าและบรัิการั	และ
การัใช่�จ่าย์ภาค่รััฐขย์าย์ตั้วในเกณฑ์สิ้งและเร่ังขึ�นการับริัโภค่ภาค่เอกช่นและการัลงท้นภาค่รััฐกลับมาขย์าย์ตั้วขณะท่�การัลงท้น	
ภาค่เอกช่นปีรัับต้ัวลด้ลง	ด้�านการัผู้ลิต้	สิาขาการัผู้ลิต้สิินค่�าอ้ต้สิาหกรัรัม	สิาขาการัขนสิ่งและสิถืานท่�เก็บสิินค่�า	และสิาขาไฟื้ฟื้้า	 
ก๊าซื้ฯ	 กลับมาขย์าย์ตั้วสิาขาการัขาย์ส่ิง	 และการัขาย์ปีล่ก	 การัซ่ื้อมฯ	 ขย์าย์ตั้วต้่อเน่�อง	 สิาขาเกษัต้รักรัรัม	 การัป่ีาไม�	 และ 
การัปีรัะมงช่ะลอต้ัว	 สิ่วนสิาขาท่�พักแรัมและบรัิการัด้�านอาหารั	 และสิาขาการัก่อสิรั�างลด้ลง	 เมื�อปีรัับผู้ลของฤด้้กาลออกแล�ว	
เศรัษัฐกจิไทย์ในไต้รัมาสิท่�สิ่�ของปีี	2564	ขย์าย์ต้วัจากไต้รัมาสิท่�สิามของปีี	2564	รั�อย์ละ	1.8	(QoQ_SA)	รัวมทั�งปีี	2564	เศรัษัฐกิจ
ไทย์ขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	1.6	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	6.2	ในปีี	2563

ที�มูา : สำานักงานสภาพััฒนาการเศึรษฐกิจและสังคมูแหุ้่งชาติ 
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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2564
1. การับรัิโภค่ภาค่เอกช่น	 ขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	0.3	 ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	3.2	 ในไต้รัมาสิก่อนหน�าต้ามการัค่ล่�ค่ลาย์ 

ลงของการัแพรัร่ัะบาด้ของโรัค่โค่วิด้-19	และการัผู้อ่นค่ลาย์มาต้รัการัค่วบค่ม้การัแพรัร่ัะบาด้ของภาค่รัฐัซึื้�งสิง่ผู้ลให�กิจกรัรัม
ทางเศรัษัฐกิจทย์อย์ปีรับัตั้วด้ข่ึ�นปีรัะกอบกับการัด้ำาเนินมาต้รัการัเพื�อกรัะต้้�นการัใช่�จ่าย์	ของภาค่รัฐัอย่์างต่้อเน่�อง	การัใช่�จ่าย์
หมวด้สินิค่�าไมค่่งทนขย์าย์ต้วัรั�อย์ละ	3.7	เรัง่ขึ�นจากการัขย์าย์ต้วัรั�อย์ละ	1.3	ในไต้รัมาสิกอ่นหน�า	ต้ามการัขย์าย์ต้วัต้อ่เน่�องของ	 
การัใช่�จ่าย์กล้่มสิินค่�าอาหารัและเค่รัื�องด้ื�มไม่ม่แอลกอฮีอล์	 การัใช่�จ่าย์หมวด้บรัิการัลด้ลงรั�อย์ละ	1.7	 ปีรัับต้ัวด้่ขึ�น 
จากการัลด้ลงรั�อย์ละ	5.4	 ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	 ต้ามการัขย์าย์ต้ัวเรั่งขึ�นในกล้่มบรัิการัสิ้ขภาพ	 และกล้่มการัเช่่าท่�อย์้่อาศัย์	
การัใช่�นำ�าปีรัะปีา	 ไฟื้ฟื้้าและพลังงาน	 ขณะท่�การัใช่�จ่าย์กล้่มโรังแรัมและภัต้ต้าค่ารั	 และกล้่มนันทนาการัและวัฒนธิรัรัมลด้
ลงในอัต้รัาท่�ช่ะลอลง	การัใช่�จ่าย์หมวด้สิินค่�ากึ�งค่งทนลด้ลงรั�อย์ละ	0.8	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	6.5	 ในไต้รัมาสิ
ก่อนหน�าต้ามการักลับมาขย์าย์ตั้วของการัใช่�จ่าย์หมวด้เค่รัื�องเรัือนและเค่รัื�องต้กแต้่ง	 และกล้่มเสิื�อผู้�าและรัองเท�า	 และ
การัใช่�จ่าย์ในหมวด้สิินค่�าค่งทนลด้ลงรั�อย์ละ	5.3	 เท่ย์บกับ	 การัลด้ลงรั�อย์ละ	13.9	 ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	 โด้ย์การัซื้ื�อย์าน
พาหนะลด้ลงในอัต้รัาท่�ช่ะลอลงการัปีรัับต้ัวด้่ขึ�นของการับรัิโภค่ภาค่เอกช่นในไต้รัมาสิน้�สิอด้ค่ล�องกับ	การัเพิ�มขึ�นของด้ัช่น้ 
ค่วามเช่ื�อมั�นผู้้�บรัิโภค่เก่�ย์วกับภาวะเศรัษัฐกิจโด้ย์รัวมจากรัะด้ับ	34.9	ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	เปี็นรัะด้ับ	38.9	การัใช่�จ่าย์เพื�อ
การัอ้ปีโภค่ของรััฐบาลขย์าย์ต้ัวในเกณฑ์สิ้งรั�อย์ละ		8.1	 เรั่งขึ�นจากการัขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	1.5	ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	 โด้ย์รัาย์
จา่ย์ค่า่ซืื้�อสินิค่�าและบริัการัขย์าย์ตั้วรั�อย์ละ	11.4	และการัโอนเพื�อสิวัสิด้กิารัทางสัิงค่มท่�ไมเ่ป็ีนต้วัเงินสิำาหรับัสินิค่�าและบริัการั 
ในรัะบบต้ลาด้ขย์าย์ต้ัวสิ้งรั�อย์ละ	38.5	ต้ามการัเพิ�มขึ�นของค่่าใช่�จ่าย์สิำาหรัับการัรัักษัาโรัค่โค่วิด้-19	สิ่วนอัต้รัาการัเบิกจ่าย์
งบปีรัะมาณรัาย์จ่าย์ปีรัะจำาอย่้์ท่�รั�อย์ละ	35.5	(สิ้งกว่าอัต้รัาเบิกจ่าย์รั�อย์ละ	23.8	 ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	 และสิ้งกว่ารั�อย์ละ	 
32.3	 ในไต้รัมาสิเด้่ย์วกันของปีีก่อน)	 รัวมทั�งปีี	2564	 การับรัิโภค่ภาค่เอกช่นขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	0.3	 และการัใช่�จ่าย์เพื�อการั
อ้ปีโภค่ของรััฐบาลขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	3.2

2. การัลงท้นรัวมลด้ลงรั�อย์ละ	0.2	 ต้่อเน่�องจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	0.4	 ในไต้รัมาสิก่อนหน�าโด้ย์การัลงท้นภาค่รััฐขย์าย์ต้ัว 
รั�อย์ละ	1.7	ปีรับัตั้วด้ขึ่�นจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	6.2	ในไต้รัมาสิกอ่นหน�าโด้ย์เป็ีนผู้ลจากการัขย์าย์ตั้วในเกณฑ์สิง้ของการัลงท้น
รััฐบาลรั�อย์ละ	11.6	ขณะท่�การัลงท้นรััฐวิสิาหกิจลด้ลงรั�อย์ละ	15.9	สิำาหรัับอัต้รัาการัเบิกจ่าย์งบปีรัะมาณรัาย์จ่าย์ลงท้นใน
ไต้รัมาสิน้�อย์้่ท่�รั�อย์ละ	16.0	(ต้ำ�ากว่าอัต้รัาเบิกจ่าย์รั�อย์ละ	24.0	ในไต้รัมาสิก่อนหน�าแต้่สิ้งกว่ารั�อย์ละ	12.1	ในช่่วงเด้่ย์วกัน
ของปีีก่อน)	ขณะท่�การัลงท้นภาค่เอกช่นลด้ลงรั�อย์ละ	0.9	เท่ย์บกับการัขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	2.6	ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	โด้ย์การั
ลงท้นในหมวด้เค่รัื�องจักรัเค่รัื�องมือลด้ลงรั�อย์ละ	0.9	 เท่ย์บกับการัขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	3.7	 ในไต้รัมาสิก่อนหน�าสิ่วนการัลงท้น
ในหมวด้การัก่อสิรั�างลด้ลงรั�อย์ละ	0.9	 ต้่อเน่�องจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	0.7	 ในไต้รัมาสิก่อนหน�ารัวมทั�งปีี	2564	 การัลงท้น 
รัวมขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	3.4	โด้ย์การัลงท้นภาค่เอกช่นและการัลงท้นภาค่รััฐเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	3.2	และรั�อย์ละ	3.8	ต้ามลำาด้ับ

3. การัส่ิงออกสิินค่�า	 ม่ม้ลค่่า	70,543	 ล�านด้อลลาร์ั	 สิรัอ.ขย์าย์ตั้วในเกณฑ์สิ้งรั�อย์ละ	21.3	 ต่้อเน่�องจากการัขย์าย์ตั้ว 
รั�อย์ละ	15.7	ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	โด้ย์ปีรัิมาณ	การัสิ่งออกเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	16.8	และรัาค่าสิ่งออกเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	3.8	สิินค่�า
ท่�ม่ม้ลค่่าสิ่งออกเพิ�มขึ�น	 เช่่น	 เค่รัื�องจักรัและอ้ปีกรัณ์	(รั�อย์ละ	7.1)	 รัถืย์นต้์นั�ง	(รั�อย์ละ	25.7)	 รัถืกรัะบะ	(รั�อย์ละ	55.4)	 
เค่รัื�องปีรัับอากาศ	(รั�อย์ละ	25.8)	ช่ิ�นสิ่วนและอ้ปีกรัณ์ค่อมพิวเต้อรั์	(รั�อย์ละ	28.7)	 เค่ม่ภัณฑ์	(รั�อย์ละ	51.7)	อาหารัสิัต้ว์	 
(รั�อย์ละ	25.8)	ข�าว	(รั�อย์ละ	13.2)	ย์างพารัา	(รั�อย์ละ	31.4)	มันสิ	าปีะหลัง	(รั�อย์ละ	56.2)	และนำ�าต้าล	(รั�อย์ละ	85.2)	เปี็นต้�น	
สิินค่�าท่�ม่ม้ลค่่าสิ่งออกลด้ลง	 เช่่น	 ผู้ลิต้ภัณฑ์ย์าง	(รั�อย์ละ	15.1)	 และปีลากรัะปี๋องและปีลาแปีรัรั้ปี	(รั�อย์ละ	2.4)	 เปี็นต้�น	 
การัสิง่ออกสินิค่�าไปียั์งต้ลาด้หลักสิว่นใหญ่ขย์าย์ตั้วต้อ่เน่�องเมื�อหกัการัสิง่ออกทองค่ำาท่�ย์งัไมขึ่�นรัป้ี	ออกแล�ว	มล้ค่า่การัส่ิงออก 
สิินค่�าขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	20.8	 และเมื�อค่ิด้ในรั้ปีของเงินบาทม้ลค่่าการัสิ่งออกสิินค่�าขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	32.2	 รัวมทั�งปีี	2564	
การัสิ่งออกสิินค่�าม่ม้ลค่่า	269,588	 ล�านด้อลลารั์	 สิรัอ.ขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	18.8	 โด้ย์ปีรัิมาณและรัาค่าสิ่งออกเพิ�มขึ�น 
รั�อย์ละ	15.0	และรั�อย์ละ	3.3	ต้ามลำาด้ับ

4. สิาขาเกษัต้รักรัรัม	การัป่ีาไม�	และการัปีรัะมง	ขย์าย์ต้วัรั�อย์ละ	0.7	ช่ะลอต้วัลงจากการัขย์าย์ต้วัรั�อย์ละ	2.2	ในไต้รัมาสิกอ่นหน�า	 
ต้ามการัลด้ลงของผู้ลผู้ลิต้หมวด้ปีศ้สิัต้ว์	หมวด้ปีรัะมง	และข�าวเปีลือก	เปี็นสิ	าค่ัญ	ขณะท่�ผู้ลผู้ลิต้หมวด้พืช่ผู้ลสิำาค่ัญอื�น
ขย์าย์ต้ัวต้่อเน่�อง	โด้ย์ผู้ลผู้ลิต้สิินค่�าเกษัต้รัสิำาค่ัญๆ	ท่�ปีรัับต้ัวเพิ�มขึ�น	เช่่น	อ�อย์	(รั�อย์ละ	99.5)	ปีาล์มนำ�ามัน	(รั�อย์ละ	26.8)
และกล้่มไม�ผู้ล	(รั�อย์ละ	3.8)	เปี็นต้�น	สิ่วนผู้ลผู้ลิต้สิินค่�าเกษัต้รัสิำาค่ัญท่�ลด้ลง	เช่่น	สิ้กรั	(ลด้ลงรั�อย์ละ	22.7)	ก้�งขาวแวนนาไม	 
(ลด้ลงรั�อย์ละ	18.7)	 และข�าวเปีลือก	(ลด้ลงรั�อย์ละ	2.5)	 เปี็นต้�น	 ดั้ช่น้รัาค่าสิินค่�าเกษัต้รัลด้ลงต่้อเน่�องเป็ีนไต้รัมาสิท่�	2	 
รั�อย์ละ	4.5	ต้ามการัลด้ลงของดั้ช่นร้ัาค่าสินิค่�าเกษัต้รัสิำาค่ญัๆ	เช่่น	ข�าวเปีลือก	(ลด้ลงรั�อย์ละ	16.6)	กล้ม่ไม�ผู้ล	(ลด้ลงรั�อย์ละ	24.9)	 
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ย์างพารัา	(ลด้ลงรั�อย์ละ	7.2)	และสิ้กรั	(ลด้ลงรั�อย์ละ	2.3)	เปี็นต้�น	สิ่วนด้ัช่น้รัาค่าสิินค่�าเกษัต้รั	ท่�ปีรัับต้ัวเพิ�มขึ�น	เช่่น	อ�อย์	
(เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	27.4)	ปีาล์มนำ�ามัน	(เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	37.0)	มันสิำาปีะหลัง	(เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	15.9)	ไก่เน่�อ	(เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	6.6)	
และข�าวโพด้เล่�ย์งสิัต้ว์	(เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	13.5)	เปี็นต้�น	การัลด้ลงของทั�งด้ัช่น้ผู้ลผู้ลิต้สิินค่�าเกษัต้รัและด้ัช่น้รัาค่าสิินค่�าเกษัต้รั	
สิง่ผู้ลให�ด้ชั่นร้ัาย์ได้�เกษัต้รักรัโด้ย์รัวมลด้ลงต้อ่เน่�องเปีน็ไต้รัมาสิท่�	2	รั�อย์ละ	4.7	รัวมทั�งปีี	2564	สิาขาเกษัต้รักรัรัม	การัปีา่ไม�	 
และการัปีรัะมงเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	1.4	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	3.5	ในปีี	2563	โด้ย์ด้ัช่น้ผู้ลผู้ลิต้สิินค่�าเกษัต้รัเพิ�มขึ�น	
รั�อย์ละ	1.4	และด้ัช่น้รัาค่าสิินค่�าเกษัต้รัเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	3.0	สิ่งผู้ลให�ด้ัช่น้รัาย์ได้�เกษัต้รักรัเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	3.2

5. สิาขาการัผู้ลิต้สิินค่�าอ้ต้สิาหกรัรัมขย์าย์ต้ัวในเกณฑ์ด้่รั�อย์ละ	3.8	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	0.9	ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	
ต้ามการัขย์าย์ต้ัวในเกณฑ์สิ้งต้่อเน่�องของ	การัสิ่งออกสิินค่�า	 และการัปีรัับต้ัวด้่ขึ�นของการัใช่�จ่าย์ภาค่ค่รััวเรัือน	 สิอด้ค่ล�อง 
กับการัเพิ�มขึ�นของด้ัช่น้ผู้ลผู้ลิต้อ้ต้สิาหกรัรัมรั�อย์ละ	4.9	 ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	0.2	 ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	 โด้ย์
ด้ัช่น้ผู้ลผู้ลิต้อ้ต้สิาหกรัรัมท่�ม่สิัด้สิ่วนการัสิ่งออกในช่่วงรั�อย์ละ	30-60	ขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	4.5	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	 
0.6	ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	และด้ชั่นผู้้ลผู้ลิต้อ้ต้สิาหกรัรัมกล้ม่การัผู้ลิต้เพื�อส่ิงออก	(สิดั้ส่ิวนส่ิงออกมากกวา่รั�อย์ละ	60)	เพิ�มขึ�น
ต้่อเน่�องเปี็นไต้รัมาสิท่�	4	รั�อย์ละ	8.1	เรั่งขึ�นจากการัขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	6.1	ในไต้รัมาสิก่อนหน�าและด้ัช่น้ผู้ลผู้ลิต้อ้ต้สิาหกรัรัม
กล้่มการัผู้ลิต้เพื�อบรัิโภค่ภาย์ในปีรัะเทศ	(สิัด้สิ่วนสิ่งออกน�อย์กว่ารั�อย์ละ	30)	 เพิ�มขึ�น	 รั�อย์ละ	3.1	 ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นจากการั 
ลด้ลงรั�อย์ละ	4.3	ในไต้รัมาสิก่อนหน�าอัต้รัาการัใช่�กำาลังการัผู้ลิต้เฉล่�ย์ในไต้รัมาสิน้�อย์้่ท่�รั�อย์ละ	65.43	สิ้งกว่ารั�อย์ละ	59.34	 
ในไต้รัมาสิกอ่นหน�า	และสิง้กวา่รั�อย์ละ	63.77	ในไต้รัมาสิเด้ย่์วกนัของปีีกอ่นด้ชั่นผู้้ลผู้ลติ้อ้ต้สิาหกรัรัมสิำาค่ญัๆ	ท่�เพิ�มขึ�น	เช่น่	
การัผู้ลิต้ช่ิ�นสิ่วนและแผู้่นวงจรัอิเล็กทรัอนิกสิ์	(รั�อย์ละ	15.8)	การัผู้ลิต้ผู้ลิต้ภัณฑ์ท่�ได้�จากการักลั�นปีิโต้รัเล่ย์ม	(รั�อย์ละ	8.6)	 
การัผู้ลิต้ป๋้ีย์เค่ม่และสิารัปีรัะกอบไนโต้รัเจน	(รั�อย์ละ	98.7)	 และการัผู้ลิต้ย์านย์นต้์	 (รั�อย์ละ	4.4)	 เปี็นต้�น	 ดั้ช่น้ผู้ลผู้ลิต้ 
อ้ต้สิาหกรัรัมสิำาค่ัญๆ	ท่�ลด้ลง	เช่่น	การัผู้ลิต้ค่อมพิวเต้อรั์และอ้ปีกรัณ์ต้่อพ่วง	(ลด้ลงรั�อย์ละ	10.1)	การัผู้ลิต้ผู้ลิต้ภัณฑ์ย์าสิ้บ	
(ลด้ลงรั�อย์ละ	42.8)	 การัผู้ลิต้จักรัย์านย์นต์้	(ลด้ลงรั�อย์ละ	15.4)	 และการัผู้ลิต้เค่รัื�องใช่�ในค่รััวเรืัอน	(ลด้ลงรั�อย์ละ	12.3)	
เปี็นต้�น	รัวมทั�งปีี	2564	สิาขาการัผู้ลิต้สิินค่�าอ้ต้สิาหกรัรัมเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	4.9	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นเมื�อเท่ย์บกับการัลด้ลงรั�อย์ละ	5.6	 
ในปีี	2563	โด้ย์ด้ัช่น้ผู้ลผู้ลิต้อ้ต้สิาหกรัรัมเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	5.9	และอัต้รัาการัใช่�กำาลังการัผู้ลิต้เฉล่�ย์อย์้่ท่�รั�อย์ละ	63.73	

6. สิาขาท่�พักแรัมและบรัิการัด้�านอาหารัลด้ลงรั�อย์ละ	4.9	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นเมื�อเท่ย์บกับการัลด้ลงรั�อย์ละ	19.0	ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	 
สิอด้ค่ล�องกับการัปีรัับต้ัวด้่ขึ�นของการัท่องเท่�ย์วในปีรัะเทศและการัเพิ�มขึ�นของจำานวนนักท่องเท่�ย์วต้่างปีรัะเทศ	 
โด้ย์ในไต้รัมาสิน้�ม่รัาย์รัับจากนักท่องเท่�ย์วช่าวไทย์	0.084	 ล�านล�านบาท	 ลด้ลงรั�อย์ละ	47.3	 จากไต้รัมาสิเด้่ย์วกันของปีี
ก่อน	แต้่ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นเมื�อเท่ย์บกับการัลด้ลงรั�อย์ละ	91.5	ในไต้รัมาสิก่อนหน�าสิอด้ค่ล�องกับการัค่ล่�ค่ลาย์ลงของสิถืานการัณ์ 
การัรัะบาด้ของโรัค่โค่วิด้-19	 ในปีรัะเทศการัผู้่อนค่ลาย์มาต้รัการัค่วบค่้มการัแพรั่รัะบาด้ของภาค่รััฐ	 ค่วามค่ืบหน�าในการั 
กรัะจาย์วัค่ซ่ื้นอย์่างทั�วถืึงและค่รัอบค่ล้มในท้กจังหวัด้	 และ	 การัด้ำาเนินมาต้รัการักรัะต้้�นภาค่การัท่องเท่�ย์ว	 นักท่องเท่�ย์ว
ต้่างปีรัะเทศท่�เด้ินทางเข�ามาท่องเท่�ย์วในปีรัะเทศไทย์ม่จำานวน	342,024	ค่น	เพิ�มขึ�นจากฐานต้ำ�าอย์่างม่นัย์สิำาค่ัญ	โด้ย์เปี็น
ผู้ลจากการัด้ำาเนินนโย์บาย์เปีิด้ปีรัะเทศแบบไม่กักต้ัวและไม่จำากัด้พื�นท่�	(Test	&	Go)	การักรัะจาย์วัค่ซื้่น	และการัผู้่อนค่ลาย์
มาต้รัการัเด้ินทางของหลาย์ปีรัะเทศอัต้รัาการัเข�าพักเฉล่�ย์ในไต้รัมาสิน้�อย์้่ท่�รั�อย์ละ	26.25	สิ้งกว่ารั�อย์ละ	5.46	ในไต้รัมาสิ
กอ่นหน�า	แต่้ต้ำ�ากวา่รั�อย์ละ	32.49	ในไต้รัมาสิเด้ย่์วกนัของปีีกอ่นรัวมทั�งปีี	2564	สิาขาท่�พกัแรัมและบรักิารัด้�านอาหารัลด้ลง 
รั�อย์ละ	14.4	 ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นเมื�อเท่ย์บกับการัลด้ลงรั�อย์ละ	37.5	 ในปีี	2563	 โด้ย์กิจกรัรัมการับรัิการัท่�พักแรัมลด้ลง 
รั�อย์ละ	30.9	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นเมื�อเท่ย์บกับการัลด้ลงรั�อย์ละ	50.7	ในปีี	2563	และกิจกรัรัมการับรัิการัด้�านอาหารัและเค่รัื�องด้ื�ม
ลด้ลงรั�อย์ละ	8.3	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�น	เมื�อเท่ย์บกับการัลด้ลงรั�อย์ละ	27.1	ในปีี	2563	

7. สิาขาการัขาย์สิ่งและการัขาย์ปีล่ก	 การัซื้่อมย์านย์นต้์และจักรัย์านย์นต้์เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	2.9	 ต้่อเน่�องจากการัขย์าย์ต้ัว 
รั�อย์ละ	2.7	ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	ต้ามการัปีรัับต้ัวด้่ขึ�นของการัใช่�จ่าย์ภาค่ค่รััวเรัือน	จำานวนนักท่องเท่�ย์วต้่างปีรัะเทศ	และ
การัปีรัับต้ัวด้่ขึ�นของกิจกรัรัมการัผู้ลิต้	 สิอด้ค่ล�องกับการัเพิ�มขึ�นของด้ัช่น้รัวมการัขาย์สิ่ง	 การัขาย์ปีล่ก	 การัซื้่อมย์านย์นต้์ 
และจักรัย์านย์นต้์	 โด้ย์ด้ัช่น้การัขาย์ปีล่ก	(ย์กเว�นย์านย์นต้์และจักรัย์านย์นต้์)	 เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	13.8	เรั่งขึ�นจากการัขย์าย์ต้ัว
รั�อย์ละ	2.0	ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	และด้ัช่น้การัขาย์สิ่ง	(ย์กเว�นย์านย์นต้์และจักรัย์านย์นต้์)	เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	2.7	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�น
จากการัลด้ลงรั�อย์ละ	5.2	ในไต้รัมาสิก่อนหน�าในขณะท่�ด้ัช่น้การัขาย์สิ่ง	การัขาย์ปีล่ก	การัซื้่อมย์านย์นต้์และจักรัย์านย์นต้์	
ลด้ลงรั�อย์ละ	10.5	 ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	23.9	 ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	 รัวมทั�งปีี	2564	 สิาขาการัขาย์สิ่งและ 
การัขาย์ปีล่ก	การัซื้่อมย์านย์นต้์และจักรัย์านย์นต้์เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	1.7	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	3.2	ในปีี	2563	
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8. สิาขาการัขนส่ิงและสิถืานท่�เก็บสิินค่�าขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	3.2	 ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	1.4	 ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	 
ต้ามการัขย์าย์ตั้วเรั่งขึ�นของบรัิการัขนสิ่งทางอากาศและการัขย์าย์ตั้วต้่อเน่�องของบริัการัขนสิ่งทางนำ�า	 ในขณะท่�บรัิการั 
ขนสิ่งทางบกและท่อลำาเล่ย์งปีรัับต้ัวลด้ลงการัปีรัับต้ัวด้่ขึ�นของสิาขาการัขนสิ่งและสิถืานท่�เก็บสิินค่�าในไต้รัมาสิน้�สิอด้ค่ล�อง
กับการัเพิ�มขึ�นของด้ัช่น้บรัิการัขนสิ่งรั�อย์ละ	3.6	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	3.4	ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	โด้ย์	(1)	ด้ัช่น้
บรัิการัขนสิ่ง	ทางอากาศ	ขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	20.6	เรั่งขึ�นจากการัขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	2.3	ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	(2)	ด้ัช่น้บรัิการั 
ขนสิ่งทางนำ�า	 เพิ�มขึ�นต้่อเน่�องเป็ีนไต้รัมาสิท่�	4	 รั�อย์ละ5.5	 และ	(3)	 ด้ัช่น้บริัการัขนส่ิงทางบกและท่อลำาเล่ย์ง	 ลด้ลง 
รั�อย์ละ	0.8	 สิำาหรัับบริัการัสินับสิน้นการัขนส่ิงเพิ�มขึ�นต้่อเน่�องเป็ีนไต้รัมาสิท่�	3	 รั�อย์ละ	7.5	 และบริัการัไปีรัษัณ้ย์์	 ขย์าย์
ต้ัวต้่อเน่�องรั�อย์ละ	14.8	สิอด้ค่ล�องกับการัขย์าย์ต้ัวของรัาย์รัับผู้้�ปีรัะกอบการั	 รัวมทั�งปีี	2564	สิาขาการัขนสิ่งและสิถืานท่�
เก็บสิินค่�าลด้ลงรั�อย์ละ	2.9	 ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นการัลด้ลงรั�อย์ละ	22.9	 ในปีี	2563	 โด้ย์บรัิการัขนสิ่งทางบกและท่อลำาเล่ย์งลด้ลง	 
รั�อย์ละ	5.1	 บรัิการัขนสิ่งทางนำ�าลด้ลงรั�อย์ละ	0.3	 และบรัิการัขนสิ่งทางขนสิ่งทางอากาศลด้ลงรั�อย์ละ	28.8	 สิ่วนบรัิการั
สินับสิน้นการัขนสิ่งเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	1.8	และ	บรัิการัไปีรัษัณ้ย์์ขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	20.2	

9. สิาขาไฟื้ฟื้า้	กา๊ซื้	ไอนำ�าและรัะบบการัปีรับัอากาศ	เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	2.1	ปีรับัตั้วด้ข่ึ�นจากการัลด้ลงรั�อย์ละ	2.4	ในไต้รัมาสิกอ่นหน�า	 
ต้ามการัปีรับัตั้วด้ข่ึ�นของการัผู้ลติ้ภาค่อต้้สิาหกรัรัมและการัใช่�จ่าย์ภาค่ค่รัวัเรืัอน	ซึื้�งสิง่ผู้ลให�กจิกรัรัมการัผู้ลติ้ไฟื้ฟื้า้ขย์าย์ตั้ว
เรั่งขึ�นในขณะท่�กิจกรัรัมโรังแย์กก๊าซื้ปีรัับต้ัวลด้ลงต้่อเน่�องเปี็นไต้รัมาสิท่�	2	โด้ย์	(1)	กิจกรัรัมการัผู้ลิต้ไฟื้ฟื้้าเพิ�มขึ�นต้่อเน่�อง
เปี็นไต้รัมาสิท่�	3	รั�อย์ละ	7.2	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นจากการัขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	1.3	 ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	ต้ามการัเพิ�มขึ�นของปีรัิมาณ	 
การัใช่�ไฟื้ฟ้ื้าในท้กกล้่ม	 โด้ย์เฉพาะภาค่ค่รััวเรืัอนและภาค่อ้ต้สิาหกรัรัม	 และ	(2)	 กิจกรัรัมโรังแย์กก๊าซื้ลด้ลงต่้อเน่�องเป็ีน
ไต้รัมาสิท่�	2	รั�อย์ละ	2.2	แต้่ปีรัับต้ัวด้่ขึ�นเมื�อเท่ย์บกับการัลด้ลงรั�อย์ละ	4.2	ในไต้รัมาสิก่อนหน�า	สิอด้ค่ล�องกับการัใช่�ก๊าซื้
ธิรัรัมช่าต้ิเพื�อเปี็นเช่ื�อเพลิงในภาค่ขนสิ่งท่�ปีรัับต้ัวเพิ�มขึ�นเมื�อเท่ย์บกับไต้รัมาสิก่อนหน�า	รัวมทั�งปีี	2564	สิาขาไฟื้ฟื้้า	ก๊าซื้	
ไอนำ�าและรัะบบการัปีรัับอากาศลด้ลงรั�อย์ละ	2.5	 เท่ย์บกับการัลด้ลงรั�อย์ละ	8.0	 ในปีี	2563	 โด้ย์กิจกรัรัมการัผู้ลิต้ไฟื้ฟื้้า 
ลด้ลงรั�อย์ละ	2.4	และกิจกรัรัมโรังแย์กก๊าซื้ลด้ลงรั�อย์ละ	4.0	 เศรัษัฐกิจไทย์ทั�งปีี	2564	ขย์าย์ต้ัวรั�อย์ละ	1.6	ปีรัับต้ัวด้่ขึ�น 
จากการัลด้ลงรั�อย์ละ	6.2	ในปีี	2563	โด้ย์ม้ลค่่าการัสิ่งออกสิินค่�า	การัอ้ปีโภค่บรัิโภค่ภาค่เอกช่น	และการัลงท้นรัวมเพิ�มขึ�น 
รั�อย์ละ	18.8	 รั�อย์ละ	0.3	 และรั�อย์ละ	3.4	ต้ามล	 าด้ับ	 อัต้รัาเงินเฟื้้อทั�วไปีเฉล่�ย์อย์้่ท่�รั�อย์ละ	1.2	 และด้้ลบัญช่่เด้ินสิะพัด้ 
ขาด้ด้้ลรั�อย์ละ	2.2	ของ	GDP

สถานการณ์์การแพร่ระบาดภายในประเทศและทั่วโลก และการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน
	 รัาย์งานขององค่์การัอนามัย์โลก	 (WHO)	 รัะบ้ว่าเชื่�อไวรััสิสิาย์พันธิ้์โอมิค่รัอนม่อัต้รัาการัแพรั่เชื่�อสิ้งด้ังจะเห็นได้�จาก 
จำานวนผู้้�ติ้ด้เชื่�อในหลาย์ปีรัะเทศเพิ�มสิ้งขึ�นเป็ีนปีรัะวัต้ิการัณ์	 แต้่พบว่าค่วามรั้นแรังของการัรัะบาด้ม่แนวโน�มท่�จะน�อย์กว่า 
สิาย์พันธิ้์ก่อนหน�าสิะท�อนจากอัต้รัาการัเจ็บปี่วย์รั้นแรังและการัเสิ่ย์ช่่วิต้อย่้์ในรัะด้ับต้ำ�า	 ข�อม้ลล่าสิ้ด้	 ณ	 เด้ือนมกรัาค่ม	2565	 
พบว่าทั�วโลกม่อัต้รัาการัสิ่วนผู้้�เสิ่ย์ช่่วิต้ต้่อจำานวนผู้้�ปี่วย์ย์ืนย์ันอย์้่ท่�รั�อย์ละ	0.26	เท่ย์บกับรั�อย์ละ	2.13	ในช่่วงเด้ือนมกรัาค่ม	2564	
ขณะท่�	 ปีรัะเทศไทย์ม่อัต้รัาการัเสิ่ย์ช่่วิต้ต้่อจำานวน	 ผู้้�ปี่วย์ย์ืนย์ันอย์้่ท่�รั�อย์ละ	0.13	 เท่ย์บกับรั�อย์ละ	1.27	 ในช่่วงเด้ือนกันย์าย์น	
2564	ทั�งน้�	เมื�อพิจารัณาค่วามสิัมพันธิ์รัะหว่างอัต้รัาการัเสิ่ย์ช่่วิต้และสิัด้สิ่วนปีรัะช่ากรัท่�ได้�รัับวัค่ซื้่นค่รับโด้สิจะพบว่าม่ทิศทางใน
ทางต้รังกันข�ามกันนั�นค่ือ	 โด้ย์เฉล่�ย์ปีรัะเทศท่�อัต้รัาการัฉ้ด้วัค่ซ่ื้นให�กับปีรัะช่ากรัในรัะด้ับต้ำ�าจะม่โอกาสิท่�จะม่อัต้รัาการัเสิ่ย์ช่่วิต้ 
ท่�สิ้งกว่านอกจากน้�เมื�อพิจารัณารัะดั้บรัาย์ได้�ปีรัะช่ากรัต้่ออัต้รัาการัฉ้ด้วัค่ซ่ื้นพบว่าม่ค่วามสัิมพันธิ์ไปีในทิศทางเด้่ย์วกัน	 
โด้ย์ปีรัะเทศท่�ม่รัาย์ได้�น�อย์จะม่อัต้รัาการัฉ้ด้วัค่ซื้่นท่�ต้ำ�ากว่า	ด้ังนั�น	จึงย์ังเปี็นปีรัะเด้็นค่วามท�าทาย์ของทั�วโลกและโด้ย์เฉพาะกล้่ม
ปีรัะเทศท่�ม่รัาย์ได้�ต้ำ�าในการัจดั้สิรัรัวคั่ซ่ื้นให�	ค่รัอบค่ลม้เพย่์งพอ	เพื�อนไไปีสิ้ก่ารัสิรั�างภม้คิ่้�มกนัท่�เหมาะสิมต้อ่การัปีอ้งกนัการัแพรั่
รัะบาด้ของโรัค่	หากย์งัม่หลาย์ปีรัะเทศท่�ม่สัิด้ส่ิวน	ปีรัะช่ากรัได้�รับัวคั่ซ่ื้นอย่้์ในรัะด้บัต้ำ�าจะเปีน็ปัีจจัย์สิำาค่ญัท่�ทางให�การัแพรัร่ัะบาด้
ของโค่วิด้-19	ย์ังม่ค่วามไม่แน่นอนท่ามกลางโอกาสิของการักลาย์พันธิ้์ของเช่ื�อไวรััสิในรัะย์ะต้่อไปี

ท่�่มา	:	NESDC	Economic	Report
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การสรรหาที่ดิน

	 	ปีี	2564	ท่�ผู้า่นมา	ภาวะโรัค่รัะบาด้ต้อ่เน่�องจากไวรัสัิ	COVID-19	ได้�สิง่ผู้ลกรัะทบต้อ่สิภาวะต้ลาด้อสิงัหารัมิทรัพัย์์พอสิมค่วรั	
ค่วามไม่แน่นอนในเรัื�องสิาย์พันธิ้์ของไวรััสิทำาให�การัต้ัด้สิินใจในการัลงท้นซื้ื�อท่�ด้ินในปีี	2564	 ท่�ผู้่านมาต้�องม่ค่วามรัอบค่อบเปี็น
พเิศษั	ซึื้�งผู้ลกรัะทบท่�เกดิ้ขึ�นไมไ่ด้�กรัะทบต้อ่ผู้้�ปีรัะกอบการัเพย่์งอย่์างเด้ย่์ว	ย์งัมผู่้ลกรัะทบถืงึค่วามมั�นใจในการัซืื้�อท่�อย่้์อาศยั์ของ
ผู้้�บรัิโภค่อ่กด้�วย์	ทำาให�ในปีี	2564	บรัิษััทไม่ได้�ม่การัสิรัรัหาท่�ด้ินเพิ�มเต้ิมเพื�อมาพัฒนาโค่รังการั	ซื้ึ�งในแผู้นรัะย์ะสิั�นได้�นำาท่�ด้ินท่�ม่
อย์้่มาทำาโค่รังการัก่อน	เพื�อลด้รัาย์จ่าย์ในหมวด้ต้�นท้นค่่าท่�ด้ิน

	 การัด้ำาเนินธิ้รักิจหลักของบรัิษััทได้�พัฒนาโค่รังการัท่�พักอาศัย์	ทั�งอาค่ารัช่้ด้พักอาศัย์	และบ�านพักอาศัย์ปีรัะเภท	บ�านเด้่�ย์ว	 
บ�านแฝ่ด้	 และทาวน์โฮีม	 โด้ย์ในปีี	2565	 น้�	 ได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญกับการัพัฒนาโค่รังการัเพื�อต้อบโจทย์์กับค่วามต้�องการัของ 
ค่นรั้่นใหม่	 ท่�ม่ค่วามยื์ด้หย่้์นในใช่�ช่่วิต้	 และต้�องการัค่วามเปี็นส่ิวนตั้ว	 โด้ย์ม่การัปีรัับขนาด้ให�เล็กลง	 แต้่ม่ฟัื้งก์ชั่�นท่�ค่รับค่รััน	 
อ่กทั�งรัาค่าท่�สิามารัถืจับต้�องได้�ของล้กค่�าท้กกล้่มอ่กด้�วย์	 สิ่วนในด้�านทำาเลบรัิษััทได้�ม่้งเน�นไปีท่�ทำาเลท่�เป็ีนช้่มช่น	 ม่ค่วามเปี็น
อย์้่ท่�สิะด้วกสิบาย์	ม่การัค่มนาค่มท่�สิะด้วก	โด้ย์จะกรัะจาย์ต้ัวไปีย์ังม้มเมืองต้่างๆ	ท่�ทางบรัิษััทย์ังไม่เค่ย์พัฒนาโค่รังการั	เพื�อการั
ขย์าย์แบรันด้์ช่่วาทัย์ให�เปี็นท่�รั้�จักมากขึ�น

โครงการดำาเนินงานในอนาคต
	 บริัษััทได้�เล็งเหน็ถึืงศกัย์ภาพในการัพัฒนาโค่รังการัค่อนโด้มิเนย้์มโลว์ไรัซื้	์แบรันด้	์ช่่วาทัย์	ฮีอลล์มารัค์่	ซึื้�งใช่�รัะย์ะเวลาก่อสิรั�าง
รัวด้เรัว็	สิามารัถืรับัรั้�รัาย์ได้�ภาย์ใน	1	ปีี	โด้ย์แผู้นในการัด้ำาเนนิงานในอนาค่ต้ในปีีน้�	ค่าด้วา่จะซืื้�อท่�ด้นิเพื�อพฒันาโค่รังการัปีรัะเภท
ค่อนโด้มิเน้ย์ม	โลว์ไรัซื้์	2-3	โค่รังการั	ม้ลค่่าปีรัะมาณ	2,800	ล�านบาท	โด้ย์จะม้่งเน�นกล้่มท่�ม่กำาลังซื้ื�อในรัะด้ับ	1-2	ล�านบาท	 
ทำาเลใกล�ช่้มช่น	ใกล�ห�างสิรัรัพสิินค่�า	และใกล�รัถืไฟื้ฟื้้าสิาย์สิ่เข่ย์ว	สิาย์สิ่เหลือง	สิาย์สิ่ช่มพ้	ซื้ึ�งอย์้่ในรัะหว่างด้ำาเนินการัก่อสิรั�าง
และจะเปีิด้ให�บรัิการับางสิ่วนในปีี	2565	

	 สิำาหรัับโค่รังการัด้ำาเนินงานในอนาค่ต้ในส่ิวนของท่�อย่้์อาศัย์แนวรัาบ	 ทางบริัษััทฯ	 ม่แผู้นท่�จะซืื้�อท่�ด้ินเพื�อพัฒนาโค่รังการั
บ�านเด้่�ย์ว	บ�านแฝ่ด้	ในแบรันด้์ช่่วารัมย์์	2	โค่รังการั	ม้ลค่่า	1,500	ล�านบาท	เน�นกล้่มล้กค่�าท่�ม่กำาลังซื้ื�อในรัะด้ับ	4-7	ล�านบาท	
และโค่รังการับ�านแฝ่ด้	ทาวน์โฮีม	 ในแบรันด้์	ช่่วาโฮีม	1	 โค่รังการั	ม้ลค่่าปีรัะมาณ	700	ล�านบาท	 เน�นกล้่มล้กค่�าท่�ม่กำาลังซื้ื�อ 
ในรัะด้ับ	1.5-3	 ล�านบาท	 สิำาหรัับทาวน์โฮีม	 และ	3-5	 ล�านบาท	 สิำาหรัับบ�านแฝ่ด้	 โด้ย์ย์ังค่งม่้งเน�นในเรัื�องของค่้ณภาพและ 
บรัิการัหลังการัขาย์ต้ามมาต้รัฐานของช่่วาทัย์
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การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของสำานักงาน ก.ล.ต

	 การัถืือห้�นของกรัรัมการับรัิษััทและผู้้�บรัิหารั	4	 รัาย์แรัก	ซื้ึ�งนับรัวมถืึงการัถืือห้�นของค่้่สิมรัสิ	ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	 
ค่ิด้เปี็นสิัด้สิ่วนรั�อย์ละ	0.588	ของจำานวนห้�นท่�จำาหน่าย์ได้�แล�วทั�งหมด้	โด้ย์ในรัอบปีี	2564	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง

การถือหุ้น

 เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่างรอบปี

บัญชี 

ณ์ 31 ธันวาคม 2563  ณ์ 31 ธันวาคม 2564

 จำานวน 
หุ้น 

 % การถือ 
หุ้น 

จำานวน 
หุ้น

 % การถือ 
หุ้น 

1.	 นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่่วะ ปีรัะธิานกรัรัมการั	 2,076,923 0.16 2,076,923 0.16 -

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

3.	 นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ	 กรัรัมการั	/	กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	/	
กรัรัมการับรัิหารั	/	 
กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	/	
กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง

- - 1,000,000 0.078 1,000,000

4.	 นางสิ้ภาภรัณ์	 
	 บ้รัพก้ศลศรั่	(1)

กรัรัมการัอิสิรัะ	/	 
ปีรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	/	
ปีรัะธิานกรัรัมการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์ง	/	 
กรัรัมการัสิรัรัหา 
และพิจารัณาค่่าต้อบแทน	/	 
กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั

50,046 0.004 46 0.00 (50,000)

5.	 นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	 
	 เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั

กรัรัมการัอิสิรัะ	/	 
กรัรัมการัต้รัวจสิอบ	/	 
ปีรัะธิานกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	/	 
กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	/	
กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณา 
ค่่าต้อบแทน

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

6.	 นาย์พินิจ	 
	 หาญพาณิช่ย์์

กรัรัมการัอิสิรัะ	/	 
กรัรัมการัต้รัวจสิอบ

- - - - -

7.	 พล.ต้.อ.วิสิน้	 
	 ปีรัาสิาททองโอสิถื

กรัรัมการัอิสิรัะ	/	 
ปีรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและ
พิจารัณาค่่าต้อบแทน

- - - - -

8.	 นางสิาวสิ้นันทรัา	 
	 มหาปีรัะสิิทธิิ�ช่ัย์	(2)

รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 
สิาย์งานการัเงินและบัญช่่

624,986 0.049 - - -

9.	 นางสิาวจิรัาพัช่รั์	 
	 ฉัต้รัเพ็ช่รั์

รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	สิาย์งานขาย์
และการัต้ลาด้	CHEWA	3

814,236 0.064 509,732 0.04 304,504

10.	 นาย์ณัฏิฐนันท์	 
	 รััต้นาพรัรัณ	(3)

รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	สิาย์งานขาย์
และการัต้ลาด้	CHEWA	1

207,650 0.016 - - -

11.	 นาย์ย์้ทธินา	 
	 บ้ญสิิทธิิวรัาภรัณ์	

รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 
สิาย์งานปีฏิิบัต้ิการั

203,232 0.016 505,051 0.04 301,819

12.	 นางสิาวสิ้ภารััต้น์	 
	 งามทรััพย์์ทว่ค่้ณ	(4)

ผู้้�ช่่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 
ฝ่่าย์กฎหมาย์และกำากับกิจการั

- - 339,451 0.03 339,451

13.	 นางสิาวช่นิสิรัา	ย์ิ�งนอก เลขาน้การับรัิษััท 75,106 0.006 186,647 0.01 111,541

หมาย์เหต้้:	 (1)	สิัด้สิ่วนการัถืือห้�นของค่้่สิมรัสิ
	 	 (2)	นางสิาวสิ้นันทรัา	มหาปีรัะสิิทธิิ�ช่ัย์	ลาออกจากต้ำาแหน่ง	ม่ผู้ลต้ั�งแต้่วันท่�	26	พฤษัภาค่ม	2564
	 	 (3)	นาย์ณัฏิฐนันท์	รััต้นาพรัรัณ	ลาออกจากต้ำาแหน่ง	ม่ผู้ลต้ั�งแต้่วันท่�	26	พฤษัภาค่ม	2564
	 	 (4)	นางสิาวสิ้ภารััต้น์	งามทรััพย์์ทว่ค่้ณ	ด้ำารังต้ำาแหน่งผู้้�บรัิหารั	ม่ผู้ลต้ั�งแต้่วันท่�	26	พฤษัภาค่ม	2564
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	(“บรัิษััท”)	เปี็นบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นในต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์ม่ท้นจด้ทะเบ่ย์นรัวม 
ทั�งสิิ�น	2,307,692,307	 บาท	 ช่ำารัะเต้็มจำานวนค่ิด้เป็ีนท้นช่ำารัะแล�ว	1,275,027,883	 บาท	 โด้ย์เป็ีนห้�นสิามัญทั�งหมด้	 
2,307,692,307	ห้�น	ม้ลค่่าท่�ต้รัาไว�ห้�นละ	1	บาท	(หนึ�งบาทถื�วน)

ผู้ถือหุ้น
	 บริัษััทได้�รัวบรัวมรัาย์ชื่�อผู้้�ถือืห้�น	ณ	วนักำาหนด้รัาย์ชื่�อผู้้�ถือืห้�น	(Record	Date)	โด้ย์วธิิก่ารัปีดิ้สิม้ด้ทะเบ่ย์นในวนัท่�	31	ธินัวาค่ม	
2564	บรัิษััทม่ผู้้�ถืือห้�น	10	อันด้ับแรัก	ด้ังน้�

ลำาดับ ชื่อ-นามสกุล จำานวนหุ้น สัดส่วน

1 บรัิษััท	 ช่าต้ิช่่วะ	จำากัด้ 862,419,161 67.64%

2 นาง จรั้ญลักษัณ์ พานิช่ช่่วะ 72,835,338 5.71%

3 นาย์ ณรังค่์ศักด้ิ� ไมต้รั่พจน์ 18,350,000.00 1.44%

4 นาย์ พิสิันต้ิ� ศิรัิศ้ขสิก้ลช่ัย์ 13,299,992.00 1.04%

5 นาย์ ณัช่ช่ัช่พงศ์ พ่รัะเด้ช่าพันธิ์ 11,000,007.00 0.86%

6 นางสิาว นรัิศา พินิจก้ศลจิต้ 10,400,000.00 0.82%

7 นาย์ ช่้มพล ศรั่ลาเลิศ 10,000,000.00 0.78%

8 บรัิษััท ไทย์เอ็นว่ด้่อารั์	จำากัด้ 7,177,122.00 0.56%

9 นาย์ สิ้ขกมล ทรััพย์์ด้่มงค่ล 5,421,076.00 0.43%

10 นาย์ ณรังค่์ศักด้ิ� ไมต้รั่พจน์ 4,850,000.00 0.38%

11 นาย์ ก่รัต้ิ พานิช่ช่่วะ 4,153,846.00 0.33%

รวมู 1,019,906,542 79.99%

ผู้ถ่อัหุ้้้นรายุยุ่อัยุ 255,121,341.00 20.01%

รวมูทั�งหุ้มูดำ 1,275,027,883 100.00%

ข้อจำากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว
	 บริัษััทม่ข�อจำากัด้ในการัถืือห้�นของบ้ค่ค่ลต้่างด้�าว	(Foreign	Limit)	 รั�อย์ละ	49	 ของจำานวนห้�นทั�งหมด้ของบรัิษััทซึื้�งเปี็น 
ไปีต้ามข�อบังค่ับบรัิษััทข�อ	11	โด้ย์	ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	ซื้ึ�งเปี็นวันปีิด้สิม้ด้ทะเบ่ย์นผู้้�ถืือห้�น	ม่บ้ค่ค่ลต้่างด้�าวถืือห้�นของ
บรัิษััทจำานวน	1	รัาย์	ถืือเปี็นรั�อย์ละ	0.00	ของจำานวนห้�นทั�งหมด้ของบรัิษััท
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การถือหุ้นไขว้
	 บริัษััทไม่ม่การัถืือห้�นไขว�ในกล้่มของบรัิษััทหรัือม่โค่รังสิรั�างการัถืือห้�นเปี็นแบบปีีรัามิด้ในกล้่มของบรัิษััท	 หรัือม่การัถืือห้�น
ไขว�กับผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่หรัือผู้้�ถืือห้�นรัาย์อื�นๆ	 จึงไม่ทำาให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์ให�แก่ฝ่่าย์หนึ�งฝ่่าย์ใด้	 และไม่เกิด้
กรัะบวนการัท่�เปี็นการัค่รัอบงำากิจการั

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
	 ณ	 วันท่�	31	 ธัินวาค่ม	2564	 ซึื้�งเปี็นวันปิีด้สิม้ด้ทะเบ่ย์นผู้้�ถืือห้�นบรัิษััทม่จำานวนผู้้�ถืือห้�นทั�งสิิ�น	5,039	 รัาย์	 โด้ย์ม่จำานวน 
ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ย์่อย์	(Free	Float)	จำานวน	5,031	รัาย์	ค่ิด้เปี็นรั�อย์ละ	21.14	ของจำานวนผู้้�ถืือห้�นทั�งหมด้

การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)
	 ในช่่วงปีีท่�ผู้่านมาบรัิษััทไม่ม่นโย์บาย์เก่�ย์วกับการัซื้ื�อห้�นค่ืน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่
	 ในช่่วงปีีท่�ผู้่านมา	ไม่ม่การัเปีล่�ย์นแปีลงโค่รังสิรั�างการัถืือห้�นรัาย์ใหญ่

การออกหลักทรัพย์อื่น
หุ้นกู้ (Debentures)
	 อน้มัต้ิโด้ย์ท่�ปีรัะช่้มสิามัญปีรัะจำาปีีผู้้�ถืือห้�นเมื�อวันท่�	2	เมษัาย์น	2562	วงเงินหม้นเว่ย์นไม่เกิน	4,500	ล�านบาท	อาย์้ต้ามท่�
จะกำาหนด้ในแต้่ละค่รัาวห้�นก้�ท้กปีรัะเภทและรั้ปีแบบม่หลักปีรัะกัน	และ/หรัือไม่ม่หลักปีรัะกัน

	 วิธิ่เสินอขาย์ให�แก่ปีรัะช่าช่นทั�วไปี	 และ/หรัือ	 ผู้้�ลงท้นโด้ย์เฉพาะเจาะจง	 และ/หรัือ	 ผู้้�ลงท้นปีรัะเภทสิถืาบันในปีรัะเทศ	 
และ/หรัือในต้่างปีรัะเทศ

	 ณ	วันท่�	31	ธินัวาค่ม	2564	บรัษัิัทมจ่ำานวนห้�นก้�ท่�ย์งัไมไ่ด้�ออกต้ามการัอนม้ตั้ดิ้งักล่าวข�างต้�นจำานวนรัวม	2,278.725	ล�านบาท	 
ย์อด้ค่งเหลือของห้�นก้�	ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	ม่ด้ังน้�

ครั้งที่ อัตราดอกเบี้ยต่อปี อายุ คืนเงินต้น ครบกำาหนด
จำานวน 

(หุ้น)
จำานวนเงิน 
(พันบาท)

1/2563 ค่งท่�	6.75% 2	ปีี เมื�อค่รับกำาหนด้ 15	มกรัาค่ม	2565 379,200 379,200

2/2563 ค่งท่�	7.00% 2	ปีี เมื�อค่รับกำาหนด้ 16	กรักฎาค่ม	2565 575,875 575,875

1/2564 ค่งท่�	7.25% 2	ปีี เมื�อค่รับกำาหนด้ 19	ก้มภาพันธิ์	2566 316,200 316,200

2/2564 ค่งท่�	7.50% 2	ปีี เมื�อค่รับกำาหนด้ 9	กรักฎาค่ม	2566 350,000 350,000

3/2563 ค่งท่�	7.50% 2	ปีี	6	เด้ิอน เมื�อค่รับกำาหนด้ 30	มกรัาค่ม	2567 200,000 200,000

4/2564 ค่งท่�	7.25% 2	ปีี เมื�อค่รับกำาหนด้ 24	ธิันวาค่ม	2566 400,000 400,000

รวมู 2,221,275
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทอาจพิจารัณาจ่าย์เงินปีันผู้ลปีรัะจำาปีีของบรัิษััทได้�โด้ย์จะต้�องได้�รัับค่วามเห็นช่อบจากท่�ปีรัะช้่ม 
ผู้้�ถืือห้�นเว�นแต่้เป็ีนการัจ่าย์เงินปีันผู้ลรัะหว่างกาลซึื้�งค่ณะกรัรัมการัม่อำานาจอน้มัต้ิให�จ่าย์เงินปีันผู้ลได้�เป็ีนค่รัั�งค่รัาวเมื�อเห็นว่า	 
บรัิษััทม่ผู้ลกำาไรัสิมค่วรัพอจะทำาเช่่นนั�น	แล�วให�รัาย์งานให�ท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	ทรัาบในการัปีรัะช่้มค่รัาวต้่อไปี

	 บริัษััทม่นโย์บาย์จ่าย์เงินปีันผู้ลจากงบการัเงินเฉพาะกิจการัในอัต้รัาไม่ต้ำ�ากว่ารั�อย์ละ	40	 ของกำาไรัสิ้ทธิิหลังหักภาษ่ั	 และ
หลังหักเงินสิำารัองต้ามกฎหมาย์รัวมถืึงเงินสิำารัองอื�นๆ	(ถื�าม่)	 ทั�งน้�	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเปี็นผู้้�ม่อำานาจในการัพิจารัณาการัจ่าย์
เงินปีันผู้ลโด้ย์ค่ำานึงถืึงปีัจจัย์ต้่างๆ	เพื�อก่อให�เกิด้ปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้แก่ผู้้�ถืือห้�น	 เช่่น	 เงินสิำารัองเพื�อจ่าย์ช่ำารัะหน้�เงินก้�ย์ืม	แผู้นการั
ลงท้นในการัขย์าย์กิจการัหรัือเพื�อสินับสิน้นกรัะแสิเงินสิด้ของบรัิษััทในกรัณ้ท่�ม่ผู้ลกรัะทบจากการัเปีล่�ย์นแปีลงของสิภาวะต้ลาด้	
เปี็นต้�น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
	 ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทย์อ่ย์อาจพจิารัณาจา่ย์เงนิปีนัผู้ลปีรัะจำาปีีของบรัษัิัทย์อ่ย์ได้�โด้ย์จะต้�องได้�รับัค่วามเหน็ช่อบจากท่�ปีรัะช่ม้
ผู้้�ถืือห้�นของบรัิษััทย์่อย์	 เว�นแต่้เปี็นการัจ่าย์เงินปัีนผู้ลรัะหว่างกาลซึื้�งค่ณะกรัรัมการับรัิษััทย์่อย์ม่อำานาจอน้มัต้ิให�จ่าย์เงินปัีนผู้ล 
ได้�เปี็นค่รัั�งค่รัาวเมื�อเห็นว่าบรัิษััทย์่อย์ม่ผู้ลกำาไรัสิมค่วรัพอจะทำาเช่่นนั�นแล�วให�รัาย์งานให�ท่�ปีรัะช้่มผู้้�ถืือห้�นของบรัิษััทย์่อย์ทรัาบ
ในการัปีรัะช่้มค่รัาวต้่อไปี

	 บริัษััทย่์อย์มน่โย์บาย์จ่าย์เงินปีนัผู้ลจากงบการัเงินเฉพาะกิจการัในอัต้รัาไม่ต้ำ�ากวา่รั�อย์ละ	40	ของกำาไรัสิท้ธิหิลังหกัภาษ่ั	และ
หลงัหกัเงนิสิำารัองต้ามกฎหมาย์รัวมถืงึเงนิสิำารัองอื�นๆ	(ถื�าม่)	ทั�งน้�	ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทย์อ่ย์เปีน็ผู้้�มอ่ำานาจในการัพจิารัณาการัจา่ย์
เงินปีันผู้ลโด้ย์ค่ำานึงถืึงปีัจจัย์ต้่างๆ	เพื�อก่อให�เกิด้ปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้แก่ผู้้�ถืือห้�น	 เช่่น	 เงินสิำารัองเพื�อจ่าย์ช่ำารัะหน้�เงินก้�ย์ืม	แผู้นการั
ลงท้นในการัขย์าย์กิจการัหรัือเพื�อสินับสิน้นกรัะแสิเงินสิด้ของบรัิษััทในกรัณ้ท่�ม่ผู้ลกรัะทบจากการัเปีล่�ย์นแปีลงของสิภาวะต้ลาด้	
เปี็นต้�น

การจัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

วันที่กรรมการ
มีมติ

วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย

วันที่จ่าย
เงินปันผล ประเภท

เงินปันผล 
(ต่อหุ้น) หน่วย

จำานวนเงิน
ทั้งสิ้น  

(ล้านบาท) รอบผลประกอบการ

15.02.2565 12.04.2565 29.04.2565 เงินปีันผู้ล 0.0259 บาท 33.09 01.01.2564-31.12.2564

15.02.2564 09.04.2564 30.04.2564 เงินปีันผู้ล 0.0209 บาท 26.648 01.01.2563-31.12.2563

14.02.2563  -  -  -  -  -  - 01.01.2562-31.12.2562

14.02.2562 10.04.2562 29.04.2562 เงินปีันผู้ล 0.035 บาท 44.63 01.01.2561-31.12.2561

08.08.2561 13.08.2561 07.09.2561 เงินปีันผู้ล 0.05 บาท 63.75 01.01.2561-31.12.2561

14.02.2561 17.04.2561 02.05.2561 เงินปีันผู้ล 0.008547 บาท 6.41 01.01.2560-31.12.2560

14.02.2561 17.04.2561 02.05.2561 ห้�นปีันผู้ล 13:1 ห้�น 57.69 01.01.2560-31.12.2560

22.02.2560 08.05.2560 26.05.2560 เงินปีันผู้ล 0.03 บาท 22.5 01.01.2559-31.12.2559
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นโยบายด้านภาษี
	 บรัิษััทม่ค่วามม่้งมั�นในการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ต้ามกฎหมาย์เก่�ย์วกับการัจัด้การัภาษ่ัอากรั	 เพื�อให�รััฐบาลใช่�เปี็นเค่รืั�องมือ 
ในการัพัฒนาปีรัะเทศและด้้แลค่นในสิังค่มให�เกิด้ค่วามยั์�งย์ืน	 โด้ย์บรัิษััทบรัิหารัจัด้การัด้�านภาษ่ัอากรัภาย์ใต้�หลักค่วามซืื้�อสิัต้ย์์	
โปีรั่งใสิ	ไม่หล่กเล่�ย์งภาษั่	และปีฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข�องอย์่างเค่รั่งค่รััด้

แนวปฏิบัติในการทำาหน้าที่ในการเสียภาษีอากร
• ย์ื�นแบบและเสิ่ย์ภาษั่อากรัท่�เก่�ย์วข�องให�ถื้กต้�องและค่รับถื�วนอย์่างเค่รั่งค่รััด้	จด้ทะเบ่ย์นภาษั่และจัด้ทำาเอกสิารัหลักฐานใด้ๆ	 

ต้ามท่�กฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข�องกำาหนด้	รัวมถืึงให�ค่วามรั่วมมือกับเจ�าพนักงานเมื�อได้�รัับการัรั�องขอ

• ฝ่า่ย์บญัช่่การัเงนิม่หน�าท่�ในการัด้ำาเนนิการัด้�านภาษ่ัอากรัต้า่งๆ	รัวมถืงึต้ดิ้ต้ามกฎหมาย์ภาษ่ัอากรัออกใหม่	ศกึษัาหลักเกณฑ์ 
เพื�อให�บรัิษััทสิามารัถืปีฏิิบัต้ิต้ามได้�อย์่างถื้กต้�อง

• ใช่�สิิทธิิปีรัะโย์ช่น์ทางภาษั่อย์่างถื้กต้�อง	 เพื�อให�เกิด้ปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ภาย์ใต้�ข�อกำาหนด้ของกฎหมาย์	 รัวมถืึงใช่�โค่รังสิรั�างภาษั่
ในแนวทางท่�ถื้กต้�องซื้ึ�งไม่ก่อให�เกิด้การัหล่กเล่�ย์งภาษั่

• เปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลด้�านภาษั่อากรัด้�วย์ค่วามโปีรั่งใสิ	เพื�อให�สิอด้ค่ล�องต้ามหลักเกณฑ์ท่�เก่�ย์วข�องอย์่างเค่รั่งค่รััด้
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง
	 ปีัจจัย์ค่วามเสิ่�ย์งในการัปีรัะกอบธิ้รักิจของบรัิษััทท่�อาจม่ผู้ลกรัะทบต้่อการัด้ำาเนินงานและผู้ลปีรัะกอบการัของบรัิษััทอย์่างม่
นัย์สิำาค่ัญ	และแนวทางในการัปี้องกันค่วามเสิ่�ย์งสิามารัถืสิรั้ปีได้�	ด้ังน้�

ความเสี่ยงจากกลยุทธ์ด้านราคาของคู่แข่ง
	 ปีี	2564	 เปี็นปีีท่�ม่การัแข่งขันด้�านรัาค่าขาย์ค่่อนข�างสิ้งเน่�องจากสิถืานการัณ์โค่วิทและภาวะเศรัษัฐกิจท่�กรัะทบทั�วโลก	
ทำาให�กรัะทบถึืงธิ้รักิจด้�านอสิังหารัิมทรััพย์์สิรั�างผู้ลกรัะทบให�ย์อด้ขาย์และโอย์กรัรัมสิิทธิิ�ลด้ลงทั�งค่อนโด้และบ�านม่การัแข่งขัน 
ด้�านรัาค่าค่่อนข�างสิง้	อ่กทั�งค่วามสิามารัถืในการัซื้ื�อท่�อย่้์อาศยั์ของผู้้�บรัโิภค่มแ่นวโน�มลด้ลงต้ามภาวะเศรัษัฐกจิส่ิงผู้ลให�ผู้้�ปีรัะกอบการั 
ต้�องปีรัับลด้รัาค่าลงและเน�นพัฒนาท่�อย์้่อาศัย์ในรัาค่าท่�ถื้กลงเพื�อให�ผู้้�ซื้ื�อสิามารัถืเข�าถืึงได้�มากขึ�น	การัท่�ผู้้�ปีรัะกอบการัสิ่วนใหญ่
หนัมาเน�นเจาะต้ลาด้แนวรัาบมากขึ�นสิง่ผู้ลให�ภาวะการัแข่งขนัในต้ลาด้แนวรัาบมแ่นวโน�มรัน้แรังมากขึ�นโด้ย์เฉพาะในต้ลาด้รัะดั้บ
รัาค่าปีานกลาง	อย์่างเช่่น	ทาวน์เฮีาสิ์	 อ่กทั�งผู้้�ปีรัะกอบการัย์ังม่การัแข่งขันด้�านโปีรัโมช่ั�นอย์่างต้่อเน่�องเพื�อรัะบาย์สิินค่�า	ทำาให�
ต้ลาด้อสิังหาปีี	2563	 ม่การัลด้รัาค่าสิินค่�า	 และเจาะกล้่มด้่มานด้์	 ซื้ึ�งบรัิษััทได้�ม่การัวิเค่รัาะห์และการัจัด้การัด้�านรัาค่าจากค่ณะ
กรัรัมการัเพื�อให�สิอด้ค่ล�องกับสิินค่�าและสิภาพเศรัษัฐกิจ	

ความเสี่ยงจากสถานการณ์์โควิด 
	 ต้ลาด้ท่�อย์้่อาศัย์ในย์้ค่โค่วิด้-19	ในปีี	2564	เปี็นปีีท่�ต้ลาด้อสิังหาฯ	ทั�งผู้้�ปีรัะกอบการั	และเรัิ�มช่ะลอต้ัวต้ามสิภาพเศรัษัฐกิจ	
ภาวะหน้�ค่รััวเรัือนท่�ย์ังค่งอย์้่ในรัะด้ับสิ้ง	รัวมทั�งมาต้รัการัค่วบค่้มสิินเช่ื�อเพื�อท่�อย์้่อาศัย์	หรัือ	LTV	ของธินาค่ารัแห่งปีรัะเทศไทย์	
(ธิปีท.)	 ท่�สิ่งผู้ลต้่อการัซื้ื�อขาย์ในต้ลาด้อย์่างมาก	 และเมื�อเจอกับวิกฤต้ิโค่วิด้-19	 ย์ิ�งสิ่งผู้ลกรัะทบต้่อเศรัษัฐกิจทั�งรัะบบ	 รัวมถืึง
ทำาให�ต้ลาด้อสิังหารัิมทรััพย์์ช่ะลอต้ัวอย์่างมากในช่่วงค่รัึ�งปีีแรักค่่อนข�างมากเน่�องจากต้ลาด้ได้�ช่ลอการัซื้ื�อลง

	 และถึืงแม�ว่าสิถืานการัณ์จะเรัิ�มด้่ขึ�น	 หลังการัล็อกด้าวน์	 แต้่สิถืานการัณ์การัรัะบาด้ของโค่วิด้-19	 ในปีรัะเทศรัอบใหม่	 
ก็เปี็นสิิ�งท่�หลาย์ฝ่่าย์ยั์งกังวล	 ซึื้�ง	 ม่ผู้ลกรัะทบต่้อต้ลาด้อสัิงหาฯ	 และเศรัษัฐกิจโด้ย์รัวมของปีรัะเทศ	 เพรัาะจะทำาให�ผู้้�บริัโภค่ 
ช่ลอการัซืื้�อลงเน่�องจากยั์งไม่มั�นใจว่าวัค่ซ่ื้นจะนำามาใช่�ได้�เมื�อไหร่ั	 เพรัาะหากยั์งไม่สิามารัถืรัะบ้ได้�ช่ัด้เจนว่าวัค่ซัื้นจะใช่�ได้�จรัิง 
ก็จะทำาให�ธิ้รักิจม่ค่วามเสิ่�ย์งจากสิภาวะเศรัษัฐกิจถืด้ถือย์และผู้้�บรัิโภค่ช่ลอการัซื้ื�อเน่�องจากไม่มั�นใจในภาวะเศรัษัฐกิจ

ความเสี่ยงจากสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
	 สิถืานการัณ์การัแพร่ัรัะบาด้ของ	 COVID-19	 ทำาให�ภาค่ธิ้รักิจหลากหลาย์ได้�รัับผู้ลกรัะทบอย์่างหนักขณะท่�ค่วามกังวลใจ 
ต้่อการัต้ั�งสิำารัองหน้�เสิ่ย์หรัือหน้�ท่�ไม่ก่อให�เกิด้รัาย์ได้�	 (NPL)	 ของสิถืาบันการัเงินท่�เพิ�มขึ�นในท้กๆ	 ปีีทำาให�สิถืาบันการัเงินจัด้
วางมาต้รัการัท่�เข�มงวด้ในการัพิจารัณาปีล่อย์สิินเชื่�อท่�อย่้์อาศัย์เพิ�มขึ�นและกลาย์เปี็นปีัจจัย์ท่�ทำาให�เกิด้การัช่ะลอต้ัวในธิ้รักิจ
อสัิงหารัิมทรััพย์์อย์่างหนักอ่กทั�งการัหด้ต้ัวของต้ลาด้อสิังหารัิมทรััพย์์ในด้�านหนึ�งเกิด้ขึ�นจากกำาลังซื้ื�อของผู้้�บรัิโภค่ในปีรัะเทศ
ท่�หด้ต้ัวลด้ลงค่วบค่้่กับการัหาย์ไปีของกล้่มล้กค่�าต้่างช่าต้ิและการัสิะสิมของปีรัิมาณสิินค่�าในต้ลาด้จำานวนมาก	 ขณะท่�ปัีจจัย์ลบ 
ท่�สิำาค่ัญท่�สิ้ด้อย่้์ท่�การัเข�มงวด้ในการัพิจารัณาสิินเชื่�อท่�อย่้์อาศัย์รัาย์ย่์อย์ของสิถืาบันการัเงิน	 ซึื้�งเกิด้ขึ�นอย่์างต่้อเน่�องมานาน	
และยิ์�งทว่ค่วามเข�มงวด้มากขึ�นในช่่วงหลังๆ	 นับต้ั�งแต่้การัออกมาต้รัการัค่วบค่้มสิินเชื่�อท่�อย่้์อาศัย์ใหม่	 (LTV)	 ของธินาค่ารั 
แห่งปีรัะเทศไทย์	(ธิปีท.)

ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพ่่อพัฒนาโครงการ 
		 บริัษััทได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญกับการัพัฒนาโค่รังการัโด้ย์สิรัรัหาท่�ด้ินให�สิอด้ค่ล�องกับการัเติ้บโต้อย่์างยั์�งย์ืนของบริัษััท	 โด้ย์ม่การั
จัด้ทำาแผู้นการัซืื้�อท่�ด้ินโด้ย์ปีรัะมาณการัล่วงหน�า	1-3	 ปีี	 และม่การัปีรัะมาณการัซืื้�อท่�ด้ินเพื�อพัฒนาอย่์างรัวด้เรั็วภาย์ในรัะย์ะ	 
1-2	ปีี	 โด้ย์ม่ช่่องทางการัต้ิด้ต้่อบรัิษััทในการัเสินอขาย์	 ในช่่องทางออนไลน์	 และผู้่านรัะบบนาย์หน�า	ซื้ึ�งทำาให�เจ�าของท่�ด้ินและ 
นาย์หน�าสิามารัถืต้ิด้ต้่อบรัิษััทเพื�อเสินอขาย์ท่�ด้ินได้�โด้ย์ต้รังและรัวด้เรั็ว	(www.chewathai.com)	 ในการัเลือกท่�ด้ินมาพัฒนานั�น	 
ทางบรัิษััทได้�ม่การัวิจัย์ศักย์ภาพท่�ด้ินโด้ย์ท่มงานท่�ม่ค่วามเช่่ย์วช่าญในการัวิจัย์และปีรัะเมินค่วามเสิ่�ย์งด้�านต้่างๆ	 ก่อนการั 
ซื้ื�อท่�ด้ินทั�งด้�านกฎหมาย์การัปีรัะเมินค่วามเปี็นไปีได้�ในการัพัฒนาโค่รังการั	 โด้ย์ท่�ด้ินจะต้�องใกล�แหล่งช้่มช่นม่ถืนนท่�เข�าถืึงได้�
งา่ย์สิะด้วกม่การัเต้บิโต้ของช้่มช่นรัอบๆ	ท่�ด้นิท่�ด้่ใกล�สิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วกและสิถืานศกึษัาใกล�สิถืานร้ัถืไฟื้ฟื้า้หรัอืใกล�ทางขึ�นลง 
ทางด้่วนโด้ย์บรัิษััทม่การัปีรัะเมินและบรัิหารัจัด้การัค่วามเสิ่�ย์งทางการัเงินรั่วมกับการัวางแผู้นจัด้ซื้ื�อและพัฒนาโค่รังการั 
ให�สิอด้ค่ล�องกับแผู้นการัเต้ิบโต้และการัรัับรั้�รัาย์ได้�ของบรัิษััทเพื�อเกิด้ค่วามสิอด้ค่ล�องและเหมาะสิม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 บรัิษััทได้�ต้รัะหนักถึืงค่วามสิำาค่ัญของการัค่วบค่้มภาย์ใน	 และการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งมาอย์่างต่้อเน่�องรัวมถืึงการักำากับ 
ด้้แลการัปีฏิบัิติ้ต้ามมาต้รัการัต่้อต้�านท้จรัติ้ค่อรัร์ัปัีชั่�นทั�งในรัะดั้บผู้้�บรัหิารัและในรัะดั้บปีฏิบัิต้กิารัให�มป่ีรัะสิทิธิภิาพและปีรัะสิทิธิผิู้ล	
โด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทได้�มอบหมาย์ให�ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบทำาหน�าท่�สิอบทานการัค่วบค่ม้ภาย์ใน	และปีรัะเมนิค่วามเพย่์งพอ 
ของรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ใน	 เพื�อม่้งเน�นให�รัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในม่ค่วามเหมาะสิมกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	 โด้ย์ได้�ม่การัว่าจ�าง	
บรัิษััท	ต้รัวจสิอบภาย์ในธิรัรัมนิต้ิ	จำากัด้	ซื้ึ�งเปี็นผู้้�เช่่�ย์วช่าญในการัต้รัวจสิอบรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ใน	และ	บรัิษััทฯ	ย์ังกำาหนด้
ให�ม่กรัะบวนการัสิอบทาน	 โด้ย์ฝ่่าย์ต้รัวจสิอบภาย์ในของบรัิษััทเองอ่กด้�วย์	 และม่การักำาหนด้ให�รัาย์งานผู้ลการัต้รัวจสิอบต้รัง 
ต้่อค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเท่านั�น	 เพื�อให�ท่มผู้้�ต้รัวจสิอบภาย์ในสิามารัถืปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ได้�อย์่างเป็ีนอิสิรัะ	 ต้รังไปีต้รังมา	 
โด้ย์ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบจะเปี็นผู้้�ให�ค่วามเห็นช่อบในการัพิจารัณาแต้่งต้ั�ง	โย์กย์�าย์	เลิกจ�าง	และ	ปีรัะเมินผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงาน 
ของบรัิษััทต้รัวจสิอบภาย์ในธิรัรัมนิต้ิ	 จำากัด้	 และ	 ฝ่่าย์ต้รัวจสิอบภาย์ในเอง	 และมอบหมาย์ให�ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง
ทำาหน�าท่�บรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	 โด้ย์นำากรัอบการับริัหารัค่วามเสิ่�ย์ง	 COSO	ERM	2017	 มาช่่วย์ขับเค่ลื�อนทิศทางขององค่์กรั	 
ต้ามแนวทางปีฏิิบัต้ิด้�านการัค่วบค่้มภาย์ใน	5	 กรัอบการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งต้ามมาต้รัฐานสิากลของ	 COSO	(The	Committee	
of	Sponsoring	Organizations	of	the	Tread	way	Commission)	มาใช่�ปีรัับปีรั้งพัฒนาเพื�อเปี็นเค่รัื�องมือของฝ่่าย์จัด้การัในการั
พัฒนารัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในและการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งขององค่์กรัแบบบ้รัณาการัรั่วมกับกลย์้ทธิ์และผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงาน	เพื�อให�
ม่ค่วามสิมบ้รัณ์มากย์ิ�งขึ�น	และม่การักำาหนด้ให�รัาย์งานผู้ลการัจัด้การัค่วามเสิ่�ย์งต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งเพื�อนำาเสินอ
ต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทพิจารัณารัับทรัาบต้่อไปี

	 ในการัปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการัค่รัั�งท่�	 1/2565	 เมื�อวันท่�	 15	 ก้มภาพันธิ์	 2565	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ปีรัะเมิน 
ค่วามเพ่ย์งพอของรัะบบการัค่วบค่ม้ภาย์ในโด้ย์ใช่�แบบปีรัะเมินของสิำานกังานค่ณะกรัรัมการักำากบัหลกัทรัพัย์์และต้ลาด้หลักทรัพัย์์	
(ก.ล.ต้.)	โด้ย์เปี็นการัปีรัะเมินต้ามองค่์ปีรัะกอบทั�ง	5	สิ่วน	ได้�แก่	1)	สิภาพแวด้ล�อมของการัค่วบค่้ม	2)	การัปีรัะเมินค่วามเสิ่�ย์ง 
	3)	กจิกรัรัมการัค่วบค่ม้	4)	รัะบบสิารัสินเทศและการัสิื�อสิารัข�อมล้	และ	5)	รัะบบการัติ้ด้ต้าม	ทางค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�พจิารัณา
และมค่่วามเหน็วา่รัะบบการัค่วบค่ม้ภาย์ในของบรัษัิัทม่ค่วามเพย่์งพอและเหมาะสิม	บรัษัิัทม่บ้ค่ลากรัอย์า่งเพย่์งพอท่�จะด้ำาเนนิการั
ต้ามรัะบบฯ	 ได้�อย์่างม่ปีรัะสิิทธิิภาพส่ิวนการัปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์ง	 ได้�ปีรัะเมินค่วามเส่ิ�ย์ง	 ต้ามองค์่ปีรัะกอบ 
ทั�ง	6	สิ่วน	ได้�แก่	1)	การักำากับด้้แลและวัฒนธิรัรัม	(Governance	&	Culture),	2)	กลย์้ทธิ์และการักำาหนด้วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์	(Strategy	
&	Objective-Setting),	3)	ผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงาน	(Performance),	4)	การัสิอบทานและการัแก�ไขปีรัับปีรั้ง	(Review	&	Revision), 
5)	 สิารัสินเทศ	 การัสิื�อสิารั	 และการัรัาย์งาน	(Information,	Communication	&	Reporting)	 และ	6)	 ท้จริัต้ค่อร์ัรััปีช่ั�น	 
(Anti-Corruption)	ค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งได้�พจิารัณาและมค่่วามเห็นวา่มก่ารัปีรัะเมิน	ด้ำาเนนิงาน	และต้ดิ้ต้ามแผู้นการั
บรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งท่�สิำาค่ัญอย์่างเพ่ย์งพอและเหมาะสิมซื้ึ�งสิรั้ปีได้�ด้ังน้�	

1. การกำากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)
  1.1 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

	 ทางค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�จัด้ต้ั�งให�ม่ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	(Risk	Management	Committee)	 ขึ�นต้ั�งแต้่ 
ปีี	2560	เปีน็ต้�นมาเพื�อทำาหน�าท่�บรัหิารัจดั้การัค่วามเสิ่�ย์ง	และกำากบัด้แ้ลการัด้ำาเนนิงานต้ามกลย้์ทธิต์้า่งๆ	รัวมถืงึกำากบัด้แ้ล
กิจการัโด้ย์กำาหนด้หน�าท่�ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบด้�านการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งอย์่างช่ัด้เจนในกฎบัต้รั	 โด้ย์ม่ค่ณะกรัรัมการัท่�ม่ค่วามรั้�
และค่วามเช่่�ย์วช่าญในการักำากับการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งอย่์างเป็ีนอิสิรัะ	 และไม่เก่�ย์วข�องกับค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์ท่�
อาจเกิด้ขึ�น
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 1.2 จัดตั้งโครงสร้างการดำาเนินงาน (Establishes Operating Structures)
	 โค่รังสิรั�างขององค์่กรัปัีจจ้บันม่ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	 ซึื้�งปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ	 และกรัรัมการั 
ฝ่่าย์บรัิหารั	 ซึื้�งได้�กำาหนด้นโย์บาย์การับรัิหารัค่วามเส่ิ�ย์ง	 และโค่รังสิรั�างการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งรัวมทั�งให�ข�อเสินอแนะ 
แนวทางในการับรัหิารัค่วามเสิ่�ย์งท่�สิอด้ค่ล�องต้อ่ทศิทางกลย์ท้ธิก์ารัด้ำาเนนิงานและแผู้นธิร้ักจิพรั�อมกบัการักำากบัด้แ้ลต้ดิ้ต้าม
และสิอบทานการัรัาย์งานการับรัหิารัค่วามเสิ่�ย์งท่�สิำาค่ญัทางค่ณะกรัรัมการับรัหิารัค่วามเสิ่�ย์งได้�ม่การัจดั้ต้ั�งค่ณะทำางานบรัหิารั
ค่วามเสิ่�ย์ง	 ปีรัะจำาปีี	2564	 จำานวน	18	 ท่าน	 ซื้ึ�งสิมาช่ิกท่มค่ณะทำางานปีรัะกอบไปีด้�วย์ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งจากท้กสิาย์งาน	 
เข�ามาทำาหน�าท่�ต้ิด้ต้ามด้้แล	 วิเค่รัาะห์	 การับริัหารัค่วามเสิ่�ย์งในรัะด้ับปีฏิิบัต้ิการัของแต้่ละฝ่่าย์งาน	 และได้�แต้่งต้ั�ง 
นางสิาวสิภ้ารััต้น์	งามทรัพัย์ท์วค่่ณ้	เปีน็หัวหน�าค่ณะทำางานท่�ม่ค่วามร้ั�และค่วามเช่่�ย์วช่าญในการักำากบัการับรัหิารัค่วามเสิ่�ย์ง	
โด้ย์ม่โค่รังสิรั�างการัการัรัาย์งานกรัะจาย์อำานาจ	 และกำาหนด้อำานาจหน�าท่�ของผู้้�บริัหารัต้ามค่วามรัับผิู้ด้ช่อบ	 และม่อำานาจ 
สิั�งการัท่�เหมาะสิม	สิอด้ค่ล�องกับกลย์้ทธิ์ของบรัิษััท	และการัด้ำาเนินการัต้ามนโย์บาย์บรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งภาย์ใต้�การักำากับด้้แล
ของค่ณะกรัรัมการับริัษััทโด้ย์จัด้ทำาแผู้นงานสินับสินน้/ส่ิงเสิริัมและพัฒนาการัด้ำาเนินงานต้ามแผู้นการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งและ
การัค่วบค้่มภาย์ในการัปีรัะเมนิและต้ดิ้ต้ามผู้ลการัด้ำาเนนิงานต้ามแผู้นบรัหิารัค่วามเสิ่�ย์งและการัค่วบค่ม้ภาย์ในท่�สิำาค่ญั	และ
นำาเสินอค่วามค่ืบหน�าและรัาย์งานผู้ลการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

 1.3 ระบุวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ (Defines Desired Culture)
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทม่การักำาหนด้นโย์บาย์การับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งท่�ผู้้�บริัหารัและพนักงานท้กค่นต้�องปีฏิิบัต้ิต้าม	 
ด้ำาเนินการัปีล้กฝั่งให�การับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งเปี็นส่ิวนหนึ�งของการัทำางานโด้ย์กำาหนด้เป้ีาหมาย์การัด้ำาเนินธิ้รักิจท่�ช่ัด้เจนและ
สิามารัถืวัด้ผู้ลได้�	 เพื�อใช่�เปี็นแนวทางในการัปีฏิิบัต้ิงานของผู้้�บรัิหารัและพนักงาน	 รัวมถืึงการักำาหนด้บทบาทหน�าท่�ของ 
ค่ณะกรัรัมการัและผู้้�บริัหารัให�ถื้กต้�องต้ามกฎหมาย์และกฎบัต้รั	 โด้ย์กำาหนด้ค่้ณค่่าหลัก	 คื่อ	 “ผู้ลิต้สิินค่�าท่�ม่ค่้ณภาพ	 
ต้รังต้ามมาต้รัฐานท่�กำาหนด้	(Zero	Defect)	และ	บ้ค่ลากรัในองค่ก์รัทำางานอย่์างม่ปีรัะสิทิธิภิาพ”	เพื�อให�ท้กค่นใช่�ค่วามสิามารัถื
ของต้นเองอย์า่งเต้ม็ท่�ในการัแก�ไขปีญัหาการัทำางานท่�พบไมจ่ำากดั้การัทำางานเฉพาะงานท่�เปีน็งานในหน�าท่�ของต้นเองเทา่นั�น	
และ	 พย์าย์ามหาทางแก�ไขสิิ�งต้่างๆ	 ให�ด้่ขึ�น	 รัักบรัิษััท	 พ้ด้ถืึงบรัิษััทในแนวทางท่�ด้่เชื่�อมั�นบรัิษััท	 และสิรั�างค่วามค่ิด้ท่�ว่า 
ค่วามก�าวหน�าของบรัิษััทเปี็นค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของท้กค่นภาย์ในบรัิษััท

 1.4 แสดงความมุ่งมั่นในค่านิยมหลัก (Demonstrates Commitment to Care Values)
	 บรัิษััทม่ค่วามม้่งมั�นท่�จะปีฏิิบัต้ิต้ามค่่านิย์มหลักขององค์่กรั	 โด้ย์การัย์ึด้ถืือการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งเปี็นส่ิวนหนึ�งของ
วัฒนธิรัรัมองค่์กรัการัปีฏิิบัต้ิต้ามภารัะรัับผู้ิด้ช่อบอย์่างเค่รั่งค่รััด้	 การัสิรั�างค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อต้นเอง	 และ	 การักำาหนด้ให�
ม่การัสิื�อสิารัท่�เหมาะสิม	 โด้ย์ผู้้�บรัิหารัได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญเรัื�องค่้ณค่่าหลักเปี็นอย์่างมาก	 และปีฏิิบัต้ิต้นเปี็นแนวทางต้ัวอย์่าง	
เพื�อให�สิามารัถืบรัรัล้วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์ท่�วางไว�	โด้ย์การัสิรั�างรัะบบ	Quality	Control	ท่�เข�มแข็งวางกรัะบวนการัสิ่งมอบท่�ให�เกิด้
ค่วามพึงพอใจ	และ	ปีรัับปีรั้งแก�ไขอย์่างรัวด้เรั็วเพื�อสิ่งมอบการับรัิการักับล้กค่�าให�เกิด้ค่วามปีรัะทับใจ

 1.5  จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Attracts, Develops, and Retains Capable  
  Individuals)

	 ค่ณะกรัรัมการับริัษััทสินับสิน้นการัสิรั�างทรััพย์ากรับ้ค่ค่ลค่วบค่้่ไปีกับกลย้์ทธ์ิและวัต้ถื้ปีรัะสิงค์่ทางธิ้รักิจ	 เช่่น	 การัฝ่ึก
อบรัมบ้ค่ลากรัในด้�านต้่างๆ	รัวมถืึงการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งอย์่างต้่อเน่�อง	สิ่งเสิรัิมค่วามสิามารัถืของพนักงาน	สิรั�างแรังจ้งใจ
และผู้ลต้อบแทนอื�นๆ	อย์่างเหมาะสิมสิำาหรัับต้ำาแหน่งงานในท้กรัะด้ับ	ซื้ึ�งบรัิษััทได้�กำาหนด้นโย์บาย์และวิธิ่บรัิหารัทรััพย์ากรั
บ้ค่ค่ลไว�เปี็นลาย์ลักษัณ์อักษัรั	เช่่น	การัค่ัด้เลือก	การัฝ่ึกอบรัมและการัเลื�อนต้ำาแหน่งการัจ่าย์ผู้ลปีรัะโย์ช่น์ต้อบแทนเปี็นต้�น	
โด้ย์ม่นโย์บาย์ในการัพัฒนา	ค่วามรั้�	ค่วามสิามารัถืของบ้ค่ลากรัอย์่างต้่อเน่�อง	และม่การัสิำารัวจค่วามต้�องการัในการัพัฒนา
และฝ่กึอบรัมของพนกังานแต่้ละต้ำาแหนง่งาน	โด้ย์ม่การัจดั้ทำาแผู้นการัฝ่กึอบรัมปีรัะจำาปีีพรั�อมกบัจดั้ทำารัาย์งานเปีรัย่์บเท่ย์บ
การัฝึ่กอบรัมต้ามแผู้นรัวมถึืงกรัะบวนการัสิรัรัหา	พัฒนา	และรักัษัาผู้้�บริัหารัและพนักงานท้กค่นเพื�อให�ม่ศักย์ภาพสิอด้ค่ล�อง
กับค่วามจำาเป็ีนทางธิ้รักิจ	 และรัองรัับแผู้นการัขย์าย์งานในอนาค่ต้รัวมถึืงบริัษััทม่การัจัด้ทำาแผู้นสิรัรัหาผู้้�สืิบทอด้ต้ำาแหน่ง	
(succession	plan)	ท่�สิำาค่ัญไว�ค่รับท้กต้ำาแหน่งรัะด้ับบรัิหารัขึ�นไปี
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2. กลยุทธ์และการกำาหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective Setting) 
 2.1 วิเคราะห์โครงสร้างของธุรกิจ (Analyzes Business Context)

	 บริัษััทได้�นำาการับริัหารัค่วามเสิ่�ย์งแบบบ้รัณาการัปีรัะย้์กต้์กับกรัะบวนการักำาหนด้กลย์้ทธิ์และวัต้ถื้ปีรัะสิงค่์ทางธ้ิรักิจ	 
โด้ย์บรัิษััทได้�พิจารัณาถืึงผู้ลกรัะทบจากการับรัิหารังานของธิ้รักิจท่�อาจเกิด้ขึ�นและสิ่งผู้ลต่้อรัะด้ับค่วามเสิ่�ย์งในภาพรัวมของ
องค่์กรั	 โด้ย์ได้�พิจารัณาจากสิภาพแวด้ล�อมภาย์นอก	 และ	 ผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ภาย์นอก	 ค่ือ	 ด้�านการัเมือง	 เศรัษัฐกิจ	 สิังค่ม	
เทค่โนโลย่์	 กฎหมาย์	 สิภาพการัแข่งขัน	 และ	 สิถืานการัณ์	 COVID-19	 ท่�เกิด้ขึ�น	 สิ่วนการัพิจารัณาจากสิภาพแวด้ล�อม
ภาย์ใน	และ	ผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ภาย์ใน	ค่ือ	ท้น	ค่น	กรัะบวนการั	เทค่โนโลย์่	และ	สิมรัรัถืนะของบรัิษััท	โด้ย์กำาหนด้ค่วามเสิ่�ย์ง 
ท่�ย์อมรัับได้�สิอด้ค่ล�องกับวัต้ถื้ปีรัะสิงค์่ทางธิ้รักิจ	 เพื�อเป็ีนแนวทางปีฏิิบัต้ิต้ามกลย้์ทธิ์รัวมถึืงการัด้ำาเนินงานทั�วไปีและ 
ปีัจจัย์ท่�องค่์กรัให�ค่วามสิำาค่ัญ

 2.2 กำาหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Defines Risk Appetite)
	 ทางค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งได้�พิจารัณาค่วามเสิ่�ย์งท่�ย์อมรัับได้�ต้ามท่�ค่ณะทำางานบรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งวางแผู้น
ปีรัับปีร้ังแก�ไข	และ	กำาหนด้รัะด้บัค่วามเสิ่�ย์งท่�ย์อมรับัได้�ไว�อย์า่งเพย่์งพอรัวมถืงึการัสิื�อสิารัค่วามเสิ่�ย์งท่�ย์อมรับัได้�ให�ท้กสิาย์
งานรัับทรัาบช่ัด้เจนเพื�อสิรั�าง	 รัักษัา	 และสิ่งเสิรัิมค่วามต้รัะหนักถึืงค่่านิย์มของบรัิษััท	 รัวมถืึงการัจัด้ให�ม่กิจกรัรัมค่วบค่้ม
ภาย์ในท่�ค่รัอบค่ล้มท้กกิจกรัรัมอย์่างเพ่ย์งพอกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	 เพื�อให�การัปีฏิิบัต้ิงานสิอด้ค่ล�องต้ามเปี้าหมาย์ท่�องค่์กรั
กำาหนด้	 เช่่น	ม่การักำาหนด้และทบทวน	ค่้่มืออำานาจอน้มัต้ิ	ค่้่มือการัปีฏิิบัต้ิงาน	ค่้่มือการัค่วบค่้มด้�านค่วามปีลอด้ภัย์ของ
รัะบบเทค่โนโลย์่	และ	ม่การักำาหนด้ด้ัช่น้วัด้ผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงาน	(KPIs)	ฯลฯ	อย์่างสิมำ�าเสิมอ	เพื�อเปี็นการัค่วบค่้มค่วามเสิ่�ย์ง
ขั�นพื�นฐาน

 2.3 ประเมินกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ (Evaluates Alternative Strategies)
	 บริัษััทได้�ม่การัปีรัะเมนิเหต้ก้ารัณเ์พื�อหากลย้์ทธิท์างเลือกในการัแก�ไขและผู้ลกรัะทบท่�อาจเกดิ้ค่วามเสิ่�ย์งของบรัษัิัทขึ�น	
เช่่น	การัวิเค่รัาะห์	SWOT	การัปีรัะเมินมล้ค่า่การัค่าด้การัณ์รัาย์ได้�	การัวิเค่รัาะห์ค่้แ่ข่ง	และการัวิเค่รัาะห์สิถืานการัณ์กลย้์ทธ์ิ
ท่�ต้�องสินับสิน้นพันธิกิจและวิสิัย์ทัศน์	รัวมถืึงสิอด้ค่ล�องกับค่่านิย์มหลักและค่วามเสิ่�ย์งท่�ย์อมรัับได้�

 2.4  กำาหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Formulates Business Objectives)
	 บรัิษััทได้�กำาหนด้วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์ทางธิ้รักิจมาจากวิสิัย์ทัศน์	 พันธิกิจ	 และ	 ค่้ณค่่าหลักขององค่์กรั	 เพื�อให�สิอด้ค่ล�องและ
สินับสินน้กลย้์ทธิ์	 กับการับรัิหารังานของธิ้รักิจ	 และการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งในภาพรัวมขององค์่กรั	 เพื�อเปี็นแนวทางปีฏิิบัต้ิ
ต้ามกลย์้ทธิ์รัวมถืึงการัด้ำาเนินงานทั�วไปีและปีัจจัย์ท่�องค่์กรัให�ค่วามสิำาค่ัญ	และต้ัวช่่�วัด้ค่วามเสิ่�ย์งท่�สิำาค่ัญ	(KRI	:	Key	Risk	
Indicator)	 ท่�จะสิ่งสิัญญาณให�บริัษััทฯ	 รัับทรัาบล่วงหน�าถึืงค่วามเส่ิ�ย์งท่�จะเกิด้ขึ�น	 เพื�อปีรัับแผู้นการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์ง 
ให�ม่ค่วามเหมาะสิมต้่อสิถืานการัณ์ปีัจจ้บัน	หรัือข�อเสินอแนะเพิ�มเต้ิม	ซื้ึ�งค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งจะม่การัรัาย์งาน
ต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทให�รัับทรัาบถืึงการัด้ำาเนินงานของค่ณะทำางานบรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งอย์่างต้่อเน่�อง

3. ผลการดำาเนินงาน (Performance) 
 3.1 ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk) 

	 บริัษััทม่การัรัะบ้ค่วามเสิ่�ย์งท่�สิ่งผู้ลต้่อกลย์้ทธิ์และวัต้ถื้ปีรัะสิงค่์ทางธิ้รักิจได้�ค่รัอบค่ล้มท้กด้�าน	 เช่่น	 ค่วามเสิ่�ย์ง 
ด้�านล้กค่�า	 ค่วามเสิ่�ย์งด้�านการัปีฏิิบัต้ิงาน	 ค่วามเสิ่�ย์งด้�านการัเงิน	 และค่วามเสิ่�ย์งด้�านการัปีฏิิบัต้ิต้ามกฎรัะเบ่ย์บ	 
ค่วามเส่ิ�ย์งทั�งหมด้จะถื้กบันทึกไว�ในทะเบ่ย์นค่วามเส่ิ�ย์ง	 และม่การัปีรัับปีรั้งให�เป็ีนปีัจจ้บัน	 เพื�อนำาไปีจัด้การัค่วามเส่ิ�ย์ง 
ท่�อาจเกิด้ขึ�นได้�อย์่างรัวด้เรั็ว



ONE REPORT 2564110

 3.2 ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) 
	 บริัษััทได้�ปีรัะเมนิค่วามรัน้แรังของค่วามเสิ่�ย์ง	โด้ย์ปีรัะเมนิวา่แต้ล่ะปีจัจยั์นั�นมโ่อกาสิท่�จะเกดิ้มากน�อย์เพย่์งใด้	และหาก
เกดิ้ขึ�นแล�วจะสิง่ผู้ลกรัะทบต้อ่องค์่กรัรัน้แรังเพ่ย์งใด้นำาเสินอต้อ่ค่ณะกรัรัมบรัหิารัค่วามเสิ่�ย์งพจิารัณาแผู้นเพื�อปีรับัปีรัง้แก�ไข

 3.3 จัดลำาดับความเสี่ยง (Prioritizes Risks) 
	 ทางค่ณะทำางานบริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งได้�ค่ำานวณรัะดั้บค่วามเส่ิ�ย์ง	 (Risk	Exposure)	 และจัด้ลำาด้ับค่วามสิำาค่ัญของ 
ค่วามเสิ่�ย์ง	 เพื�อเปี็นพื�นฐานในการัพิจารัณาค่ัด้เลือกวิธิ่ต้อบสินองต้่อค่วามเสิ่�ย์งต้่างๆ	 โด้ย์นำาผู้ลค่ำานวณรัะด้ับค่วามเสิ่�ย์ง
เท่ากับผู้ลค่้ณของค่ะแนนรัะหว่างโอกาสิท่�จะเกิด้กับค่วามเสิ่ย์หาย์เพื�อจัด้ลำาด้ับค่วามสิำาค่ัญและใช่�	 ในการัต้ัด้สิินใจว่า 
ค่วามเสิ่�ย์งใด้ค่วรัเรั่งจัด้การัก่อน	

 3.4 ดำาเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Implements Risk Responses) 
	 ทางค่ณะทำางานบรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งได้�ปีรัะเมินค่วามรั้นแรังของค่วามเสิ่�ย์ง	 โด้ย์ปีรัะเมินจากปีัจจัย์เสิ่�ย์งท่�ม่	 โอกาสิท่�จะ
เกิด้มากน�อย์เพ่ย์งใด้และหากเกิด้ขึ�นแล�วจะสิ่งผู้ลกรัะทบต้่อองค่์กรัรั้นแรังเพ่ย์งใด้	 เพื�อนำาเสินอแนวทางเลือกต้่างๆ	 ในการั
ต้อบสินองกับค่วามเสิ่�ย์ง	เช่่น	การัหล่กเล่�ย์งค่วามเสิ่�ย์ง	การัลด้	การัโอน	หรัือ	การัย์อมรัับให�กับทางค่ณะกรัรัมการับรัิหารั
ค่วามเสิ่�ย์งเลือกใช่�วิธิ่การัต้อบสินองกับค่วามเสิ่�ย์งแต้่และเหต้้การัณ์อย์่างเหมาะสิม	

 3.5 พัฒนากรอบความเสี่ยงในภาพรวม (Develops Portfolio View) 
	 ทางค่ณะทำางานบรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งได้�รัวบรัวมค่วามเสิ่�ย์งท้กปีรัะเด้็น	 เพื�อพัฒนาและปีรัะเมินค่วามเสิ่�ย์งในภาพรัวม 
ของทั�งองค่์กรั	เพื�อนำาผู้ลสิรั้ปีออกมาในรั้ปีแบบ	Risk	Matrix	เพื�อนำาเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งพิจารัณา	และ	
รัาย์งานต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทรัับทรัาบ	ต้่อไปี

4. การทบทวนและปรับปรุงแก้ ไข (Review and Revision) 
 4.1 ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำาคัญ (Assesses Substantial Change) 

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งได้�เฝ่้ารัะวังและต้ิด้ต้ามสิถืานการัณ์ทางเศรัษัฐกิจอย์่างใกล�ช่ิด้รัวมถืึงได้�บรัิหารั
จัด้การัค่วามเสิ่�ย์งอย์่างค่รัอบค่ล้มในท้กมิต้ิ	 เพื�อให�บรัิษััทสิามารัถืด้ำาเนินธิ้รักิจได้�อย์่างเหมาะสิม	ม่ปีรัะสิิทธิิภาพและบรัรัล้ 
เปี้าหมาย์ท่�วางไว�ภาย์ใต้�สิถืานการัณ์ด้ังกล่าว	 อันจะทำาให�บรัิษััทสิามารัถืด้ำาเนินธิ้รักิจได้�อย์่างมั�นค่งและเต้ิบโต้ได้�อย์่าง 
ต้่อเน่�อง	 โด้ย์กำาหนด้ให�ม่การัจัด้ทำานโย์บาย์การับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์ง	 การัปีรัะเมินปีัจจัย์เส่ิ�ย์งในรัะดั้บองค์่กรัพรั�อมมาต้รัการั
จัด้การัค่วามเสิ่�ย์ง	 ค่ือ	 การักำากับด้้แลและวัฒนธิรัรัม	(Governance	&	Culture),	 กลย้์ทธิ์และการักำาหนด้วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์	
(Strategy	&	Objective-Setting),	 ผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงาน	(Performance),	 การัสิอบทานและการัแก�ไขปีรัับปีรั้ง	(Review	&	
Revision),	 สิารัสินเทศ	 การัสิื�อสิารั	 และการัรัาย์งาน	(Information,	Communication	&	Reporting)	 รัวมถืึงค่วามเสิ่�ย์ง 
ด้�านท้จริัต้ค่อรั์รััปีช่ั�น	(Anti-Corruption	Risk)	 และการัจัด้ให�ม่การัปีรัะเมินต้นเอง	(Control	Self-Assessment	:	CSA)	
ของกรัะบวนการัสิำาค่ัญ	 เพื�อปีรัะเมินค่วามเส่ิ�ย์งท่�อาจเกิด้ขึ�นรัวมถึืงปีรัะสิิทธิิผู้ลของการัค่วบค่้มภาย์ในรัวมทั�งการัปีรัะเมิน
ค่วามเสิ่�ย์งต้่อการัท้จรัิต้	และบรัิษััทได้�ปีรัะเมินค่วามรั้นแรังของค่วามเสิ่�ย์ง	โด้ย์ปีรัะเมินว่าแต้่ละปีัจจัย์นั�นม่โอกาสิ	ท่�จะเกิด้
มากน�อย์เพ่ย์งใด้	 และหากเกิด้ขึ�นแล�วจะส่ิงผู้ลกรัะทบต่้อธิ้รักิจรั้นแรังเพ่ย์งใด้	 โด้ย์รัะบ้และปีรัะเมินการัเปีล่�ย์นแปีลงต่้างๆ	
ทั�งภาย์ในและภาย์นอกกิจการัท่�อาจสิ่งผู้ลกรัะทบต้่อกลย้์ทธิ์และวัต้ถื้ปีรัะสิงค่์ทางธิ้รักิจท่�สิำาค่ัญ	 เช่่น	 ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง 
ลาออกจากต้ำาแหน่งการัค่วบรัวมกิจการั	การัเกิด้โรัค่รัะบาด้	COVID-19	การัเปีล่�ย์นแปีลงอย์่างรัวด้เรั็วของเทค่โนโลย์่หรัือ
กฎ	รัะเบ่ย์บ	ข�อบังค่ับ	ต้่างๆ	เพื�อจัด้ให�ม่รัะบบการัปี้องกันท่�เหมาะสิมและเพ่ย์งพอ	เพื�อลด้ผู้ลกรัะทบท่�อาจม่ต้่อการัด้ำาเนิน
ธิร้ักิจของบริัษััทฯ	รัวมทั�งวางรัะบบการัรัาย์งานและต้ดิ้ต้ามผู้ลการับรัหิารัค่วามเสิ่�ย์งให�เหมาะสิมและรัวด้เรัว็ทนัต้อ่เหต้ก้ารัณ์	
ทั�งน้�	ผู้้�บรัิหารัของบรัิษััทได้�ม่การัปีรัะเมินสิถืานการัณ์ค่วามเสิ่�ย์งและวิเค่รัาะห์เหต้้การัณ์ท่�อาจจะสิ่งผู้ลกรัะทบและก่อให�เกิด้
ค่วามเสิ่ย์หาย์ต้่อบรัิษััทโด้ย์กำาหนด้มาต้รัการัปี้องกันแก�ไข	 และต้ิด้ต้ามเหต้้การัณ์ท่�เปี็นสิาเหต้้ของปีัจจัย์ค่วามเสิ่�ย์งรัวมทั�ง
มาต้รัการัในการัลด้ค่วามเสิ่�ย์งเหล่านั�น	



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 111

 4.2  ทบทวนความเสี่ยงและผลการดำาเนินงาน (Reviews Risk and Performance) 
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งม่การัทบทวนผู้ลการัด้ำาเนินงานของบรัิษััท	 รัวมถืึงพิจารัณาทบทวนค่วามเสิ่�ย์งต้่างๆ	 
ท่�เก่�ย์วข�อง	เช่่น	องค่์กรัม่ผู้ลการัด้ำาเนินงานต้ามเปี้าหมาย์แล�วหรัือไม่	องค่์กรัปีรัะเมินค่วามเสิ่�ย์งได้�แม่นย์ำาหรัือไม่	องค่์กรั
พิจารัณารัะดั้บค่วามเส่ิ�ย์งได้�เหมาะสิมกับเปี้าหมาย์หรัือไม่	 หรัือม่ค่วามเสิ่�ย์งอื�นใด้	 ท่�กำาลังเกิด้ขึ�นและอาจสิ่งผู้ลกรัะทบ 
ต้่อองค่์กรั	 ทางค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งจะทบทวนในท้กๆ	6	 เด้ือน	 เพื�อให�มั�นใจได้�ว่ารัะบบการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง 
ม่การัจัด้การัค่วามเสิ่�ย์งได้�อย์่างเพ่ย์งพอ	เหมาะสิม	และทันการัณ์

 4.3  มุ่งม่ันปรับปรุงการบริหารความเส่ียงองค์กร (Pursues Improvement in Enterprise Risk Management) 
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งม่การัปีรัับปีรั้งการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งองค์่กรัอย่้์สิมำ�าเสิมอ	 โด้ย์เฉพาะช่่วงเวลาการั
เปีล่�ย์นแปีลงท่�สิำาค่ญั	หรัอืการัเปีล่�ย์นแปีลงจากสิภาพแวด้ล�อมภาย์นอกต่้างๆ	ท่�สิง่ผู้ลกรัะทบต้อ่รัะบบการับริัหารัค่วามเสิ่�ย์ง	
เช่่น	สิถืานการัณ์การัแพรั่รัะบาด้	COVID-19	,	ธิ้รักิจบางปีรัะเภทล�มลง	,	 รัะบบเศรัษัฐกิจทั�งภาย์ในและภาย์นอกปีรัะเทศ
เกิด้การัหย์้ด้ช่ะงัก	หรัือ	ช่ะลอต้ัว	ทางค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งจะม่การัต้ิด้ต้ามการัด้ำาเนินงานต้ามผู้ลการัปีรัะเมิน 
ค่วามเสิ่�ย์งท่�เกิด้ขึ�น	และให�ค่ำาแนะนำาปีรัับปีรั้งแก�ไขอย์่างต้่อเน่�อง

5. สารสนเทศการสื่อสาร และการรายงาน (Information, Communication, and Reporting) 
 5.1 ยกระดับระบบสารสนเทศ (Leverages Information Systems) 

	 บริัษััทได้�ม่การัพัฒนารัะบบเทค่โนโลย่์สิารัสินเทศให�ค่รัอบค่ลม้ท้กกรัะบวนการัทำางานอย่์างต้อ่เน่�องให�กบัท้กหนว่ย์งาน 
ในองค์่กรั	 เพื�อช่่วย์อำานวย์ค่วามสิะด้วกให�พนักงานทำางานได้�สิะด้วก	 รัวด้เร็ัว	 ลด้งาน	 Manual	 และเพิ�มปีรัะสิิทธิิภาพ 
ในการัทำางาน	 ให�สิามารัถืรัองรัับการัขย์าย์ตั้วและการัด้ำาเนินงานของบรัิษััทต้ั�งแต่้รัะบบงบปีรัะมาณ,	 รัะบบจัด้ซืื้�อจัด้จ�าง,	 
รัะบบการัค่วบค่้มเงินเบิกล่วงหน�าของผู้้�รัับเหมา,	 รัะบบการัเบิกจ่าย์เงินสิด้ย่์อย์,	 เงินเบิกล่วงหน�า,	 เงินรัอหักต้่างๆ	 และ	
รัะบบแจ�งสิถืานะกับค่้่ค่�า	 เพื�อลด้ปีรัิมาณการัรัับสิาย์โทรัศัพท์	 โด้ย์จะม่การัค่วบค่้มต้รัวจสิอบ	 และกำาหนด้สิิทธิิ�ผู้้�ม่อำานาจ 
การัอน้มัต้ิต้ามรัะด้ับช่ั�นต้ามท่�ถื้กกำาหนด้ไว�ในรัะเบ่ย์บของบรัิษััท	ซื้ึ�งในปีัจจ้บันม่โปีรัแกรัม	SAP	(Systems,	Applications	
and	Products	in	Data	Processing)	,	โปีรัแกรัมขาย์	ICON	,	โปีรัแกรัมจัด้ซื้ื�อจัด้จ�าง	(Procurement	System)	และ	พัฒนา
เว็ปีไซื้ท์บรัิษััท	ท่�รัองรัับการัจัด้การัและนำาเสินอข�อม้ลสินับสิน้นการัต้ัด้สิินใจผู้้�บรัิหารั	และ	Support	การัใช่�งานของ	User	 
ท้กสิาย์งาน	และให�ค่วามสิำาค่ญักบัค่วามปีลอด้ภยั์ในรัะบบเทค่โนโลย่์สิารัสินเทศและการัจดั้เกบ็รักัษัาข�อมล้ทางอเิลก็ทรัอนกิสิ์	
โด้ย์ม่การัค่วบค่้มค่วามปีลอด้ภัย์	รัะบบต้่างๆ	ต้ามนโย์บาย์ค่วบค่้มการัปีิด้สิิทธิิ�การัใช่�งานโด้ย์จะต้ั�งค่่าวัน	Disable	account	
ไว�ล่วงหน�าต้ามวันทำางานสิ้ด้ท�าย์ท่�ม่ผู้ลการัลาออก	กรัณ้พนักงานลืม	Password	พนักงานสิามารัถื	Request	Password	
ใหม่ได้�เอง	โด้ย์รัะบบจะสิ่งอ่เมลไปีย์ังพนักงานโด้ย์ต้รัง	เพื�อค่วามปีลอด้ภัย์ของข�อม้ล

 5.2  สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง (Communicates Risk Information)
	 บริัษััทจัด้ช่่องทางการัสิื�อสิารัภาย์ในผู่้านรัะบบ	 Intranet,	Email,	Facebook,	Line	 และ	 Website	 ทำาให�พนักงาน 
ท้กค่นสิามารัถืรัับข�อม้ลสิารัสินเทศท่�เก่�ย์วข�องกับเปี้าหมาย์องค่์กรั	นโย์บาย์	วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์	ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ	รัาย์งานผู้ลการั
บรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	และกฎรัะเบ่ย์บของบรัิษััท	เพื�อนำาไปีปีฏิิบัต้ิต้ามได้�	รัวมถืึงช่่องทางท่�ผู้้�บรัิหารัสิามารัถืใช่�ต้ิด้ต้ามย์อด้การั
ขาย์ของโค่รังการัต้่างๆ	เปีรั่ย์บเท่ย์บเปี้าหมาย์ปีรัะจำาวัน	และการัรัาย์งาน	เช่่น	ย์อด้การัขาย์	การัโอน	(รัอโอน)	เปีรั่ย์บเท่ย์บ
กับเปี้าหมาย์	โด้ย์กำาหนด้ให�รัาย์งานผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งทรัาบเปี็นปีรัะจำาท้กเด้ือน	รัวมทั�งม่การัเข่ย์นรัาย์งาน	weekly	report	
สิัปีด้าห์ละ	1	ค่รัั�ง	สิำาหรัับผู้้�บรัิหารั	และ	การัเข่ย์น	Daily	สิัปีด้าห์ละ	3	วัน	สิำาหรัับพนักงานท่�ต้ำาแหน่งต้ำ�ากว่ารัะด้ับผู้้�ช่่วย์ 
ผู้้�จัด้การัท้กรัะดั้บ	 เพื�อให�การัสิื�อสิารัค่รัอบค่ล้มทั�งรัะดั้บบนลงล่าง	 (Top-down	Approach)	 และรัะดั้บล่างขึ�นบน	 
(Bottom-up	Approach)	เพื�อให�กรัรัมการัผู้้�จัด้การัทรัาบปีัญหาท้กรัะด้ับขั�นได้�อย์่างรัวด้เรั็ว



ONE REPORT 2564112

 5.3  รายงานผลความเส่ียง วัฒนธรรม และผลการดำาเนินงาน (Reports on Risk, Culture, and Performance)
	 บรัิษััทม่การัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลสิารัสินเทศ	เช่่น	ผู้ลการัด้ำาเนินงาน	งบการัเงิน	รัาย์งานค่วามเสิ่�ย์ง	วิสิัย์ทัศน์	พันธิกิจ	และ	
รัาย์งานปีรัะจำาปีผีู้า่นรัะบบของต้ลาด้หลักทรัพัย์แ์หง่ปีรัะเทศไทย์	และผู้า่นทางเวบ็ไซื้ทบ์รัษิัทั	www.chewathai.com	ซื้ึ�งผู้้�ม่
สิ่วนได้�เสิ่ย์ภาย์นอกองค่์กรัสิามารัถืต้ิด้ต้่อสิอบถืามข�อม้ลกับนักลงท้นสิัมพันธิ์ผู้่านรัะบบ	Call	Center	1260	ได้�	ซื้ึ�งเปี็นช่่อง
ทางการัเผู้ย์แพรัข่�อมล้กบับ้ค่ค่ลภาย์นอก	เพื�อให�ผู้้�ถือืห้�น	นกัลงท้น	สิามารัถืรับัข�อม้ลของบรัษัิัทอย์า่งค่รับถื�วน	ถืก้ต้�อง	ทนัเวลา	 
เพ่ย์งพอและเหมาะสิมต้่อการัตั้ด้สิินใจ	 ซึื้�งบรัิษััท	 ม่ช่่องทางไว�สิำาหรัับเปีิด้รัับข�อรั�องเรั่ย์น	 ข�อค่ิด้เห็น	 หรัือ	 ข�อเสินอแนะ	 
รัวมถืึงพฤต้ิกรัรัมท่�อาจสิ่อถืึงการัท้จรัิต้หรัือปีรัะพฤต้ิมิช่อบของบ้ค่ค่ลในองค่์กรั	 ทั�งจากพนักงานและผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์อื�น	
เพื�อให�เปี็นไปีต้ามการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่	ซื้ึ�งทางบรัิษััทม่การัแจ�งนโย์บาย์การัแจ�งเบาะแสิ	(whistle-blower	Policy)	โด้ย์
ได้�สิื�อสิารัให�พนักงานท้กค่นทรัาบว่ากรัณ้พบเบาะแสิเก่�ย์วกับการัฉ�อฉลหรัือท้จริัต้ภาย์ในบรัิษััทขอให�แจ�งไปียั์งปีรัะธิาน 
ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	ผู้่านช่่องทาง	Email	หรัือ	ไปีรัษัณ้ย์์ลงทะเบ่ย์น	หรัือ	Call	center	1260	โด้ย์ต้รัง	

	 ซื้ึ�งในปีี	2564	 การัปีรัะช่้มของค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	 ม่การัปีรัะช่้มรัวม	2	 ค่รัั�ง	 เพื�อพิจารัณาและต้ิด้ต้าม 
ผู้ลการัด้ำาเนินงานต้ามแผู้นการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งอย์่างสิมำ�าเสิมอ	 และให�ข�อเสินอแนะสิำาค่ัญท่�ม่ผู้ลกรัะทบต้่อองค่์กรัและ 
ผู้้�บริัหารัเป็ีนรัะย์ะๆ	 ม่การัติ้ด้ต้ามการัปีฏิิบัต้ิงานต้ามเป้ีาหมาย์ท่�กำาหนด้ไว�	 การัสิอบทานรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในเป็ีนไปี
อย์่างต้่อเน่�องและม่การัปีรัับปีรั้งแก�ไขให�ทันท่วงท่และสิอด้ค่ล�องกับสิถืานการัณ์ท่�เปีล่�ย์นแปีลง
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ความยั่งยืน
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทแต้่งต้ั�งค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการัเพื�อสินับสิน้นงานบรัิหารังานด้�านการักำากับด้้แลกิจการั	เพื�อให�
บรัิษััทสิามารัถืเต้ิบโต้อย์่างย์ั�งย์ืน	 ปีรัะกอบกับการับรัิหารัอย์่างม่ค่้ณธิรัรัม	 ม่ปีรัะสิิทธิิภาพ	 โปีรั่งใสิ	 ม่ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่ม
และสิิ�งแวด้ล�อมเพื�อสิรั�างค่วามเช่ื�อมั�นให�กับผู้้�ถืือห้�นและผู้้�เก่�ย์วข�องท้กฝ่่าย์	

	 บรัิษััทด้ำาเนินธิ้รักิจพัฒนาอสิังหาริัมทรััพย์์เพื�อส่ิงมอบสิินค่�าและบรัิการัท่�เหน่อค่วามพึงพอใจให�ล้กค่�าและสิรั�างค่วามมั�งค่ั�ง
สิง้สิด้้ให�แก่ผู้้�ถือืห้�น	ด้ำาเนนิธิร้ักจิโด้ย์ให�ค่วามสิำาค่ญักับปีรัะเด็้นค่วามรับัผิู้ด้ช่อบต่้อสัิงค่ม	(Corporate	Social	Responsibility	:CSR)	
การัพฒันาอย์า่งยั์�งยื์น	(Sustainable	Development	:SD)	ด้ำาเนนิธิร้ักิจอย์า่งม่ค่วามรับัผู้ดิ้ช่อบภาย์ใต้�กรัอบ	ESG	(Environmental,	
Social,	Governance)	โด้ย์เน�นสิรั�างค่วามสิมด้้ลให�เกิด้ขึ�นไปีพรั�อมกัน

1. เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
	 บริัษััทมเ่ปีา้หมาย์ในการัสิรั�างกรัะบวนการัพฒันาท่�ย์ั�งย์นืเพื�อให�เกดิ้ค่วามสิมด้ล้ใน	3	มิต้	ิคื่อ	(1)	มติ้เิศรัษัฐกจิเพื�อการัพฒันา
ผู้ลติ้ภณัฑ์ให�ม่ค่วามหลากหลาย์ต้อบสินองค่วามต้�องการัของลก้ค่�าให�สิามารัถืเพิ�มข่ด้ค่วามสิามารัถืในการัแขง่ขนัและม่การัเต้บิโต้
ได้�อย์่างย์ั�งย์ืน	(2)	มิต้ิสิังค่มเพื�อสิรั�างค่้ณภาพช่่วิต้การัอย์้่อาศัย์ของค่นในสิังค่มและสิ่งเสิรัิมให�เกิด้ค่วามสิ้ขทางใจหรัือสิ้ขภาพจิต้ 
ท่�ด้่ขึ�น	(3)	 มิต้ิสิิ�งแวด้ล�อมบรัิษััทพย์าย์ามอย์่างเต้็มท่�ท่�จะใช่�ทรััพย์ากรัต้่างๆ	 ให�เกิด้ปีรัะโย์ช่น์อย่์างค่้�มค่่าและค่วบค่้มให�เกิด้ 
ผู้ลกรัะทบต้่อสิิ�งแวด้ล�อมให�น�อย์ท่�สิ้ด้

 กรอบการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน 
	 บรัิษััทใช่�กรัอบ	ESG	ซื้ึ�งเปี็นรั้ปีแบบการัด้ำาเนินธิ้รักิจให�เกิด้ค่วามมั�นค่งทางธิ้รักิจพรั�อมไปีกับกรัะบวนการับรัิหารัจัด้การัให�
เกิด้ผู้ลกรัะทบทางบวกใน	3	ปีรัะเด้็น	ค่ือ	สิิ�งแวด้ล�อม	สิังค่ม	และบรัรัษััทภิบาล	เพื�อเสิรัิมสิรั�างค่วามเช่ื�อมั�นของผู้้�ถืือห้�นนักลงท้น
ต้ลอด้จนผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ท่�เก่�ย์วข�องท้กฝ่่าย์

1. ค่วามย์ั�งย์นืทางเศรัษัฐกจิ	(Economic	Sustainability)	การับรัหิารัจดั้การัท่�สิรั�างให�เกดิ้การัเจรัญิเต้บิโต้ทางเศรัษัฐกจิในรัะย์ะย์าว	 
สิรั�างค่วามสิามารัถืในการัผู้ลิต้สิินค่�าและบรัิการัท่�ต้อบสินองค่วามต้�องการัของกล้่มล้กค่�า	และสิรั�างค่วามพึงพอใจสิ้งสิ้ด้จน
สิามารัถืนำาไปีสิ้่ค่วามภักด้่	(Loyalty)	

2. ค่วามย์ั�งย์ืนในมิต้ิสิิ�งแวด้ล�อม	(Environmental	Sustainability)	บรัิษััทในฐานะผู้้�สิรั�างผู้ลกรัะทบเน่�องจากวัต้ถื้ด้ิบในการัผู้ลิต้
สิว่นหนึ�งเปีน็ทรัพัย์ากรัธิรัรัมช่าต้ทิ่�ม่อย่้์อย่์างจำากดั้	บรัษัิัทจงึต้รัะหนกัถืงึการัแสิด้งค่วามรับัผิู้ด้ช่อบต้อ่การัใช่�ทรัพัย์ากรัอย์า่ง
รั้�ค่้ณค่่า	ด้ำาเนินธิ้รักิจต้ามมาต้รัฐานด้�านสิิ�งแวด้ล�อม	อาทิ	การัปีฏิิบัต้ิต้ามมาต้รัการัปี้องกันแก�ไขผู้ลกรัะทบด้�านสิิ�งแวด้ล�อม	
หรัือ	EIA	(Environmental	Impact	Assessment),	ISO	14001:2015	มาต้รัฐานรัะบบการัจัด้การัสิิ�งแวด้ล�อมโด้ย์ม่สิ่วนรั่วม
ในการัรัักษัาสิภาพแวด้ล�อม	 ค่วามปีลอด้ภัย์ของผู้้�ม่ส่ิวนได้�เสิ่ย์ท่�เก่�ย์วข�องภาย์ใต้�นโย์บาย์การัจัด้การัสิิ�งแวด้ล�อมอย่์างเป็ีน
รั้ปีธิรัรัม	

3. ค่วามยั์�งย์นืในมติ้สิิงัค่ม	(Social	Sustainability)	การับรัหิารัจดั้การัทรัพัย์ากรับ้ค่ค่ลทั�งภาย์ในและการัม่สิว่นรัว่มของผู้้�มส่ิว่น
ได้�เสิ่ย์ภาย์นอกบนรัากฐานของหลักค่วามย์้ต้ิธิรัรัม	เท่าเท่ย์มกัน	สิิทธิิมน้ษัย์ช่น	และการัพัฒนาในรัะย์ะย์าว	ภาย์ใต้�นโย์บาย์
ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่มอย์่างเปี็นรั้ปีธิรัรัม	(เอกสิารัท่�เก่�ย์วข�อง	;	PC-CWG-002	นโย์บาย์ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่ม)

4. การักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่,	ธิรัรัมาภิบาล,	บรัรัษััทภิบาล	ซื้ึ�งเปี็นแนวทางและหลักการัพื�นฐานบนค่วามถื้กต้�องและเปี็นธิรัรัม	
ปีรัะกอบกบัจรัรัย์าบรัรัณธิร้ักิจท่�บรัษัิัทกำาหนด้ขึ�นเพื�อเปีน็เค่รัื�องมอืในการัสิรั�างวัฒนธิรัรัมองค่ก์รัอย์า่งม่ธิรัรัมาภบิาล	ภาย์ใต้�
นโย์บาย์การักำากับด้้แลกิจการัและจรัรัย์าบรัรัณในการัด้ำาเนินธิ้รักิจอย์่างเปี็นรั้ปีธิรัรัม	(เอกสิารัท่�เก่�ย์วข�อง	:	PC-CWG-001	
นโย์บาย์การักำากับด้้แลกิจการั,	CC-CWG-006	จรัรัย์าบรัรัณในการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท)



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 115

กรอบการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท

2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณ์ค่าของธุรกิจ (Value chain)

CG

STAKEHOLDERS

CG & SUSTAINABLE 
BUSINESS DEVELOPMENT
1) การกำากับดูแลกิจการที่ดี
2) การพัฒนาที่ยั่งยืน
3) จริยธรรม
4) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

SOCIAL SUSTAINABILITY
1) ทรัพยากรบุคคล 
2) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
3) การพัฒนาชุมชน
4) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ECONOMIC SUSTAINABILITY
1) การเติบโต
2) ความสามารถในการผลิต
3) ผลตอบแทนและความพึงพอใจ 

ENVIRONMENTALSUSTAINABILITY
1) การจัดการสิ่งแวดล้อม 
2) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
3) นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ECONOMIC  
SUSTAINABILITY

SOCIAL  
SUSTAINABILITY

ENVIRONMENTAL  
SUSTAINABILITY

BUILD  
A LIFE

การวิจัยและพัฒนา
• การสรรหาที่ดิน 
• การออกแบบ   
• การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การจัดหา
• การจัดหาปัจจัยการผลิต
• การจัดซื้อจัดจ้าง
• การสรรหาผู้รับเหมา

การก่อสร้าง

การตลาดและการขายการบัริการหลังการขาย
และ CRM

ห่วงโซ่คุณ์ค่า
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ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานกำากับัดูแล

สังคม/ชุมชนผู้ถือหุ้น/นักลงทุน พนักงาน 

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

RESEARCH &
DEVELOPMENT SOURCING OPERATION

SALES &  
MARKETING SERVICE

กระบัวนการ • เทคโนโลยี 
• นวัตกรรม 
• กระแสสังคม 
• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
• การจัดหาที่ดิน
• การแข่งขัน

• การสรรหาผู้รับเหมา/
ผู้ขาย

• การประเมินผู้รับเหมา/
ผู้ขาย

• การควบคุมวัตถุดิบ
• การจัดการสภาพคล่อง

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
• การจัดการความรู้ (KM)
• มาตรฐานการปฏิบัติงาน
• การบริหารจัดการโครงการ 
• การบริหารงานก่อสร้าง (CM)
• การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ 

กระบวนการ 
• การจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศและฤดูกาล
• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• ความปลอดภัย
• การปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงาน 
• สิทธิมนุษยชน

• ความพึงพอใจของลูกค้า
• อัตลักษณ์ของแบรนด์
• การโฆษณา
• โปรโมชั่นการขาย
• ข่าวสาร/ บทวิเคราะห์/ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

• แอพพลิเคชั่นบริการ 
หลังการขาย

• เทคโนโลยี
• นวัตกรรม
• การบริหารการสื่อสาร
• การให้บริการที่ดี 

ผู้มีส่วนได้เสีย • หน่วยงาน 
กำากับดูแล

• คู่แข่ง
• นายหน้า
• Designer

• ผู้รับเหมา
• ผู้ขาย
• พันธมิตรทางธุรกิจ
• ธนาคาร 

บริษัทหลักทรัพย์

• พนักงาน
• สังคม
• ชุมชน
• ผู้รับเหมา
• ที่ปรึกษา

• ลูกค้า
• ผู้มีส่วนได้เสีย
• นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น
• นักข่าว/นักวิเคราะห์
• คู่แข่ง

• ลูกค้า
• ชุมชน
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ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กลาง

สูง

ต่ำา กลาง สูง

• คุณค่าในสายตาลูกค้า/ความพึงพอใจของลูกค้า
• การเงิน
• ชื่อเสียง/แบรนด์
• การบริการ
• การผลิต
• ความรู้/ทักษะ
• การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อความร่วมมือ 

กันของตลอดห่วงโซ่อุปทาน
• ทรัพยากรการผลิต
• ชุมชนสัมพันธ์/การสื่อสารกับชุมชน

• การกำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมใน 
การดำาเนินธุรกิจ

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
• กลุยทธ์ 
• ความปลอดภัย 
• กฎหมายและหน่วยงานกำากับดูแล
• ฤดูกาล/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• สิทธิมนุษยชน
• การจ้างงานที่เป็นธรรม

ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

STRATEGY ASPECT

สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เพื่อควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• การบริหารจัดการความรู้ 
• การฝึกอบรมพัฒนา
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ควบคุมและตรวจสอบความก้าวหน้า 
ของงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

• การวางแผนโครงการ
• การควบคุมโครงการ
• การแบ่งปันความรู้

ปรับปรุงกระบวนการสรรหาผู้รับเหมา • การวิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง
• หลักเกณฑ์การประเมินผู้รับเหมาโครงสร้างพื้นฐาน

o ซัพพลายเออร์ / ผู้รับเหมา / การประเมินตนเองของผู้ขาย
o การตรวจสอบนอกสถานที่
o เยี่ยมชมสถานที่

ประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้เสีย

• แบบสำารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การบริการหลังการขาย
• CHEWATHAI Society Project
• การแจ้งเบาะแส

กลยุทธ์ และกิจกรรมด้านความยั่งยืน
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เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(Sustainable Development Goals)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(Sustainable Development Goals)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 ความยากจน 
ต้องหมดไป ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ 
ในทุกพื้นที่ (No Poverty)

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 10 ลดความเหล่ือมล้ำา 
ลดความเหลื่อมล้ำาทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
(No inequality)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 ความอดอยาก 
ต้องหมดไป ขจัดความอดอยาก บรรล ุ
ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น  
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (Zero hunger)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 11 เมืองและชุมชน 
ที่ยั่งยืน ทำาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย 
์มีความปลอดภัย ทั่วถึง ยืดหยุ่น และยั่งยืน  
(Sustainable cities and communities)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 สุขภาพและ 
ความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมสุขภาพและ 
ความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชากรทุกช่วงวัย  
(Good health)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 12 บริโภคและ 
ผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible 
consumption)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 การศึกษาที่มี
คุณภาพ สร้างการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง  
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก ่
ทุกคน (Education)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 13 แก้ปัญหา 
โลกร้อน ดำาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
(Climate action)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 ความเท่าเทียม 
ทางเพศ สร้างความเท่าเทียมทางเพศ เสริมพลัง
ทางสังคมแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง 5 (Gender 
equality)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 14 ชีวิตในน้ำา  
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล  
และทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (Life underwater)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 6 น้ำาสะอาดและ 
สุขอนามัย จัดให้มีน้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภค  
การจัดการน้ำาที่ยั่งยืนและสุขาภิบาลสำาหรับทุกคน 
(Clean water)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 15 ชีวิตบนบก 
ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ระบบนิเวศทางบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  
หยุดยั้งการรุกรานของทะเลทราย หยุดและ 
ย้อนกระบวนการเสื่อมโทรมของดิน  
หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Life on land)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 7 พลังงานสะอาด
ราคาถูก จัดให้มีพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เสถียร 
และราคาไม่แพงสำาหรับทุกคน (Clean energy)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 16 สันติภาพ 
ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง สร้างเสริมสังคม 
ที่สงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สร้างกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และ
เปิดกว้างในทุกระดับ (Peace & justice)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 8 งานที่ดีและ
เศรษฐกิจที่เติบโต ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานที่มี
คุณค่า และงานที่ดีสำาหรับทุกคน  
(Economic growth)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ร่วมมือเพื่อพิชิต
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยกระดับแนวทางการ
ดำาเนินและสร้างเสริมการเป็นพันธมิตรระดับโลก
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnership)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 9 อุตสาหกรรม 
นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น ส่งเสริมกระบวนการ
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และสนับสนุนนวัตกรรม 
(Industry and infrastructure)
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การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
	 บริัษััทกำาหนด้ให�มน่โย์บาย์สิิ�งแวด้ล�อมเพรัาะต้รัะหนกัวา่การัจัด้การัด้แ้ลสิิ�งแวด้ล�อมท่�ด้จ่ะสิง่เสิริัมการัด้ำาเนนิงานของบรัษัิัท
ให�มป่ีรัะสิทิธิภิาพและเต้บิโต้อย์า่งย์ั�งย์นื	วตั้ถ้ืปีรัะสิงค่ข์องนโย์บาย์จงึมไ่ว�เพื�อบรัหิารักรัะบวนการัอย์า่งม่ค่วามรับัผู้ดิ้ช่อบต้อ่สิงัค่ม
และสิิ�งแวด้ล�อม	โด้ย์เฉพาะการัปีฏิบิตั้ิในการัจดั้การัสิิ�งแวด้ล�อมต้ามมาต้รัฐานสิากลเพื�อรักัษัาสิภาพแวด้ล�อม	ค่วามปีลอด้ภยั์ของ
ผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ท้กฝ่่าย์	(เอกสิารัท่�เก่�ย์วข�อง	:	PC-CWG-026	นโย์บาย์สิิ�งแวด้ล�อม)

	 ค่ณะทำางานด้�านสิิ�งแวด้ล�อมทำาหน�าท่�ในการัต้รัวจปีรัะเมนิรัะบบบรัหิารัค่ณ้ภาพสิิ�งแวด้ล�อม	และ	ค่ณะทำางาน	CSR	ทำาหน�าท่�
ในการัจดั้กจิกรัรัมเพื�อสิงัค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	ในสิว่นท่�เก่�ย์วกบัสิิ�งแวด้ล�อมภาย์ใต้�โค่รังการั	CHEWA	Goes	Green	ซึื้�งเปีน็กจิกรัรัม
ท่�สิรั�างค่วามต้รัะหนักรั้�	 ปีล้กฝ่ังจิต้สิำานึกด้�านการัปีรัะหย์ัด้พลังงาน	 ทรััพย์ากรั	 อน้รัักษั์สิิ�งแวด้ล�อมให�เกิด้ขึ�นในท้กรัะด้ับต้ั�งแต้่
ค่ณะกรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารั	พนักงาน	รัวมไปีถืึงล้กบ�านในโค่รังการัต้่างๆ	ของบรัิษััท	ให�สิามารัถืม่สิ่วนรั่วมและม่เปี้าหมาย์รั่วมกัน 
ในการัรัักษัาสิิ�งแวด้ล�อม	(เอกสิารัท่�เก่�ย์วข�อง	:	AN-IAD-006	ปีรัะกาศแต้่งต้ั�งค่ณะทำางานด้�านสิิ�งแวด้ล�อม)

3.1)	โค่รังการั	Low	waste	less	plastic	การัจัด้การัขย์ะจากกิจกรัรัมการัก่อสิรั�างซื้ึ�งอาจสิ่งผู้ลกรัะทบในเช่ิงลบต้่อทรััพย์ากรัและ
สิิ�งแวด้ล�อม	โด้ย์เฉพาะอย์่างย์ิ�งปีรัิมาณขย์ะจากเศษัวัสิด้้ก่อสิรั�าง	อันเน่�องมาจากการัออกแบบ	การัรัื�อถือน	การัด้ำาเนินงาน
ก่อสิรั�างของโค่รังการัรัวมถืึงขย์ะม้ลฝ่อย์จากการัอ้ปีโภค่บรัิโภค่ของแรังงานและขย์ะม้ลฝ่อย์จากสิำานักงานของบรัิษััท	 ซึื้�ง
กจิกรัรัมจะเปีน็จด้้เรัิ�มต้�นในการัสิรั�างจิต้สิำานึกด้�านสิิ�งแวด้ล�อมเพื�อให�ผู้้�มส่ิว่นเก่�ย์วข�องต้รัะหนกัถึืงผู้ลกรัะทบจากกรัะบวนการั
ทำางาน	อาจช่่วย์ลด้การัใช่�พลังงาน	ลด้ปีรัิมาณขย์ะโด้ย์หาแนวทางในการันำาทรััพย์ากรักลับมาใช่�ใหม่เพื�อย์ืด้อาย์้การัใช่�งาน
ออกไปีให�นานท่�สิ้ด้ก่อนจะกลาย์เปี็นขย์ะ	อ่กทั�งเปี็นการัสิรั�างให�เกิด้การัค่วามรั่วมมือรัะหว่างบรัิษััทและผู้้�รัับเหมา

• เป้าหุ้มูายุระยุะสั�น	1-2	 ปีี	 ในการัให�ค่วามรั้�ในการับรัิหารัจัด้การัขย์ะ	 การัรั่ไซื้เค่ิลขย์ะทั�งกับผู้้�บรัิหารั	พนักงาน	 และ	
ค่้่ค่�าของบรัิษััท	 ณ	 ศ้นย์์การัเรั่ย์นรั้�สิิ�งแวด้ล�อม	 วัด้จากแด้ง	 อำาเภอพรัะปีรัะแด้ง	 จังหวัด้สิม้ทรัปีรัาการั	 ในปีี	2564	
บรัิษััทได้�จัด้ให�ม่กิจกรัรัมให�ค่วามรั้�เรัื�องการับรัิหารัจัด้การัขย์ะจำานวน	2	ค่รัั�ง	ค่ือ	วันท่�	28	มกรัาค่ม	2564	และ	วันท่�	
1	กันย์าย์น	2564

• เปา้หุ้มูายุระยุะกลาง 3 ป ีบรัิษัทัสิามารัถืจัด้กิจกรัรัมการับรัิหารัจัด้การัขย์ะ	สิามารัถืค่ัด้แย์กขย์ะ	นำาขย์ะกลับไปีย์ืด้อาย์้
การัใช่�งาน	และลด้ปีริัมาณขย์ะลงได้�	รัวมถืงึค่้ค่่�าทางธิร้ักิจสิามารัถืต่้อย์อด้จากค่วามรั้�ในการับรัหิารัจดั้การัขย์ะ	สิามารัถื
ออกแบบกิจกรัรัมในปีรัะเด้็นท่�เก่�ย์วกับการัจัด้การัด้�านสิิ�งแวด้ล�อม	ในปีี	2564	บรัิษััทสิามารัถืค่ัด้แย์กขย์ะปีรัะเภทขวด้
พลาสิต้ิก	ขวด้แก�ว	จำานวน	111	กิโลกรััม	บรัิจาค่ให�กับหน่วย์งานท่�นำาขย์ะกลับไปี	Upcycling	ให�เกิด้ปีรัะโย์ช่น์อ่กค่รัั�ง	
โด้ย์เฉพาะในช่่วงวิกฤต้โค่วิด้-19	ขย์ะขวด้พลาสิติ้กท่�นำาไปีบริัจาค่สิามารัถืใช่�เป็ีนวตั้ถืดิ้้บแปีรัรัป้ีเป็ีนเสิ�นด้�าย์เพื�อนำาไปี
ทอเปี็นผู้ืนผู้�าสิำาหรัับทำาช่้ด้	PPE	สิำาหรัับพรัะสิงฆ่์ใช่�ในการัปีฏิิบัต้ิศาสินกิจ
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• เป้าหุ้มูายุระยุะยุาวเกินกว่า 3 ปี	 บรัิษััทและค่้่ค่�าสิามารัถืสิรั�างโค่รังการัก่อสิรั�างต้�นแบบในการับรัิหารัจัด้การัขย์ะ 
ในโค่รังการัได้�อย์่างเปี็นรั้ปีธิรัรัม

3.2)	โรังการัเก็บกรัะด้าษัของเค่�า	บรัิษััทรั่วมกับ	บรัิษััท	เอสิซื้่จ่	แพค่เกจจิ�ง	จำากัด้	(มหาช่น)	(“SCGP”)	ซื้ึ�งเปี็นบรัิษััทในเค่รัือของ	
บรัษัิัท	ป้ีนซื้เิมนต้์ไทย์	จำากดั้	(มหาช่น)	ในการัจดั้ต้ั�งจด้้รัองรับัขย์ะปีรัะเภทกรัะด้าษัสิำานกังาน	และ	กรัะด้าษัแขง็กล่องนำ�าต้าล	 
ต้ามจ้ด้ต้่างๆ	 ภาย์ในสิำานักงาน	 และ	 โค่รังการัต้่างๆ	 ของบรัิษััท	 โด้ย์จัด้ให�ม่ผู้้�รัับผู้ิด้ช่อบทำาหน�าท่�รัวบรัวมขย์ะกรัะด้าษั 
สิ่งให�	SCGP	 เพื�อนำาเข�าสิ้่กรัะบวนการั	Recycle	ช่่วย์ลด้ปีรัิมาณขย์ะและเพิ�มม้ลค่่าขย์ะในเวลาเด้่ย์วกัน	 เปี็นการัค่ัด้แย์ก
ขย์ะกรัะด้าษัอย์่างถื้กต้�องและม่ปีรัะสิิทธิิภาพ	

	 	 ขย์ะกรัะด้าษัท่�รัวบรัวมสิ่งให�	 SCGP	 จะต้่ม้ลค่่ากลับมาเปี็นปีรัะโย์ช่น์ให�กับบรัิษััทและสิังค่ม	 โด้ย์กรัะด้าษัสิำานักงาน	
(หรัือกรัะด้าษัถื่าย์เอกสิารั)	สิามารัถืแลกเปี็นกรัะด้าษั	A4	รั่มใหม่เพื�อนำากลับมาใช่�ในสิำานักงาน	ในปีี	2564	บรัิษััทสิามารัถื
รัวบรัวมขย์ะปีรัะเภทกรัะด้าษัแขง็กลอ่งนำ�าต้าลเพื�อสิง่ต้อ่ให�	SCGP	จำานวน	1	ต้นั	สิามารัถืนำาไปี	Upcycling	เป็ีนเต้ย่์งสินาม
เพื�อรัองรัับผู้้�ปี่วย์ต้ิด้เช่ื�อในช่่วงวิกฤต้โค่วิด้-19	
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	 	 อนึ�ง	กิจกรัรัมจากโค่รังการัด้ังกล่าวย์ังสิามารัถืต้่อย์อด้ไปีสิ้่การัเปี็นต้ัวแทนเข�ารั่วมกิจกรัรัม	TSX2021	หรัือ	Thailand	
Sustainability	Expo	2021	รั่วมกับ	SCG	ธิ้รักิจเค่มิค่อล	และ	SC	Grand	ธิ้รักิจเก่�ย์วกับสิินค่�า	recycle	เมื�อวันท่�	3	กันย์าย์น	
2564	 ซึื้�งเปี็นกิจกรัรัมท่�ปีรัะช่าสิัมพันธิ์ให�ค่นรั้่นใหม่หันมาสินใจเก่�ย์วกับค่วามยั์�งยื์น,	 ปีัญหาสิิ�งแวด้ล�อม	 โด้ย์เฉพาะการั
บรัิหารัจัด้การัขย์ะในการัเปีล่�ย์น	Waste	ให�เปี็น	Wealth	ต้ามแนวค่ิด้	Circular	Economy	แนวค่ิด้ท่�ว่าจะทำาย์ังไงให�ไม่ม่ขย์ะ 
จากการัใช่�งานสิิ�งของต้่างๆ	หรัือ	ใช่�ของให�นาน	ใช่�ให�ค่้�มมากขึ�น	และเมื�อใช่�ปีรัะโย์ช่น์แล�วสิามารัถืนำากลับมาใช่�ได้�ใหม่อ่ก
ค่รัั�ง	หรัือ	ท่�เรัาค่้�นเค่ย์กับค่ำาว่า	Recycle

3.3)	บริัษััทกำาหนด้ให�ม่รัะเบ่ย์บปีฏิบิตั้ใินการัจดั้ทำาโค่รังการัรัว่มกบัต้ลาด้หลกัทรัพัย์์แหง่ปีรัะเทศไทย์ภาย์ใต้�โค่รังการั	Care	the	Bear	 
ในการัจัด้กิจกรัรัมท่�ม่สิ่วนร่ัวมในการัแก�ไขปีัญหาการัเปีล่�ย์นแปีลงสิภาพภ้มิอากาศ	 ด้�วย์การัลด้การัปีล่อย์ก๊าซื้เรัือนกรัะจก	
(Greenhouse	Gases	:	GHGS)	โด้ย์ม่แนวปีฏิิบัต้ิในการัจัด้กิจกรัรัมท่�เปี็นมิต้รัต้่อสิิ�งแวด้ล�อม	ด้ังน้�

• รัณรังค่์ให�เด้ินทางโด้ย์รัถืสิาธิารัณะหรัือเด้ินทางมารั่วมกัน

• ลด้การัใช่�กรัะด้าษั	พลาสิต้ิก	จากเอกสิารัต้่างๆ	และบรัรัจ้ภัณฑ์

• งด้การัใช่�โฟื้มจากบรัรัจ้ภัณฑ์หรัือโฟื้มเพื�อการัต้กแต้่ง

• ลด้การัใช่�พลังงานจากอ้ปีกรัณ์ไฟื้ฟื้้าหรัือเปีล่�ย์นไปีใช่�อ้ปีกรัณ์ปีรัะหย์ัด้พลังงาน

• ออกแบบโด้ย์ใช่�วัสิด้้ต้กแต้่งท่�สิามารัถืกลับมาใช่�ใหม่ได้�

• ลด้การัเกิด้ขย์ะอาหารัเหลือทิ�งโด้ย์การัต้ักแต้่พอด้่และทานให�หมด้

	 โด้ย์เฉพาะจากการัจัด้ปีรัะช้่มผู่้านสิื�ออเิลก็ทรัอนกิส์ิเพื�อลด้การัเดิ้นทาง	ลด้การัใช่�กรัะด้าษั	เอกสิารั	พลาสิติ้กและบรัรัจภั้ณฑ์
ปีรัะกอบการัปีรัะช่้ม	ในปีี	2564	บรัิษััทรัณรังค่์ให�ม่การัจัด้ปีรัะช่้มผู้่านสิื�ออิเล็กทรัอนิกสิ์ต้ามโค่รังการั	Care	the	bear	อ่กทั�งเปี็น
สิ่วนหนึ�งในการัช่่วย์ลด้ปัีญหาสิิ�งแวด้ล�อมจากการัวัด้ผู้ลการัลด้ก๊าซื้เรัือนกรัะจกบนเว็บไซื้ต์้	 https://www.carethebear.com/	 
บรัิษััทสิามารัถืลด้ปีริัมาณค่าร์ับอนฟ้ื้ต้พรัิ�นท์แล�ว	3446.22	 kgCO2e	 หรัือเท่ย์บเท่าการัด้้ด้ซัื้บ	 CO2/ปีี	 ของต้�นไม�จำานวน	 
383	 ต้�น	(เอกสิารัท่�เก่�ย์วข�อง	 :	 QP-SEC-801	 รัะเบ่ย์บปีฏิิบัต้ิงานเก่�ย์วกับการัจัด้กิจกรัรัมของบรัิษััทท่�สิ่งเสิรัิมพฤติ้กรัรัม 
ลด้การัปีล่อย์ก๊าซื้เรัือนกรัะจก	(GHG)	รัวมถืึงการัค่ำานวณการัปีล่อย์	GHG,	WM-SEC-101	ค่้่มือปีฏิิบัต้ิงานการัจัด้กิจกรัรัมด้�าน 
สิิ�งแวด้ล�อม)
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3.4	 โค่รังการับริัหารัการัใช่�กรัะด้าษัภาย์ในบริัษััท	 บรัิษััทใช่�ปีรัะโย์ช่น์จากวัสิด้้สิำานักงานโด้ย์เฉพาะวัสิด้้ปีรัะเภทกรัะด้าษัในการั
จัด้พิมพ์ข�อม้ลท่�ช่่วย์ให�อ่านง่าย์ช่ัด้เจน	เกิด้ค่วามเปี็นรัะเบ่ย์บในการัค่�นหา	ต้รัวจสิอบและจัด้เก็บ	ซื้ึ�งจากการัสิำารัวจการัใช่�
งานในปีัจจ้บันอัต้รัาการัใช่�งานกรัะด้าษัของบริัษััทเพิ�มสิ้งขึ�นและสิ่งผู้ลไปีย์ังปีรัิมาณขย์ะกรัะด้าษัท่�สิ้งขึ�นอย์่างต้่อเน่�องเช่่น
กัน	 ฝ่่าย์จัด้การัเห็นว่าม่ค่วามจำาเปี็นอย์่างยิ์�งในการัใช่�กรัะด้าษัให�เกิด้ปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้เพื�อลด้ปีริัมาณขย์ะท่�จะเกิด้ขึ�นอ่กทั�ง
เปี็นการัช่่วย์ลด้ค่่าใช่�จ่าย์ของบรัิษััทไปีในค่รัาวเด้่ย์วกัน	เปี็นการัต้อบสินองกิจกรัรัม	Chewa	Goes	Green	ในด้�านการัใสิ่ใจ
สิิ�งแวด้ล�อม	จึงได้�รัิเรัิ�มให�เกิด้โค่รังการับรัิหารัการัใช่�กรัะด้าษัภาย์ในบรัิษััทขึ�น	โด้ย์ม่วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์หลักเพื�อช่่วย์ในการัลด้การั
ใช่�กรัะด้าษัอย์่างจรัิงจังและเปี็นรั้ปีธิรัรัม	ด้ังน้�

1. สิรั�างค่วามต้รัะหนักในการัใช่�ทรััพย์ากรัอย์่างค่้�มค่่าโด้ย์เฉพาะการัใช่�กรัะด้าษัภาย์ในบรัิษััท

2. สิื�อสิารัให�พนักงานท้กรัะด้ับรัับทรัาบและถืือปีฏิิบัต้ิอย์่างเค่รั่งค่รััด้

3. ต้ิด้ต้าม	ต้รัวจสิอบ	รัาย์งานผู้ลการัใช่�กรัะด้าษัภาย์ในบรัิษััทอย์่างต้่อเน่�อง

4. สิง่เสิรัมิการัใช่�เทค่โนโลย่์สิารัสินเทศ	(Information	Technology),	สิื�อออนไลน	์(Social	media),	งานสิารับรัรัณ	Electronic	
(e-office),	เอกสิารัในรั้ปีแบบอิเล็กทรัอนิกสิ์	(e-Document),	การัปีรัะช่้มผู้่านสิื�ออิเล็ค่ทรัอนิกสิ์	(e-Meeting),	การัใช่�
ฐานข�อม้ลรั่วมกัน	เช่่น	Lan,	Intra	เปี็นต้�น

โดยมีหน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือออกแบบกิจกรรมในการลดปริมาณการใช้กระดาษ อาทิ

1. ฝ่่าย์ท้นมน้ษัย์์	(HR)	จัด้ทำาโค่รังการั	“รัักษั์โลกรั�อน	รั่วมใจลด้ใช่�กรัะด้าษัค่ารั์บอน”	เพื�อจัด้การัให�	Pay	Slip	ท่�เด้ิม	print	จาก
กรัะด้าษัค่าร์ับอน	เปีล่�ย์นเป็ีนรัะบบ	E-Pay	Slip	จากรัะบบปีฏิบัิต้กิารั	HumanOS	ด้�วย์ต้นเอง	(Employee	Self	Service)	โด้ย์
ผู้ลการัด้ำาเนนิการัในปีี	2564	ช่่วงเรัิ�มต้�นโค่รังการั	สิามารัถืปีรัะหย์ดั้ค่า่ใช่�จา่ย์ในการัพมิพเ์อกสิารัจำานวนเงนิ	3,060	บาทต้อ่ปีี

2. ฝ่่าย์ขาย์โค่รังการัแนวสิ้ง	(Sales	CHEWA	Condo)	จัด้ทำาโค่รังการั	“ธินาค่ารักรัะด้าษัหน�าท่�	3”	เพื�อลด้ปีรัิมาณการัสิั�งซื้ื�อ
กรัะด้าษัและรัณรังค่์ให�ใช่�กรัะด้าษั	 Reuse	 โด้ย์ค่าด้ว่าในช่่วงเรัิ�มต้�นโค่รังการัจะสิามารัถืสิรั�างแนวปีฏิิบัต้ิภาย์ในหน่วย์งาน 
ในการัใช่�กรัะด้าษัให�ค่รับทั�งสิองหน�า,	ค่ัด้แย์กขย์ะกรัะด้าษัเพื�อนำาไปีบรัิจาค่ให�หน่วย์งานภาย์นอกท่�สิามารัถืนำาขย์ะกรัะด้าษั
กลบัไปีใช่�ปีรัะโย์ช่น์	เช่่น	มล้นิธิคิ่นต้าบอด้ในปีรัะเทศไทย์เพื�อนำากรัะด้าษัไปีจัด้ทำาสิมด้้พิมพอ์กัษัรัเบรัลล์เพื�อเป็ีนสิื�อการัเรัย่์น
การัสิอนให�กับผู้้�พกิารัทางสิาย์ต้าและท่�สิำาค่ญัค่อืการัลด้ปีริัมาณกรัะด้าษัจากเดิ้มปีริัมาณการัใช่�กรัะด้าษั	3	รัม่หรืัอ	1,500	แผู้น่ 
จะลด้ให�เหลือ	2	รั่มหรัือ	1,000	แผู้่น

3. ฝ่่าย์ขาย์โค่รังการัแนวสิ้ง	(Sales	CHEWA	Condo)	 โค่รังการัช่่วาทัย์	 ฮีอลล์มาร์ัค่	 ลาด้พรั�าว-โช่ค่ชั่ย์4	(CHEWATHAI	
HALLMARK	LADPRAO-CHOKCHAI4),	 ช่่วาทัย์	 เกษัต้รั-นวมินทรั์	(CHEWATHAI	KASET-NAWAMIN),	 ช่่วา	 ฮีารั์ท	
สิ้ข้มวิท	36	(CHEWA	HEART	SUKHUMVIT	36)	จัด้ทำาโค่รังการั	“Save	Green	Save	World”	เพื�อค่วบค่้มและลด้การั
ใช่�กรัะด้าษัอย์่างต้่อเน่�อง,	สิรั�างจิต้สิำานึกในการัใช่�ทรััพย์ากรัให�เกิด้ปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้และลด้ปีรัิมาณขย์ะท่�จะเกิด้ขึ�น	แนวทาง
ปีฏิิบัต้ิ	 ค่ือ	 การัต้รัวจสิอบเอกสิารัอย่์างละเอ่ย์ด้ก่อนสิั�งพิมพ์เอกสิารัท้กค่รัั�ง,	 เปีล่�ย์นรัะย์ะขอบกรัะด้าษัให�ลด้ลงจะช่่วย์ 
ลด้ปีรัิมาณกรัะด้าษัจากเด้ิมได้�ปีรัะมาณ	5%,	ใช่�กรัะด้าษัให�ค่รับทั�งสิองหน�า

4. ฝ่า่ย์กฎหมาย์และกำากับกจิการั	(Legal	and	Compliance)	จดั้ทำาโค่รังการั	“ช่่วาทยั์รัว่มรักัษ์ัโลก	ลด้ใช่�กรัะด้าษั”	เพื�อลด้ปีรัมิาณ
ทรัพัย์ากรักรัะด้าษัท่�ใช่�ในการัจดั้ทำาเอกสิารัสิญัญาของบริัษััทและค่้ค่่�าให�ได้�	50%	ด้�วย์วธิิก่ารัพิมพเ์อกสิารัให�ค่รับทั�งสิองหน�า

5. ฝ่่าย์บรัิการัล้กค่�า	(CHEWA	Smart	Transfer)	จัด้ทำาโค่รังการั	“HUG	GREEN”	เพื�อค่วบค่้มและลด้การัใช่�กรัะด้าษั,	สิรั�าง
จิต้สิำานึกในการัใช่�ทรััพย์ากรัให�เกิด้ปีรัะสิิทธิิภาพสิ้งสิ้ด้,	ลด้การัใช่�ทรััพย์ากรั,	ค่วบค่้มการัใช่�กรัะด้าษัให�ม่ผู้ลต้่อเน่�อง	ด้�วย์วิธิ่
การัจด้สิถืิต้ิการัใช่�กรัะด้าษัและต้ั�งเปี้าหมาย์ในการัลด้การัใช่�กรัะด้าษัลง	10%	ต้่อเด้ือน,	พิมพ์เอกสิารัให�ค่รับทั�งสิองหน�า,	ใช่�
เทค่โนโลย์่มาปีรัะย์้กต้์ใช่�ในการัทำางานเพื�อลด้การัใช่�กรัะด้าษั
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3.5 แนวปฏิบัติในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมกับกระบวนการดำาเนินธุรกิจ 

3.5.1	 การัจัด้การัมลพิษัในการัต้รัวจวัด้ก๊าซื้มลพิษัในบรัรัย์ากาศทั�วไปี	ก๊าซื้ไฮีโด้รัค่ารั์บอนรัวม	(THC)	จ้ด้ต้รัวจวัด้บรัิเวณ
พื�นท่�ของโค่รังการัก่อสิรั�าง	 ต้รัวจวัด้	1	 วันต้่อเน่�อง	 เด้ือนละ	1	 ค่รัั�ง	 ช่่วงฐานรัากถืึงช่่วงก่อสิรั�าง	 ต้ั�งแต้่เด้ือน	
พฤศจิกาย์น	2564	ถืึง	ธิันวาค่ม	2564	ผู้ลการัต้รัวจวัด้

ตารางผลการตรวจวัดำก๊าซไฮโดำรคาร์บอันรวมู 

เดือน/ปี ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ THC (ppm) (with methane)

พฤศจิกาย์น	2564 1.21

ธิันวาค่ม	2564 1.44

ตารางเปรียุบเทียุบค่าก๊าซมูลพัิษในพั่�นที�ก่อัสร้าง

เดือน/ปี

ก๊าซมลพิษ 

CO (ppm) SO2(ppm) NO2(ppm) THC(ppm)

Site School Site School Site School Site School

ม่.ค่.64 0.99 0.67 0.003 0.003 0.028 0.030 0.19 0.22

เม.ย์.64 0.85 0.75 0.002 0.002 0.043 0.027 0.17 0.18

พ.ย์.64 1.01 - 0.004 - 0.026 - 1.21 -

ธิ.ค่.64 0.98 - 0.003 - 0.040 - 1.44 -

Standard 30 0.3 0.17 -

**โรังเรั่ย์นเทพเสินาน้สิรัณ์ปีิด้กิจการัและขาย์พื�นท่�ของโรังเรั่ย์นไปีแล�วและไม่เปี็นพื�นท่�อ่อนไหวอ่กต้่อไปี
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ตาราง สร้ปผลตรวจวัดำปริมูาณ์ฝุ่้�นละอัอังรายุสัปดำาหุ้์(ค่าสูงส้ดำ)

สัปดาห์ที่

ปริมาณ์ฝุ่นละอองในบรรยากาศ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

TSP PM10

สูงสุด ต่ำาสุด สูงสุด ต่ำาสุด

1 0.116 0.074 0.065 0.041

2 0.114 0.069 0.064 0.050

3 0.105 0.073 0.063 0.051

4 0.096 0.077 0.065 0.054

*ค่่ามาต้รัฐาน 0.33 0.12

หมาย์เหต้้	:	*มาต้รัฐานต้ามปีรัะกาศค่ณะกรัรัมการัสิิ�งแวด้ล�อมแห่งช่าต้ิ	ฉบับท่�	10	(พ.ศ.2538)	เรัื�องกำาหนด้มาต้รัฐานค่้ณภาพอากาศในบรัรัย์ากาศ	ลง

วันท่�	17	เมษัาย์น	พ.ศ.2538

1.2	 ช่่วงก่อสิรั�างทำาการัต้รัวจวดั้ปีรัมิาณฝ่้น่ละอองในบรัรัย์ากาศ	TSP	และปีริัมาณฝ่้น่ละอองในบรัรัย์ากาศขนาด้	10	ไมค่รัอน	
(PM10)	ท่�จ้ด้ต้รัวจวัด้พื�นท่�โค่รังการั	เด้ือนธิันวาค่ม	2564

ตาราง ผลการตรวจวัดำฝุ่้�นละอัอังช่วงก่อัสร้าง

เดือน/ปี

ปริมาณ์ฝุ่นละอองในบรรยากาศ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
พ่้นที่โครงการ

TSP PM10

ธิ.ค่.64 0.109 0.068

ค่่ามาต้รัฐานฯ 0.33 0.12

หมาย์เหต้้	:	*มาต้รัฐานต้ามปีรัะกาศค่ณะกรัรัมการัสิิ�งแวด้ล�อมแห่งช่าต้ิ	ฉบับท่�	10	(พ.ศ.2538)	เรัื�องกำาหนด้มาต้รัฐานค่้ณภาพอากาศในบรัรัย์ากาศ	ลง

วันท่�	17	เมษัาย์น	พ.ศ.2538

	 3.5.2	การัจัด้การัมลพิษัในการัต้รัวจวัด้ค่้ณภาพอากาศ	

	 	 (1)	ฝ่้่นละออง

	 ช่่วงเสิาเข็มฐานรัาก	ทำาการัต้รัวจวัด้ปีรัิมาณฝ่้่นละอองในบรัรัย์ากาศ	TSP	
และปีรัิมาณฝ่้่นละอองในบรัรัย์ากาศขนาด้	10	ไมค่รัอน	(PM10)	ท่�จ้ด้ต้รัวจวัด้
พื�นท่�โค่รังการัท้กวันต้ั�งแต้่เด้ือนพฤศจิกาย์น	2564
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ตาราง สร้ปผลตรวจวัดำปริมูาณ์ฝุ่้�นละอัอังตลอัดำการก่อัสร้าง

เดือน/ปี

ค่าสูงสุด ค่าต่ำาสุด

TSP : mg/m3 PM10 : mg/m3 TSP : mg/m3 PM10 : mg/m3

Site School Site School Site School Site School

ม่นาค่ม	2564 0.120 0.099 0.076 0.066 0.079 0.062 0.055 0.049

เมษัาย์น	2564 0.119 0.099 0.073 0.066 0.079 0.071 0.058 0.050

พฤศจิกาย์น	2564 0.116 - 0.065 - 0.069 - 0.041 -

ธิันวาค่ม	2564 0.109 - 0.068 - - - - -

ค่่ามาต้รัฐาน* 0.33 0.12 0.33 0.12

หมาย์เหต้	้:	*มาต้รัฐานต้ามปีรัะกาศค่ณะกรัรัมการัสิิ�งแวด้ล�อมแห่งช่าติ้	ฉบบัท่�	10	(พ.ศ.2538)	เรัื�องกำาหนด้มาต้รัฐานค่ณ้ภาพอากาศในบรัรัย์ากาศ	ลงวนัท่�	17	เมษัาย์น	

พ.ศ.2538	**โรังเรั่ย์นเทพเสินาน้สิรัณ์ปีิด้กิจการัและขาย์พื�นท่�ของโรังเรั่ย์นไปีแล�วและไม่เปี็นพื�นท่�อ่อนไหวอ่กต้่อไปี

ภาพั เปรียุบเทียุบฝุ่้�นละอัอังในบรรยุากาศึช่วงเสาเข้็มูฐานราก
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	 3.5.3)	การัจัด้การัต้รัวจวัด้รัะด้ับเสิ่ย์ง

ช่่วงทำาฐานรัากเสิาเข็ม	ต้รัวจวัด้รัะด้ับเสิ่ย์ง	พารัามิเต้อรั์ท่�กำาหนด้	รัะด้ับเสิ่ย์งเฉล่�ย์	24	ช่ั�วโมง	(Leq)	,	 รัะด้ับเสิ่ย์งสิ้งสิ้ด้	
(Lmax)	,	รัะด้ับเสิ่ย์งกลางวันกลางค่ืน	(Ldn)	,	รัะด้ับเสิ่ย์งพื�นฐาน	(L90	,	L10)	และเสิ่ย์งรับกวน	ท่�จ้ด้ต้รัวจวัด้พื�นท่�โค่รังการั	
ท้กวันต้ั�งแต้่เด้ือนพฤศจิกาย์น	2564	

ตารางสร้ปผลตรวจวัดำระดำับเสียุงรายุสัปดำาหุ้์(ค่าสูงส้ดำ)

สัปดาห์ที่

ปริมาณ์ฝุ่นละอองในบรรยากาศ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

Leq 24 hr. Lmax

สูงสุด ต่ำาสุด สูงสุด ต่ำาสุด

1 70.7 69.4 105.8 96.9

2 71.9 69.4 106.2 102.5

3 70.1 69.5 108.5 101.0

4 69.9 69.2 100.5 98.5

*ค่่ามาต้รัฐาน 70 115

หมาย์เหต้้	:	*ปีรัะกาศค่ณะกรัรัมการัสิิ�งแวด้ล�อมแห่งช่าต้ิ	ฉบับท่�	15	(พ.ศ.2540)	เรัื�องกำาหนด้มาต้รัฐานรัะด้ับเสิ่ย์งโด้ย์ทั�วไปี	ปีรัะกาศ	ณ.	วันท่�	12	ม่นาค่ม	พ.ศ.	2540

	**โรังเรั่ย์นเทพเสินาน้สิรัณ์ปีิด้กิจการัและขาย์พื�นท่�ของโรังเรั่ย์นไปีแล�วและไม่เปี็นพื�นท่�อ่อนไหวอ่กต้่อไปี

ช่่วงก่อสิรั�าง	 ต้รัวจวัด้รัะด้ับเสิ่ย์ง	 พารัามิเต้อรั์ท่�กำาหนด้	 รัะด้ับเสิ่ย์งเฉล่�ย์	24	 ชั่�วโมง	(Leq),	 รัะด้ับเสิ่ย์งสิ้งสิ้ด้	(Lmax),	 
รัะด้ับเสิ่ย์งกลางวันกลางค่ืน	(Ldn)	,	 รัะด้ับเสิ่ย์งพื�นฐาน	(L90	,	L10)	และเสิ่ย์งรับกวนท่�จ้ด้ต้รัวจวัด้พื�นท่�โค่รังการั	ต้ั�งแต้่	
เด้ือนธิันวาค่ม	2564	

ตารางสร้ปผลตรวจวัดำระดำับเสียุงรายุเดำ่อัน

เดือน/ปี

ค่าสูงสุด ค่าต่ำาสุด

Leq : dB(A) Lmax : dB(A) Leq : dB(A) Lmax : dB(A)

Site School Site School Site School Site School

ม่นาค่ม	2564 70.3 71.7 109.4 103.0 63.7 57.8 97.1 75.7

เมษัาย์น	2564 71.6 73.0 108.2 101.7 68.2 60.6 102.0 89.5

พฤศจิกาย์น	2564 71.9 - 108.5 - 69.2 - 96.9 -

ธิันวาค่ม	2564 65.8 - 94.4 - - - - -

ค่่ามาต้รัฐาน* 70 115 70 115
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ภาพัเปรียุบเทียุบผลการตรวจวัดำระดำับเสียุง

			3.5.4)	 การัจัด้การัค่้ณภาพนำ�า	ผู้ลการัต้รัวจวิเค่รัาะห์	 	
	 ค่้ณภาพนำ�าทิ�ง

	 การัเก็บต้ัวอย์่างนำ�าทิ�งจากบ่อพักนำ�ารัะบบบำาบัด้ 
นำ�าเสิ่ย์ของพื�นท่�ก่อสิรั�าง	จำานวน	1	จ้ด้เก็บต้ัวอย์่าง	
ช่่วงการัก่อสิรั�างฐานรัากถึืงช่่วงก่อสิรั�าง	 ต้ั�งแต้่
เด้ือนม่นาค่ม	 เมษัาย์น	พฤศจิกาย์น	และธิันวาค่ม	
2564	 โค่รังการัได้�จัด้ให�ม่ห�องนำ�าภาย์ในพื�นท่�
โค่รังการัพรั�อมรัะบบเกรัอะ-กรัองไรั�อากาศ	 และ 
เต้ิมอากาศ	ผู้ลการัต้รัวจวิเค่รัาะห์ค่้ณภาพนำ�า

ตารางผลการวิเคราะหุ้์ค้ณ์ภาพันำ�า

ดัชนีตรวจวัด 9 มี.ค.64 2 เม.ย.64 ค่ามาตรฐาน*

1.pH 8.7 9.3 5-9

2.SS	(mg/l) 24.0 22.0 50

3.TDS	(mg/l) 1,360 24 500

4.Settleable	Solid	(mg/l) <0.1 <0.1 0.5

5.BOD5	(mg/l) 23.3 <2.0 40

6.Oil&Grease	(mg/l) 3.6 0.8 20

7.TKN	(mg/l) 1.7 <0.28 40

8.Sulfide	(mg/l) <1.0 <1.0 3.0

9.Fecal	Coliform	Bacteria(MPN/100	ml.) 35,000 2.0 -

ดัชนีตรวจวัด 21 พ.ย.64 1 ธ.ค.64 ค่ามาตรฐาน*

1.pH 7.1 8.9 5-9

2.SS	(mg/l) 21.7 104 50

3.TDS	(mg/l) 38 209 500

4.Settleable	Solid	(mg/l) <0.1 <0.1 0.5

5.BOD5	(mg/l) 11.3 5.2 40

6.Oil&Grease	(mg/l) 2.8 0.8 20

7.TKN	(mg/l) 6.2 <0.28 40

8.Sulfide	(mg/l) <1.0 <1.0 3.0

9.Fecal	Coliform	Bacteria(MPN/100	ml.) >160,000 6.8 -

ท่�มา	:	*	ปีรัะกาศกรัะทรัวงทรััพย์ากรัธิรัรัมช่าต้ิและสิิ�งแวด้ล�อม	เรัื�องกำาหนด้มาต้รัฐานค่วบค่้มการัรัะบาย์นำ�าทิ�งจากอาค่ารับางปีรัะเภทและบางขนาด้	

(อาค่ารัปีรัะเภท	ค่.	<	100)	ห�อง)ลงวันท่�	7	พฤศจิกาย์น	2548
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4. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
	 บริัษััทให�ค่วามสิำาค่ญักบัทรัพัย์ากรับ้ค่ค่ลบนรัากฐานของหลกัค่วามย้์ต้ธิิรัรัม	เทา่เท่ย์มกนั	สิทิธิมินษ้ัย์ช่นป้ีองกนัมิให�เกดิ้การั
ละเมิด้สิิทธิิไม่ว่าต้่อพนักงานหรัือผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ท่�เก่�ย์วข�อง	ภาย์ใต้�นโย์บาย์ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่มอย์่างเปี็นรั้ปีธิรัรัม	(เอกสิารั
ท่�เก่�ย์วข�อง	:	PC-CWG-002	นโย์บาย์ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่ม,	PC-CWG-028	นโย์บาย์ด้�านสิิทธิิมน้ษัย์ช่น)

	 กิจกรัรัมสิรั�างค่วามสิัมพันธ์ิท่�ด้่ของพนักงานภาย์ในองค์่กรั	 (Employees	 relations)	 บรัิษััทม่สิวัสิด้ิการัในการั 
สิรั�างค่วามสัิมพันธ์ิ	 สิรั�างค่วามสิามัค่ค่่	 กิจกรัรัมละลาย์พฤติ้กรัรัม	 ทำาให�ท้กค่นในองค์่กรัม่ปีฏิิสัิมพันธิ์ท่�ด้่ต่้อกัน	 สิามารัถื
ทำางานแก�ไขปีัญหา	ต้ลอด้จนสิรั�างทัศนค่ต้ิท่�ด้่ต้่อการัทำางานเพื�อบรัรัล้เปี้าหมาย์รั่วมกัน	 เช่่น	การัจัด้งานเล่�ย์งสิังสิรัรัค่์ปีรัะจำาปีี,	 
การัสิรั�างท่ม	(Team	Building),	การัแข่งขันก่ฬา	เปี็นต้�น

	 แนวปีฏิิบัต้ิการัค่ัด้เลือกพนักงานโด้ย์ปีรัาศจาก	“อค่ต้ิ”	ในสิถืาบันการัศึกษัา,	เพศสิภาพ	หรัือแนวค่ิด้ค่่านิย์มด้�านการัเมือง	
เปี็นต้�น	 เพรัาะองค์่กรัม่ค่่านิย์มและค่วามเชื่�อว่าหากสิมาชิ่กขององค์่กรัท้กค่นทำางานรั่วมกันโด้ย์ปีรัาศจาก	 “อค่ต้ิ”	 หรัือ	 
มจ่ติ้สิำานกึท่�ด้่ในด้�าน	“ค่วามเทา่เท่ย์มในสิงัค่ม”	แล�วจงึจะทำาให�พนกังานท้กค่นทำางานได้�อย์า่งม่ปีรัะสิทิธิภิาพ	โด้ย์ค่วามรัาบรัื�นและ 
ม่ค่วามสิ้ขในองค่์กรัได้�

	 การัเค่ารัพสิิทธิิด้�าน	 “ค่วามเสิมอภาค่ของการัแสิด้งออก”	 บรัิษััทกำาหนด้ให�ม่แนวปีฏิิบัต้ิอย่์างเป็ีนรั้ปีธิรัรัม	 เช่่น	 โค่รังการั	 
ค่้ณฟื้้อง	 บ้ญฟื้ัง	 และ	 โค่รังการั	 บ้ญ..รัอ..ฟื้ัง	 แนวปีฏิิบัต้ิท่�ให�พนักงานสิามารัถืสิื�อสิารักับผู้้�บรัิหารัได้�โด้ย์ต้รังโด้ย์ไม่ต้�องผู้่าน 
หวัหน�างานหรืัอฝ่า่ย์ใด้ภาย์ในองค์่กรัเพื�อรักัษัาค่วามลับนอกเหนอ่จากวธิิก่ารัรั�องท้กข์ปีกต้	ิโด้ย์โค่รังการัดั้งกล่าวไม่จำาเป็ีนต้�องเปิีด้
เผู้ย์ช่ื�อสิามารัถืรั�องเรัย่์นผู้้�บังค่บับญัช่า,	บอกกลา่วเรัื�องรัาวท่�อาจกอ่ให�เกิด้ค่วามเสิย่์หาย์ต่้อองค่ก์รั,	ข�อมล้หรืัอเบาะแสิในการัท้จริัต้,	 
การัถื้กละเมดิ้หรัอืไมไ่ด้�รับัการัปีฏิิบตั้อิย์า่งเปีน็ธิรัรัม	(เอกสิารัท่�เก่�ย์วข�อง	:	โค่รังการั	ค่้ณฟื้อ้ง	บญ้ฟื้งั	และ	โค่รังการั	บญ้..รัอ..ฟื้งั)

	 มาต้รัการัเฝ่า้รัะวงั	ป้ีองกนัและค่วบค่ม้การัแพรัร่ัะบาด้โค่วดิ้-19	ในแค่มปีค์่นงานกอ่สิรั�างท่�สิง่ผู้ลให�เกดิ้ค่วามต้ดิ้ขดั้ในการัซื้ื�อ
หาของอ้ปีโภค่บรัโิภค่ในกล้ม่ค่นงาน	บรัษัิัทและผู้้�รับัเหมาหลกั	จงึรัว่มบรัจิาค่สิิ�งของเค่รัื�องใช่�	เช่่น	เค่รัื�องอป้ีโภค่บรัโิภค่	ย์ารักัษัาโรัค่	 
เพื�อบรัรัเทาค่วามเด้ือด้รั�อน	อ่กทั�งเปี็นกำาลังใจให�ท้กค่นสิามารัถืผู้่านพ�นวิกฤต้ไปีได้�
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 บรัิษััท	 ช่่วาทัย์	 จำากัด้	(มหาช่น)	(“บรัิษััท”)	 ให�ค่วามสิำาค่ัญต้่อการัปีฏิิบัต้ิต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่	 ซื้ึ�งสิอด้ค่ล�อง
กับหลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่สิำาหรัับบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	 ต้ลอด้จนการัให�ค่วามสิำาค่ัญ 
ต้อ่ช้่มช่น	สัิงค่ม	และสิิ�งแวด้ล�อม	โด้ย์บริัษััทม่การัสิรั�างเสิถืย่์รัภาพและค่วามย์ั�งย์นืขององค์่กรัค่วบค่้ไ่ปีกับการัส่ิงเสิรัมิค่วามเป็ีนอย์้่
ท่�ด้่ของสิังค่มและช่้มช่นทั�งภาย์ในและภาย์นอกองค่์กรั	รัวมถืึงการัด้้แลเอาใจใสิ่ต้่อสิิ�งแวด้ล�อม	โด้ย์สิ่งเสิรัิมให�ผู้้�บรัิหารั	พนักงาน	
รัวมทั�งล้กค่�าและพันธิมิต้รัทางธิ้รักิจ	ได้�ม่สิ่วนรั่วมในการัต้อบแทนและรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่มและช่้มช่นผู้่านทางกิจกรัรัมเพื�อสิังค่ม	
หรัือ	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	อย์่างต้่อเน่�อง

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
	 บรัิษััทม้่งเน�นการัปีรัะกอบธิ้รักิจด้�วย์ค่วามเปี็นธิรัรัม	ไม่เอารััด้เอาเปีรั่ย์บ	ม่จรัรัย์าบรัรัณในการัปีฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ถืือห้�น	พนักงาน	
ล้กค่�า	ค่้่แข่ง	ค่้่ค่�า	เจ�าหน้�	ช่้มช่น	และสิังค่มอย์่างเสิมอภาค่และเปี็นธิรัรัม	ด้�วย์ค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์สิ้จรัิต้	โด้ย์ย์ึด้หลักท่�สิำาค่ัญ	ได้�แก่	

1.		 บริัษััทม่การัคั่ด้เลือกผู้้�รัับเหมาหรืัอค่้่ค่�าโด้ย์ค่ำานึงถืึงค่วามเท่าเท่ย์มกัน	 และม่ค่วามเป็ีนธิรัรัม	 โด้ย์ไม่เลือกปีฏิิบัต้ิเพรัาะ 
ค่วามแต้กต้่างทางกาย์	 จิต้ใจ	 เช่ื�อช่าต้ิ	 สิัญช่าต้ิ	 ศาสินา	 เพศ	 อาย์้	 การัศึกษัา	 หรัือเรัื�องอื�นใด้	 ด้�วย์ค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์สิ้จรัิต้	 
โด้ย์ยึ์ด้หลักท่�สิำาค่ัญ	 ได้�แก่	 การัให�ข�อม้ลข่าวสิารัและค่ำาแนะนำาท่�ถื้กต้�องเพ่ย์งพอ	 และทันเหต้้การัณ์ต้่อล้กค่�า	 เพื�อให�ผู้้�ท่�
เก่�ย์วข�องได้�ข�อม้ลเก่�ย์วกับสิินค่�าและการับรัิการัท่�ค่รับถื�วนการัสิ่งมอบสิินค่�าท่�ม่ค่้ณภาพต้รังต้ามข�อต้กลงกับล้กค่�าในรัาค่า
ท่�เปี็นธิรัรัมและหล่กเล่�ย์งการัด้ำาเนินการัอันก่อให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์

2.		 บริัษััทยึ์ด้มั�นในการัปีฏิิบัต้ิต้่อธินาค่ารั	 สิถืาบันการัเงิน	 ผู้้�ถืือห้�นก้�	 และเจ�าหน้�เงินก้�ย์ืมด้�วย์ค่วามซืื้�อสิัต้ย์์และช่ำารัะคื่นเงิน
ก้�ย์ืม	 และด้อกเบ่�ย์จ่าย์ต้รังต้ามกำาหนด้เวลา	 รัวมทั�งปีฏิิบัต้ิต้ามเงื�อนไขต่้างๆ	 ท่�รัะบ้ในสัิญญาเงินก้�ยื์มและข�อต้กลงต่้างๆ	
อย์่างเค่รั่งค่รััด้	กรัณ้ท่�ม่เหต้้การัณ์ท่�อาจสิ่งผู้ลต้่อธินาค่ารั	สิถืาบันการัเงิน	และเจ�าหน้�เงินก้�ย์ืมของบรัิษััท	หรัือไม่สิามารัถื
ปีฏิบิตั้ติ้ามเงื�อนไขท่�รัะบ้ในสิญัญาเงนิก้�ย์มืได้�	บรัษัิัทจะจดั้ทำาหนงัสิอืช่่�แจงและสิง่ให�ธินาค่ารั	สิถืาบันการัเงนิ	ผู้้�ถือืห้�นก้�	และ 
เจ�าหน้�เงินก้�ย์ืมเปี็นการัล่วงหน�า	และหารัือต้กลงแก�ไขปีัญหารั่วมกันท้กค่รัั�ง

3.		 บริัษััทไมส่ินบัสินน้ให�พนกังานกรัะทำาการัอนัเปีน็การัละเมดิ้ทรัพัย์์สินิทางปีญัญาหรัอืลิขสิทิธิิ�ของบ้ค่ค่ลอื�นโด้ย์ไมไ่ด้�รับัอนญ้าต้	
เช่่น	การัทำาซื้ำ�า	ด้ัด้แปีลง	เผู้ย์แพรั่โปีรัแกรัมค่อมพิวเต้อรั์แก่สิาธิารัณช่น	การันำาต้�นฉบับหรัือสิำาเนางานด้ังกล่าวออกให�เช่่า	
โด้ย์ไม่ได้�รัับอน้ญาต้จากเจ�าของลิขสิิทธิิ�และบรัิษััทไม่อน้ญาต้ให�พนักงานใช่�ซื้อฟื้แวรั์ท่�ละเมิด้ลิขสิิทธิิ�

4.	 บรัิษััทม้่งเน�นท่�จะพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ด้�วย์ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อผู้้�บรัิโภค่	และม้่งมั�นท่�จะสิรั�างสิรัรัค่์และสิ่งมอบผู้ลิต้ภัณฑ์
ต้ลอด้จนการับรัิการัให�อย์้่เหน่อค่วามพึงพอใจของล้กค่�ารัวมทั�งพย์าย์ามท่�จะแก�ไขข�อบกพรั่องท่�อาจจะเกิด้ขึ�นจากการัผู้ลิต้	
และ/หรัือการับรัิการั	ให�ด้่ขึ�นต้่อไปี

5.		 บรัิษััทได้�ม่การัแต้่งต้ั�งฝ่่าย์ด้้แลกำากับการัปีฏิิบัต้ิงาน	(Compliance)	ขึ�นเพื�อช่่วย์กำากับด้้แลกิจการัให�ม่การัปีฏิิบัต้ิงานเปี็นไปี
ต้ามหลักเกณฑ์ของหน่วย์งาน	ก.ล.ต้.	และ	ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	 เมื�อวันท่�	12	ต้้ลาค่ม	2561	ซื้ึ�งได้�แต้่งต้ั�ง	
นาย์อ้เทน	ช่่วย์งาน	ปีฏิิบัต้ิงานในต้ำาแหน่งเจ�าหน�าท่�ฝ่่าย์อาว้โสิฝ่่าย์กฎหมาย์และกำากับการัปีฏิิบัต้ิงานของบรัิษััท	เน่�องจาก
ม่ค่้ณว้ฒิและปีรัะสิบการัณ์ในการัปีฏิิบัต้ิงานด้�านกฎหมาย์	 และกฎรัะเบ่ย์บของหน่วย์งานรัาช่การัรัวมถืึงหน่วย์งานกำากับ 
ด้้แลต่้างๆ	 บรัิษััทจึงเห็นว่าม่ค่วามเหมาะสิมท่�จะปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ในการัค่วบค่้มด้้แลการัด้ำาเนินงานของบริัษััทให�เป็ีนไปีอย่์าง 
ถื้กต้�องต้ามกฎหมาย์และกฎรัะเบ่ย์บหรัือกฎเกณฑ์ท่�กำาหนด้	
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2.  การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 บรัิษััทต้รัะหนักถืึงค่วามสิำาคั่ญของสิิทธิิมน้ษัย์ช่นจึงกำาหนด้นโย์บาย์เก่�ย์วกับสิิทธิิมน้ษัย์ช่นโด้ย์ให�พนักงานท้กค่นม่สิิทธิ	ิ
เสิรั่ภาพ	และค่วามเสิมอภาค่เท่ย์มกันในการัปีฏิิบัต้ิงานต้ลอด้จนค่วามก�าวหน�าในอาช่่พการังาน	ซื้ึ�งม่แนวปีฏิิบัต้ิ	ด้ังน้�

1.		 บริัษััทจะไม่กรัะทำาการัใด้อนัเปีน็การัเพกิเฉย์ต่้อสิทิธิมินษ้ัย์ช่นรัวมถึืงเค่ารัพศกัด้ิ�ศรัค่่วามเป็ีนมนษ้ัย์์ของบค้่ค่ลและไม่กรัะทำา
การัอนัเปีน็การักด่้กนั	หรัอืเลอืกปีฏิบิตั้กิบับ้ค่ค่ลอนัเน่�องมาจากเพศ	เชื่�อช่าต้	ิศาสินา	สิถืานะของบ้ค่ค่ล	ฐานะทางเศรัษัฐกจิ
หรัือสิังค่ม	และนำาหลักเกณฑ์มาใช่�ในการัจ�างงาน	การัมอบหมาย์งาน	การัเลื�อนต้ำาแหน่ง	การัให�ผู้ลต้อบแทนในการัทำางาน	
รัวมถืึงเงื�อนไขการัจ�างงาน

2.		 ต้อ่ต้�านการักรัะทำาใด้อนัเปีน็การัแสิวงหาผู้ลปีรัะโย์ช่นจ์ากการัค่�ามนษ้ัย์์	การัใช่�แรังงานเด้ก็	ซึื้�งมอ่าย้์ต้ำ�ากวา่เกณฑท์่�กฎหมาย์
แรังงานกำาหนด้	โด้ย์จะไม่ทำาธิ้รักรัรัมใด้ๆ	กับผู้้�ผู้ลิต้สิินค่�า	หรัือบรัิการัท่�กรัะทำาการัด้ังกล่าว

3.		 ด้ำาเนินการัสินับสิน้น	 เค่ารัพปีกปี้องสิิทธิิมน้ษัย์ช่น	 โด้ย์ต้รัวจสิอบและค่วบค่้มมิให�การัด้ำาเนินการัทางธิ้รักิจของบรัิษััท	 ซื้ึ�ง
กรัะทำากับบ้ค่ลากรัภาย์นอกเปี็นการัสิ่งเสิรัิมและสินับสิน้นการัละเมิด้สิิทธิิมน้ษัย์ช่น	 รัวมถืึงไม่กรัะทำาการัอันเปี็นการัละเมิด้
สิิทธิิของพนักงานซื้ึ�งได้�รัับค่วามค่้มค่รัองต้ามกฎหมาย์

3.  นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	 บรัิษััทม่ค่วามม้่งมั�นท่�จะย์ึด้ถืือปีฏิิบัต้ิงานอย์่างม่ค่้ณธิรัรัมถื้กต้�องต้ามกฎหมาย์	 โด้ย์สินับสิน้นและสิ่งเสิรัิมให�พนักงาน 
ท้กรัะด้บัให�ค่วามสิำาค่ญั	และมจิ่ต้สิำานึกในการัร่ัวมกันต้อ่ต้�านการัท้จริัต้ค่อร์ัรัปัีชั่น	รัวมทั�งจดั้ให�มร่ัะบบค่วบค่ม้ภาย์ในเพื�อป้ีองกัน
การัท้จรัิต้	การัรัับหรัือให�สิินบนในท้กรั้ปีแบบ	

นโย์บาย์และแนวทางปีฏิบัิต้ดิ้�านการัต้อ่ต้�านการัท้จรัติ้และค่อรัร์ัปัีชั่นม่เน่�อหาค่รัอบค่ลม้การัด้ำาเนนิการัของบรัษัิัทในเรัื�องด้งัต้อ่ไปีน้�

1.	 บริัษััทจดั้ให�ม่การัปีรัะเมินค่วามเส่ิ�ย์งด้�านการัท้จริัต้ค่อรัร์ัปัีช่นัของบริัษััทและจัด้ทำามาต้รัการัปีฏิบัิต้ทิ่�สิอด้ค่ล�องกับค่วามเส่ิ�ย์ง
นั�นและเปี็นไปีต้ามรัะบบค่วบค่้มภาย์ใน

2.	 บรัิษััทจัด้ทำาขั�นต้อนปีฏิิบัต้ิท่�เพ่ย์งพอต้่อการันำาไปีปีฏิิบัต้ิให�เปี็นไปีต้ามนโย์บาย์น้�	 เพื�อสิามารัถืป้ีองกันการัเกิด้ท้จรัิต้และ
ค่อรั์รััปีช่ันในการัด้ำาเนินธิ้รักิจ

3.	 บริัษััทจัด้ให�ม่การัปีฐมนิเทศและการัฝ่ึกอบรัมให�แก่บ้ค่ลากรัอย์่างต้่อเน่�อง	 เพื�อให�ค่วามรั้�ค่วามเข�าใจเก่�ย์วกับนโย์บาย์	
มาต้รัการัและขั�นต้อนปีฏิิบัต้ิในการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้และค่อรั์รััปีช่ัน

4.	 บริัษััทจัด้ให�ม่รัะบบค่วบค่้มภาย์ในเพื�อให�มั�นใจปีรัะสิิทธิิภาพและปีรัะสิิทธิิผู้ลของนโย์บาย์ต้่อต้�านการัท้จริัต้และค่อร์ัรััปีชั่น	 
ซึื้�งค่รัอบค่ล้มถืึงกรัะบวนการัเก็บบันทึกข�อม้ลทางการัเงิน	 การับัญช่่	 และกรัะบวนการัอื�นๆ	 ท่�เก่�ย์วข�องกับการัปีฏิิบัต้ิงาน
ของบรัิษััท

5.	 บริัษััทจดั้ให�ม่การัต้ดิ้ต้ามและการัทบทวนเก่�ย์วกบัการัปีฏิบิตั้ติ้ามนโย์บาย์ต้อ่ต้�านการัท้จรัติ้และค่อรัร์ัปัีช่นั	โด้ย์ม่ขั�นต้อนการั
ด้ำาเนินการัท่�เหมาะสิม	เพื�อให�มั�นใจได้�ว่านโย์บาย์ม่ค่วามค่รับถื�วน	เพ่ย์งพอ	และทันต้่อสิถืานการัณ์

6.	 บรัิษััทจัด้ให�ม่ช่่องทางในการัสิื�อสิารัท่�ปีลอด้ภัย์ให�บ้ค่ลากรัของบรัิษััทและผู้้�ม่ส่ิวนได้�เสิ่ย์ท้กฝ่่าย์สิามารัถืขอค่ำาแนะนำา	 
แจ�งเบาะแสิ	 ข�อเสินอแนะ	 หรัือรั�องเรั่ย์นกรัณ้เก่�ย์วกับการัท้จรัิต้และค่อรั์รััปีช่ัน	 โด้ย์ม่มาต้รัการัค้่�มค่รัองสิิทธิิให�แก่บ้ค่ค่ล 
ด้ังกล่าว

7.	 บริัษััทจัด้ให�ม่การัสิื�อสิารันโย์บาย์ในการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปีชั่นทั�งภาย์ในและภาย์นอกบรัิษััท	 เพื�อให�ทรัาบถืึงนโย์บาย์
ของบรัษัิัทต้อ่ผู้้�มส่่ิวนได้�เสิย่์ท้กกล้ม่	ซึื้�งรัวมไปีถืงึการัแจ�งให�บริัษััทย์อ่ย์	บรัษัิัทรัว่ม	บรัษัิัทอื�นท่�บรัษัิัทมอ่ำานาจในการัค่วบค่ม้	
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และต้ัวแทนทางธิ้รักิจนำานโย์บาย์ในการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปีช่ันของบรัิษััทไปีปีฏิิบัต้ิ

	 ปีี	2564	บรัษัิัทต้อ่อาย้์การัรับัรัองเปีน็	“แนวรัว่มปีฏิบิตั้ขิองภาค่เอกช่นไทย์ในการัต้อ่ต้�านการัท้จรัติ้”	หรัอื	CAC	เปีน็รัะย์ะเวลา	 
3	 ปีี	 ค่รับกำาหนด้วันท่�	31	 ธิันวาค่ม	2567	 โด้ย์ม่อ้ด้มการัณ์ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจอย์่างม่ค่้ณธิรัรัมย์ึด้มั�นในค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ
ต้่อสิังค่มและผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ท้กกล้่มต้ามหลักบรัรัษััทภิบาลท่�ด้่	 และม่การัจัด้อบรัมนโย์บาย์ต่้อต้�านท้จรัิต้ค่อรั์รััปีชั่�นสิำาหรัับ 
ค่ณะกรัรัมการัเมื�อวันท่�	9	สิิงหาค่ม	2564	และจัด้อบรัมออนไลน์ผู้่าน	VDO	conference	หลักสิ้ต้รัต้่อต้�านการัท้จรัิต้เสิรัิมสิรั�าง 
จรัรัย์าบรัรัณและจริัย์ธิรัรัมเพื�อต้่อต้�านการัท้จริัต้ในองค์่กรัสิำาหรัับผู้้�บริัหารัพนักงานกล้่มท่�ม่ค่วามเส่ิ�ย์งและพนักงานใหม่ 

ในวันจันทรั์ท่�	13	ธิันวาค่ม	2564	

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท มีดังนี้

1.  การให้ของขวัญ การรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง
• ไม่เรั่ย์กรั�อง	หรัือรัับของขวัญ	หรัือผู้ลปีรัะโย์ช่น์อื�นใด้จากผู้้�ท่�เก่�ย์วข�องกับบรัิษััท

• การัรัับของขวัญต้�องไม่กรัะทบต้่อการัต้ัด้สิินใจในการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�

• ต้�องหล่กเล่�ย์งการัรัับของขวัญ	ของกำานัล	ท่�ม่ม้ลค่่า	เกินกว่า	5,000	บาท	หากจำาเปี็นต้�องรัาย์งานบรัิษััททรัาบ

• การัให�ของขวญั	ของกำานลั	และอื�นๆ	ต้�องม่ค่วามเหมาะสิมไมเ่กนิกวา่	5,000	บาท/ค่รัั�ง	และต้�องให�ในนามบรัษัิัทเทา่นั�น

2.  การบริจาคเพื่อการกุศล 
	 การับรัิจาค่เพื�อการัก้ศล	การัสิาธิารัณปีรัะโย์ช่น์	และการัสินับสิน้นเพื�อวัต้ถื้ปีรัะสิงค่์ท่�เก่�ย์วข�องกับค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่ม
ต้�องเปี็นไปีอย์่างโปีรั่งใสิ	ถื้กต้�องต้ามกฎหมาย์ไม่ขัด้ต้่อศ่ลธิรัรัมและไม่ถื้กนำาไปีใช่�เพื�อเปี็นข�ออ�างในการัต้ิด้สิินบน

3.  การให้เงินสนับสนุน
• ต้�องม่วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์เพื�อธิ้รักิจ	ภาพลักษัณ์	ช่ื�อเสิ่ย์งท่�ด้่ของบรัิษััท

• ต้�องเปี็นการัให�ในนามของบรัิษััทเท่านั�น

• หล่กเล่�ย์งการัให�เงินสินับสิน้นท่�ม่ค่วามเสิ่�ย์งและถื้กเช่ื�อมโย์งไปีเก่�ย์วข�องกับการัให�สิินบน

4.  การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
• ย์ึด้มั�นในค่วามเปี็นกลางทางการัเมือง

• ไม่ม่นโย์บาย์สินับสิน้นพรัรัค่การัเมืองไม่ว่าทางต้รังหรัือทางอ�อม	

• ห�ามมิให�บ้ค่ค่ลหนึ�งบ้ค่ค่ลใด้ทำาการัอน้มัต้ิธิ้รักรัรัมในการัสินับสิน้น

• ผู้้�ม่อำานาจอน้มัต้ิธิ้รักรัรัมต้ามรัะเบ่ย์บข�อบังค่ับของบริัษััทไม่สิามารัถือน้มัต้ิธิ้รักรัรัมท่�เก่�ย์วข�องกับการัช่่วย์เหลือ 
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ทางการัเมืองได้�

5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ของต้นด้�วย์ค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์สิ้จรัิต้	และทำาเพื�อปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ของบรัิษััท

• ต้�องไม่ด้ำาเนินการัใด้ๆ	ท่�ก่อให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์

• ต้�องเปีิด้เผู้ย์ค่วามสิัมพันธิ์	หรัือ	สิถืานการัณ์ใด้ๆ	ท่�ก่อให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์กับบรัิษััททันท่

 มาตรการการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) และช่องทางการร้องเรียน

	 บรัิษััทได้�จัด้ให�ม่ช่่องทางการัรั�องเรั่ย์นและการัแจ�งเบาะแสิ	 ซึื้�งค่รัอบค่ล้มต้ั�งแต้่การัรัับเรัื�องรั�องเรั่ย์น	 การัต้รัวจสิอบ 
ข�อเท็จจรัิง	และการัสิรั้ปีผู้ล	รัวมถืึงการัค่้�มค่รัองผู้้�แจ�งเรัื�องและบ้ค่ค่ลท่�เก่�ย์วข�อง	เพื�อรัับเรัื�องรั�องเรั่ย์นจากการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ของ 
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ผู้้�บรัิหารั	และพนักงานของบรัิษััท	เก่�ย์วกับการักรัะทำาผู้ิด้กฎหมาย์	จรัรัย์าบรัรัณ	และพฤต้ิกรัรัมท่�อาจสิ่อถืึง
การัท้จรัิต้ค่อรั์รััปีช่ันท่�เก่�ย์วข�องกับบรัิษััท	โด้ย์สิามารัถืแจ�งเรัื�องรั�องเรั่ย์นได้�โด้ย์

 1)  ทางไปรษณ์้ยุ์  :	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ

	 	 	 	 	 	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

	 	 	 	 	 	 1168/80	อาค่ารัล้มพิน้ทาวเวอรั์	ช่ั�น	27	ย์้นิต้ด้่	

	 	 	 	 	 	 ถืนนพรัะรัามสิ่�	แขวงท้่งมหาเมฆ่	เขต้สิาทรั	

	 	 	 	 	 	 กรั้งเทพมหานค่รั	10120	

 2)  ทางอัีเมูล  :	 auditcommittee@chewathai.com

 3)  ทางโทรศึัพัท์  :	 1260	กด้	4

	 เพื�อสิรั�างค่วามมั�นใจให�แก่ผู้้�ท่�แจ�งเบาะแสิ	 หรัือผู้้�รั�องเรั่ย์น	 ทั�งท่�เปี็นพนักงาน	 ล้กค่�า	 หรัือผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ท้กกล้่มท่�เปี็น 
ผู้้�แจ�ง	 จะได้�รัับการัปีกปี้องและค่้�มค่รัองสิิทธิิต้ามกฎหมาย์	 ซึื้�งบรัิษััทให�ค่วามสิำาค่ัญกับการัเก็บข�อม้ลการัแจ�งเบาะแสิหรัือข�อ
รั�องเรั่ย์นเป็ีนค่วามลับ	 และได้�กำาหนด้ขั�นต้อนการัรัับเรัื�องและการัสิอบสิวนไว�เป็ีนลาย์ลักษัณ์อักษัรั	 ซึื้�งเรัื�องรั�องเรั่ย์นดั้งกล่าว
จะรัับรั้�เพ่ย์งเฉพาะในกล้่มบ้ค่ค่ลท่�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเท่านั�น	 หากข�อม้ลค่วามลับด้ังกล่าวถื้กเปีิด้เผู้ย์	 
บรัิษััทจะต้ิด้ต้ามสิอบสิวนหาบ้ค่ค่ลท่�เปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลด้ังกล่าวและม่บทลงโทษัผู้้�ท่�กรัะทำาการัด้ังกล่าว

4.  นโยบายการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	ม่ค่วามม้่งมั�นท่�จะด้ำาเนินธิ้รักิจค่วบค่้่ไปีกับการัค่วบค่้มและจัด้การัสิิ�งแวด้ล�อมอย์่างต้่อเน่�อง	 
โด้ย์บริัษััทผู้่านการัพิจารัณาและได้�รัับการัรัับรัองรัะบบมาต้รัฐานการัจัด้การัด้�านสิิ�งแวด้ล�อม	 ISO14001:2015	 ต้ั�งแต้่วันท่�	 
12	ต้้ลาค่ม	2562	และด้ำาเนินการัต้อ่อาย์ใ้บรับัรัองแล�วเมื�อวนัท่�	14	กนัย์าย์น	2563	บรัษัิัทจงึม่้งเน�นการัปีลก้ฝ่งัจติ้สิำานกึแกพ่นกังาน
ในการัปีฏิิบัต้ิต้ามมาต้รัฐาน	 ISO14001	:	2015	 และการัใช่�ทรััพย์ากรัให�เกิด้ปีรัะสิิทธิิภาพสิ้งสิ้ด้	 รัวมถืึงการัสิื�อสิารั	 ให�ค่วามรั้�	 
สินบัสินน้และสิรั�างจิต้สิำานกึให�แก่พนักงาน	รัวมถืงึผู้้�ท่�เก่�ย์วข�องท้กฝ่า่ย์ในการับรัหิารัการัใช่�ทรัพัย์ากรัท่�มอ่ย่้์ให�เกิด้ปีรัะโย์ช่น์สิง้สิด้้
แก่องค่์กรัในอันท่�จะสิ่งผู้ลต้่อเน่�องในการัสิรั�างนิสิัย์	 และนำาไปีปีรัับใช่�ท่�บ�าน	 รัวมทั�งยั์งค่าด้หวังผู้ลพลอย์ได้�ซึื้�งจะทำาให�เกิด้การั 
ใช่�ทรัพัย์ากรัอย่์างมป่ีรัะสิทิธิภิาพในรัะดั้บปีรัะเทศ	ด้�วย์ค่วามด้น้่�	จะสิง่ผู้า่นไปีสิ้เ่ย์าวช่นรั้น่หลังให�เป็ีนแบบอย่์างสืิบไปี	นำาไปีสิ้ก่ารั
ค่ิด้ก่อนใช่�	และการัสิรั�างนิสิัย์แห่งค่วามปีรัะหย์ัด้

	 ทั�งน้�บรัิษััทสิื�อสิารัการัสิรั�างจิต้สิำานึกด้�านการัใช่�ทรััพย์ากรั	 ด้�วย์วิธิ่การัต้่างๆ	 เช่่น	 ต้ิด้สิต้ิ�กเกอรั์ปีรัะช่าสิัมพันธิ์	 จัด้บอรั์ด้	 
จัด้กิจกรัรัม	และให�ค่วามรั้�โด้ย์การัจัด้อบรัมภาย์ใน

	 นอกจากน้�บรัิษััทย์ังสิ่งเสิรัิมสินับสิน้นการัออกแบบ	 วิจัย์และพัฒนาผู้ลิต้ภัณฑ์	 เพื�อการัปีรัะหยั์ด้พลังงาน	 และรัักษัา 
สิิ�งแวด้ล�อม	 อ่กทั�งสิ่งเสิรัิมให�กรัรัมการั	 ผู้้�บรัิหารั	 และพนักงานท้กค่น	 รัวมทั�งพนักงานในบรัิษััทย์่อย์	บรัิษััทรั่วม	 ใช่�ทรััพย์ากรั 



ONE REPORT 2564134

ของบรัิษััทให�เกิด้ปีรัะสิิทธิิภาพสิ้งสิ้ด้โด้ย์กำาหนด้นโย์บาย์ท่�เก่�ย์วข�องได้�แก่	นโย์บาย์ปีรัะหย์ัด้พลังงานไฟื้ฟื้้า	นโย์บาย์การัใช่�เค่รัื�อง
ปีรัับอากาศนโย์บาย์การัใช่�อ้ปีกรัณ์สิำานักงาน	นโย์บาย์การัลด้การัใช่�กรัะด้าษั	โด้ย์ม่แนวทางปีฏิิบัต้ิ	ด้ังน้�

4.1	 	 ให�ค่วามรั่วมมือและปีฏิิบัต้ิต้ามข�อบังค่ับกฎหมาย์และข�อกำาหนด้อื�นๆ	ท่�เก่�ย์วข�องกับสิิ�งแวด้ล�อม

4.2	 	 การัปีรัะหยั์ด้และอน้รัักษ์ัการัใช่�พลังงานไฟื้ฟ้ื้าของบริัษััทม่การักำาหนด้ช่่วงเวลาการัเปิีด้ปิีด้ไฟื้ให�เหมาะสิมกับช่่วงเวลา 
ท่�ใช่�งาน	 และเลือกใช่�อ้ปีกรัณ์และหลอด้ไฟื้ช่นิด้ปีรัะหย์ัด้พลังงานท่�ได้�รัับการัรัับรัองมาต้รัฐานผู้ลิต้ภัณฑ์อ้ต้สิาหกรัรัม	 
รัวมทั�งมก่ารัรัณรังค่์ให�ช่่วย์กันปีรัะหยั์ด้	เช่น่	การัใช่�หลอด้	LED	ทั�งสิำานกังาน	,	การัทำาค่วามสิะอาด้แผู่้นกรัองอากาศอย่้์เสิมอ 
การัต้ั�งอ้ณหภ้มิเค่รัื�องปีรัับอากาศให�เหมาะสิม	โด้ย์ม่ค่ณะกรัรัมการั	5สิ	ช่่วย์กันปีรัะช่าสิัมพันธิ์ให�พนักงานท้กค่นม่หน�าท่�
สิำารัวจ	และต้รัวจต้รัาอ้ปีกรัณ์ไฟื้ฟื้้าให�พรั�อมใช่�งานอย์้่เสิมอ	เพื�อปี้องกันอัค่ค่่ภัย์เน่�องจากไฟื้ฟื้้าลัด้วงจรั	

	 	 จากท่�บริัษััทได้�สิื�อสิารัให�ค่วามร้ั�	สินับสินน้และสิรั�างจิต้สิำานกึให�แก่พนกังาน	สิำาหรับันโย์บาย์ปีรัะหยั์ด้พลังงานไฟื้ฟ้ื้า	นโย์บาย์
การัใช่�เค่รัื�องปีรัับอากาศ	 และนโย์บาย์การัใช่�อ้ปีกรัณ์สิำานักงานนั�น	 บรัิษััท	 ได้�ต้ิด้ต้ามผู้ลการัด้ำาเนินงานและปีรัะเมินผู้ล
นโย์บาย์ด้ังกล่าวพบว่าบรัิษััทสิามารัถืลด้ค่่าใช่�จ่าย์เก่�ย์วกับทรััพย์ากรัได้�อย์่างม่ปีรัะสิิทธิิภาพ	

4.3	 	 บรัษัิัทมก่ำาหนด้แนวทางปีฏิบัิต้ิในการัค่วบค่ม้ค่ณ้ภาพนำ�าทิ�งโด้ย์ติ้ด้ต้ั�งรัะบบบำาบัด้ในบ่อบำาบัด้ก่อนปีล่อย์รัะบาย์ทิ�งสิ้แ่หลง่นำ�า 
สิาธิารัณะ	 ม่แนวทางการัจัด้การันำ�าทิ�งเปี็นไปีต้ามท่�กฎหมาย์กำาหนด้	 ม่การักำาหนด้แผู้นด้ำาเนินการัด้�านการัค่วบค่้มการั
รัะบาย์นำ�าทิ�งผู้า่นบอ่บำาบดั้นำ�าทิ�งท่�ต้ดิ้ต้ั�งอย่้์ภาย์ในโค่รังการัมก่ารัต้รัวจเช่ค็่รัะบบบำาบดั้และกำาหนด้ให�มก่ารัเข�าเกบ็ต้วัอย์า่ง
นำ�าทิ�งในโค่รังการัก่อสิรั�าง	 เพื�อต้รัวจสิอบค่้ณภาพนำ�าเปี็นปีรัะจำาท้กเด้ือนม่แผู้นบำารั้งรัักษัา	แผู้นการัซื้่อมแซื้มรัะบบ	และ 
ค่้ม่อืการับำารัง้รักัษัา	โด้ย์การัค่วบค่ม้ค่ณ้ภาพนำ�าทิ�งจะม่การัต้รัวจสิอบค่ณ้ภาพนำ�าทิ�งกอ่นและหลังจากเข�าสิ้ร่ัะบบบำาบัด้นำ�าเสิย่์	 
ด้ำาเนินการัโด้ย์บรัิษััทผู้้�รัับอน้ญาต้ขึ�นทะเบ่ย์นห�องปีฏิิบัต้ิการัวิเค่รัาะห์นำ�าเสิ่ย์	 ม่กรัะบวนการัต้รัวจวัด้	 บันทึกผู้ล	 และ 
จัด้ทำารัาย์งาน	 ก่อนการัปีล่อย์นำ�าเสิ่ย์ลงสิ้่แหล่งนำ�าสิาธิารัณะ	 ในโค่รังการัท่�ม่การัก่อสิรั�าง	 จนถืึงการัสิ่งมอบการับรัิหารัให� 
ค่ณะกรัรัมการันิต้ิบ้ค่ค่ลอาค่ารัช่้ด้	ซื้ึ�งม่ผู้ลการัต้รัวจวัด้ค่้ณภาพนำ�าทิ�งผู้่านเกณฑ์ต้ามมาต้รัฐานกำาหนด้	

4.4	 	 สินบัสินน้ให�พนกังานค่ดั้แย์กขย์ะออกเปีน็หมวด้หม้ท้่กค่รัั�งกอ่นนำาไปีจดั้ทิ�งต้อ่ไปี	โด้ย์มก่ารัจดั้วางถืงัขย์ะสิำาหรับัแย์กปีรัะเภท
ขย์ะไว�ต้ามจ้ด้ท่�เหมาะสิมของสิำานักงานการัใช่�ทรััพย์ากรัอย์่างค่้�มค่่าและม่ปีรัะสิิทธิิภาพ	 โด้ย์นำากลับมาใช่�หม้นเว่ย์นแทน 
การัทิ�ง	ม่การัรัณรังค่์ให�ใช่�กรัะด้าษัทั�งสิองหน�า	และต้รัวจการัแก�ไขเอกสิารับนค่อมพิวเต้อรั์หรัือโน๊ต้บ้๊ค่	แทนการัจัด้พิมพ์
เปี็นกรัะด้าษั	และการัปีรัะสิานงานรัะหว่างแผู้นกโด้ย์การัสิื�อสิารัทางอ่เมล	หรัือ	ช่่องทาง	Line	แทนการัสิ่งโด้ย์เอกสิารั

4.5	 	 การัปีรัะหย์ัด้พลังงานในพื�นท่�สิำานักงานโด้ย์การัใช่�ไฟื้ฟื้้าและรัะบบปีรัับอากาศอย์่างม่ปีรัะสิิทธิิภาพ	ปีิด้ไฟื้ฟื้้าก่อนพักเท่�ย์ง	
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และ	กอ่นเลกิงาน	30	นาท่	เพื�อเปีน็การัลด้ชั่�วโมงการัใช่�ไฟื้ฟื้า้ลง	รัวมถืงึปีรับัต้ั�งอ้ณหภม้ิให�เหมาะสิมเพรัาะการัปีรับัอ้ณหภม้ิ
ท้ก	1	องศา	จะสิ่งผู้ลต้่อการัใช่�พลังงานและค่่าใช่�จ่าย์ของเค่รัื�องปีรัับอากาศ

4.6	 	 รัณรังค่์การัใช่�ถื้งผู้�าเพื�อลด้การัใช่�ถื้งพลาสิต้ิกใช่�กล่องข�าวใสิ่อาหารัแทนการัใสิ่กล่องโฟื้ม	ใช่�กรัะต้ิกนำ�า	ขวด้นำ�าแบบพกพา

แทนการัขวด้พลาสิต้ิกแบบใช่�ค่รัั�งเด้่ย์วทิ�งเพื�อสิรั�างค่วามต้รัะหนักรั้�	ปีล้กฝ่ังจิต้สิำานึกด้�านการัปีรัะหย์ัด้พลังงาน	ทรััพย์ากรั	
อน้รัักษั์สิิ�งแวด้ล�อมให�เกิด้ขึ�นในท้กรัะด้ับต้ั�งแต้่ค่ณะกรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารั	พนักงาน

4.7	 	 รัณรังค์่การัลด้ใช่�กรัะด้าษัโด้ย์ให�ผู้้�บริัหารัและพนักงานม่สิว่นรัว่มในการัออกแบบโค่รังการัปีรัะหยั์ด้กรัะด้าษัในการัถ่ืาย์เอกสิารั
หรัือพรัิ�นเอกสิารั	อ่กทั�งเปี็นการัช่่วย์ลด้ค่่าใช่�จ่าย์สิ่วนเกินของบรัิษััท	

4.8	 	 สิ่งเสิรัิมและสินับสิน้นกิจกรัรัมด้�านสิิ�งแวด้ล�อมอย์่างเต้็มท่�โด้ย์ให�ค่วามรั่วมมือกับภาค่รััฐ	ภาค่เอกช่น	และช่้มช่นใกล�เค่่ย์ง	
บรัิษััทได้�ลงพื�นท่�สินับสิน้นการัลอกท่อรัะบาย์นำ�า	และด้้แลช่้มช่น	เพื�อเปี็นการัช่ำารัะล�างสิิ�งปีฏิิก้ลท่�สิะสิมอย์้่ในท่อรัะบาย์นำ�า	
สิ่งผู้ลให�การัรัะบาย์นำ�าในท่อไหลค่ล่องต้ัว	และสิามารัถืรัองรัับนำ�าฝ่นได้�ในปีรัิมาณมากขึ�น

4.9	 	 สิรั�างค่้ณภาพช่่วิต้และสิ้ขอนามัย์ท่�ด้่ให�กับพนักงาน	 โด้ย์ทางบรัิษััทได้�สินับสิน้นพนักงานเข�ารั่วมกิจกรัรัมแข่งขันฟื้้ต้บอล	
TOA	 พรั�อมสินับสิน้นค่่าสินามฝึ่กซื้�อม	 และช้่ด้ก่ฬาสิำาหรัับการัแข่งขันให�พนักงาน	 เพื�อสิ่งเสิรัิมการัออกกำาลังกาย์	 
เพื�อสิ้ขอนามัย์ท่�ด้่	และ	การัสิรั�างค่วามสิัมพันธิ์ท่�ด้่กับเพื�อนรั่วมงาน
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4.10		 เลือกใช่�วสัิด้ท้่�ผู้้�ผู้ลติ้ม่ค่วามใสิ่ใจสิิ�งแวด้ล�อมใช่�ทรัพัย์ากรัธิรัรัมช่าต้อิย์า่งมป่ีรัะสิทิธิภิาพและปีรัะสิทิธิผิู้ล	เพื�อลด้ผู้ลกรัะทบ
ต้่อสิิ�งแวด้ล�อม	โด้ย์ต้รัวจสิอบต้ามมาต้รัฐานด้�านสิิ�งแวด้ล�อมของผู้้�ผู้ลิต้

4.11		 จดั้โค่รังการัสินบัสินน้ให�พนกังานช่่วาทยั์ปีลอด้บ้หรั่�	เพื�อรัณรังค่ง์ด้การัสิบ้บ้หรั่�	และให�พนกังานท้กค่นต้รัะหนกัถืงึปีรัะโย์ช่น์
ของการัไม่สิ้บบ้หรั่�	อันจะทำาให�ม่สิ้ขภาพท่�ด้่	สิ้ขภาพอนามัย์แข็งแรัง	อาย์้ย์ืนย์าว	อ่กทั�งเปี็นการัลด้มลพิษัต้่อสิิ�งแวด้ล�อม

4.12		 บรัิษััทได้�ม่การัจัด้อบรัมการัอบรัมมาต้รัฐานการัปีฏิิบัต้ิงาน	กฎหมาย์	และข�อกำาหนด้ท่�เก่ย์วกับสิิ�งแวด้ล�อม	ต้ามหลักสิ้ต้รั	
“รัะบบการัจัด้การัด้�านสิิ�งแวด้ล�อม	ISO14001:2015”

4.13		 การัช่่วย์ลด้ปีรัิมาณ	Carbon	footprint	จากการัเด้ินทางโด้ย์ใช่�วิธิ่การัปีรัะช่้มผู้่านสิื�ออิเล็กทรัอนิกสิ์อ่กทั�งช่่วย์ปีรัะหย์ัด้การั
แจกเอกสิารัปีรัะกอบการัปีรัะช่้มช่่วย์ลด้ขย์ะจากการัรัับรัอง	 ช่่วย์ลด้พลังงานไฟื้ฟื้้า	 เปี็นกิจกรัรัมท่�ช่่วย์ลด้โลกรั�อน	 และ
สิามารัถืวิเค่รัาะห์ผู้ลเพื�อนำาไปีวางแผู้นการัด้ำาเนินงานเพื�อลด้	 Carbon	footprint	 ลด้ค่่าใช่�จ่าย์ด้�านพลังงาน	 นำาไปีสิ้่การั
สิรั�างผู้ลลัพธิ์อย์่างเปี็นรั้ปีธิรัรัมเปี็นนโย์บาย์ในการัจัด้การัด้�านสิิ�งแวด้ล�อมท่�สิอด้ค่ล�องกับโค่รังการัของ	 SET	 ซึื้�งบรัิษััท 
เข�ารั่วมเปี็นพันธิมิต้รัในโค่รังการั	“care	the	bear”	เพื�อด้ำาเนินกิจกรัรัมรัักษั์สิิ�งแวด้ล�อมค่วบค่้่ไปีกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจท่�ให�
ค่วามค่วาม	สิำาค่ัญในเรัื�องสิิ�งแวด้ล�อม	(Environment)	สิังค่ม	(Social)	และธิรัรัมาภิบาล	(Governance)	หรัือ	ESG	ไปี

พรั�อมกัน	 โด้ย์ในปีี	2564	 บรัิษััทสิามารัถืช่่วย์ลด้ปีรัิมาณค่ารั์บอนฟื้้ต้พรัิ�นได้�ถืึง	3,446.22	 kgCO2e	 หรัือเท่ย์บเท่าการั
ด้้ด้ซื้ับ	CO2	ต้่อปีีของต้�นไม�	383	ต้�น

การปฏิบัติตามกฎหมายและการดำาเนินงานตามหลัก EIA
	 ก่อนท่�จะเริั�มโค่รังการัก่อสิรั�างไม่ว่าจะเป็ีนโค่รังการัแนวรัาบหรืัอแนวสิ้งบริัษััทค่ำานึงถืึงปีัจจัย์ด้�านผู้ลกรัะทบทางสิิ�งแวด้ล�อม 
เปี็นสิำาค่ัญรัวมทั�งจะปีฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์และข�อบังค่ับเก่�ย์วกับสิิ�งแวด้ล�อม	โด้ย์ท้กโค่รังการัของบรัิษััทท่�ม่ขนาด้และจำานวนพื�นท่�
ใช่�สิอย์อย์้่ภาย์ใต้�หลักเกณฑ์ของกฎหมาย์ท่�ต้�องทำารัาย์งานการัปีรัะเมินผู้ลกรัะทบต้่อสิิ�งแวด้ล�อม	(	 Environmental	 Impact	
Assessment	(EIA)	)	 ต้ามข�อกำาหนด้ของพรัะรัาช่บัญญัต้ิสิ่งเสิรัิมและรัักษัาค่้ณภาพสิิ�งแวด้ล�อมแห่งช่าต้ิ	 พ.ศ.	2535	 บรัิษััท
จะร่ัวมจัด้ทำารัาย์งาน	 EIA	 กับบริัษััทท่�ปีรึักษัาท่�เป็ีนผู้้�เช่่�ย์วช่าญ	 และขึ�นทะเบ่ย์นอย่์างถื้กต้�องต้ามกฎหมาย์กับกฎกรัะทรัวง
ทรััพย์ากรัธิรัรัมช่าต้ิและสิิ�งแวด้ล�อม	 โด้ย์ในการัจัด้ทำารัาย์งานและกำาหนด้มาต้รัการัปี้องกันผู้ลกรัะทบสิิ�งแวด้ล�อม	 บรัิษััทได้�รั่วม
ปีรัะเมนิผู้ลกรัะทบจากโค่รังการัต้า่งๆ	อย์า่งใกล�ช่ดิ้ทั�งกบับรัษัิัทท่�ปีรักึษัาและกบัผู้้�อาศัย์รัอบโค่รังการั	รัวมทั�งมก่ารัทำาปีรัะช่าพจิารัณ์
เพื�อกำาหนด้แนวทางและมาต้รัการั	การัปี้องกันท่�ได้�ผู้ลด้่ท่�สิ้ด้ต้่อทั�งผู้้�อย์้่อาศัย์	ล้กค่�า	และสิิ�งแวด้ล�อมรัอบข�าง	

 

	 หลังจากรัาย์งานการัปีรัะเมินผู้ลกรัะทบต่้อสิิ�งแวด้ล�อมได้�รับัค่วามเหน็ช่อบจากสิำานกังานวเิค่รัาะหผ์ู้ลกรัะทบสิิ�งแวด้ล�อมแล�ว	
ในช่่วงการัก่อสิรั�างบรัิษััทจะม่การัต้ิด้ต้ามค่วามค่ืบหน�าและการัปีฏิิบัต้ิต้ามข�อกำาหนด้วิธิ่การัและเงื�อนไขท่�รัะบ้ในรัาย์งาน	 โด้ย์ 
จะปีรัะช่้มติ้ด้ต้ามผู้ลกับผู้้�รัับเหมาและท่�ปีรัึกษัาโค่รังการัแต่้ละโค่รังการัอย่์างใกล�ชิ่ด้	 เพื�อให�มั�นใจว่าการัก่อสิรั�างจะส่ิงผู้ลกรัะทบ
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ต้่อผู้้�อย์้่อาศัย์รัอบข�าง	และสิิ�งแวด้ล�อมอย์่างน�อย์ท่�สิ้ด้

5. นวัตกรรมชีวาทัยเพ่่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
	 บรัิษััทได้�นำาแนวค่ิด้การัออกแบบโค่รังการัเพื�อการัอน้รัักษั์สิิ�งแวด้ล�อมและปีรัะหย์ัด้พลังงานท่�ได้�นำามาใช่�ในค่อนโด้มิเน้ย์ม
นั�น	 เพื�อเสิรัิมสิรั�างค่้ณภาพช่่วิต้ท่�ด้่แก่ผู้้�พักอาศัย์	 และเสิรัิมสิรั�างสิ้ขลักษัณะท่�ด้่ให�กับผู้้�ใช่�อาค่ารัให�มากท่�สิ้ด้	 เรัื�องแรักๆ	 
ท่�ได้�ค่ำานงึถืงึค่อื	การัออกแบบทศิทางอาค่ารั	และรัป้ีทรังอาค่ารัให�รับัลม	และสิามารัถืรัะบาย์อากาศได้�ด้	่และต้�องการัใช่�ปีรัะโย์ช่น์
จากทิศทางลมธิรัรัมช่าติ้	 ต้ามฤด้้กาลของปีรัะเทศไทย์ให�มากท่�สิ้ด้	 ซึื้�งเป็ีนท่�ทรัาบกันด้่อย่้์แล�วว่าทิศทางของลมต้ามฤด้้กาล 
ของปีรัะเทศไทย์นั�นมาจากทางทิศต้ะวันออกเฉ้ย์งเหน่อ	 และทิศต้ะวันต้กเฉ้ย์งใต้�	 และท่�ต้ั�งของโค่รังการัน้�ได้�หันหน�าไปีทาง 
ทิศเหน่อ	 ซึื้�งสิ่งผู้ลด้่ต่้อแนวคิ่ด้น้�เป็ีนอย่์างมาก	 เรัาจึงได้�ทำาการัออกแบบรั้ปีทรังของอาค่ารัหลังน้�เป็ีนลักษัณะหน�ากว�างเปิีด้ 
เข�ารัับลมทั�งจาก	2	ทิศทางท่�กล่าวมาและย์ังเพิ�มเต้ิมช่่องรัะบาย์อากาศเข�าสิ้่พื�นท่�โถืงทางเด้ินของอาค่ารัในบางช่ั�นของโค่รังการั
อ่กด้�วย์	 ซึื้�งนอกจากจะได้�ปีรัะโย์ช่น์จากเรัื�องการัรัะบาย์อากาศน้�แล�วย์ังทำาให�รั้ปีทรังของอาค่ารั	 ด้้ม่ล้กเล่น	 ไม่อึด้อัด้และทึบ 
จนเกนิไปี	เพื�อให�ผู้้�อย่้์อาศยั์ได้�รั้�สิกึถึืงการัพกัผู่้อนท่�มค่่ณ้ภาพอย่์างแท�จริัง	โด้ย์ก่อให�เกดิ้ทางเลอืกในการัปีรัะหย์ดั้พลงังานต่้อภารัะ
การัทำาค่วามเย์็นของเค่รัื�องปีรัับอากาศ	ลด้การัใช่�ไฟื้สิ่องสิว่าง	และเค่รัื�องใช่�ไฟื้ฟื้้าอื�นๆ	ได้�โด้ย์ท่�รัาค่าก่อสิรั�างย์ังค่งอย์้่ในรัะด้ับท่�
ใกล�เค่่ย์งกันกับค่อนโด้มิเน้ย์มต้ามท�องต้ลาด้	สิ่งผู้ลให�เกิด้ค่วามค่้�มค่่าในเรัื�องรัาค่า	การัใช่�งานท่�เหมาะสิมและสิามารัถืปีรัะหย์ัด้

ค่่าไฟื้ฟื้้าจากการัเลือกโค่รังการัของช่่วาทัย์

ภาพัแสดำงรูปทรงและทิศึทางข้อังลมู ที�ไหุ้ลเข้้าสู่ตัวอัาคาร (โครงการชีวาทัยุ เกษตร-นวมูินทร์)
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6.  นวัตกรรมชีวาทัย สำาหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
	 ปีจัจบั้นสัิงค่มการัอย่้์อาศยั์กำาลงัปีรับัเปีล่�ย์นรัป้ีแบบเข�าสิ้สั่ิงค่มผู้้�สิง้อาย้์อย์า่งเต้ม็ต้วัในเวลาอนัใกล�น้�	ทางช่่วาทยั์จึงมแ่นวค่ดิ้
ท่�จะออกแบบและพัฒนาท่�อย่้์อาศัย์ท่�ค่ำานึงถึืงค่วามสิะด้วกสิบาย์ของท้กเพศท้กวัย์ไม่ว่าจะเปี็น	 ผู้้�ใหญ่	 ค่นช่รัา	 หรัือ	 แม�แต้่ผู้้�
พกิารัผู้้�ท้พลภาพ	ก็สิามารัถืใช่�ช่วิ่ต้ได้�อย่์างปีกติ้สิข้	ภาย์ใต้�ออกแบบท่�ค่ำานงึถึืงมาต้รัฐานค่ณ้ภาพช่่วิต้ของท้กค่น	ซึื้�งในปีีน้�	ช่ว่าทยั์ 
ได้�ออกแบบบ�านเด้่�ย์วโค่รังการั	ช่่วาวัลย์์	ปีิ�นเกล�า-สิาทรั	ซื้ึ�งเปี็นบ�านท่�ใช่�แนวค่ิด้การัออกแบบต้ามแนวค่ิด้ด้ังกล่าว	ซื้ึ�งเปี็นทำาเล
ศักย์ภาพท่�ค่าด้ว่าจะสิ่งเสิรัิมสิังค่มให�อย์้่รั่วมกับค่นท้กวัย์ได้�อย์่างม่ค่วามสิ้ข

 แนวคิดหลักการออกแบบ ประกอบด้วย 6 หลัก คือ 

1.  Security (ความูปลอัดำภัยุ)	 ต้�องเปี็นสิภาพแวด้ล�อมท่�ก่อให�เกิด้ค่วามปีลอด้ภัย์แก่	 ผู้้�สิ้งอาย้์	 ผู้้�พิการั	 และเด้็ก	 
ในด้�านต้่างๆ	ทั�งการัเค่ลื�อนไหว	การัมองเห็น	การัได้�ย์ิน	เช่่น	รัะหว่างทางเด้ินในจ้ด้ต้่างๆ	ม่รัาวจับ	กรัะเบื�อง	หรัือวัสิด้้
ท่�ใช่�ปี้พื�นต้�องไม่ลื�น	ม่รัะบบขอค่วามช่่วย์เหลือหลาย์ๆ	จ้ด้	เช่่น	ในห�องนำ�า	ห�องนอน	ด้ังนั�น	ทางช่่วาทัย์ได้�ม่การัใสิ่ใจ
ในรัาย์ละเอ่ย์ด้เรัื�องค่วามปีลอด้ภัย์	ด้ังต้่อไปีน้�	

-		 เสิ�นทางต้ั�งแต้่ท่�จอด้รัถื	จนถืึงห�องนอน	ของผู้้�สิ้งอาย์้นั�นม่ทางลาด้	ค่อย์อำานวย์ค่วามสิะด้วก	ต้ลอด้เสิ�นทาง

-		 กำาหนด้ให�บ�านท้กหลังม่	ramp	(1:12)	และ	ม่รัาวจับ	ท่�ม่รัะด้ับท่�เหมาะสิมกับการัใช่�งาน

-		 หล่กเล่�ย์งการัม่พื�นต่้างรัะด้ับภาย์ในบ�านหรัือทางเด้ิน	 โด้ย์การัทำาในลักษัณะของ	 slope	 เพื�อให�รัถืเข็นสิามารัถื 
ใช่�งานได้�

-		 บันได้ในสิ่วนท่�ให�ผู้้�สิ้งอาย้์ใช่�งานนั�นจะม่ล้กต้ั�งและล้กนอนน�อย์กว่าท่�กฏิหมาย์กำาหนด้	 กล่าวค่ือ	 ล้กต้ั�ง	 
13	 เซื้นต้ิเมต้รั	(น�อย์กว่าท่�กฎหมาย์กำาหนด้)	 และล้กนอน	30	 เซื้นต้ิเมต้รั	(มากกว่าท่�กฎหมาย์กำาหนด้)	 เพื�อ
ค่วามปีลอด้ภัย์แก่ผู้้�ใช่�งาน

2.  Convenience (ใช้งานสะดำวก) ในสิ่วนต้่างๆ	ของบ�านต้�องทำาให�ผู้้�สิ้งอาย์้	ผู้้�พิการัสิามารัถืเข�าถืึงอ้ปีกรัณ์	ของใช่�ต้่างๆ 
ได้�อย่์างสิะด้วก	เช่น่	ค่วามสิง้ของต้้�เก็บของและสิวิทซ์ื้ไฟื้ท่�เหมาะสิมกับผู้้�สิง้อาย้์หรืัอผู้้�ใช่�รัถืเข็นในบริัเวณท่�ม่การัเปีล่�ย์น
รัะด้ับต้�องม่ทางลาด้สิำาหรัับรัถืเข็น	 เปี็นต้�น	 โด้ย์ท่�พักอาศัย์ค่วรัอย่้์ใกล�แหล่งบรัิการัต้่างๆ	 ท่�จำาเปี็นกับผู้้�สิ้งอาย้์เช่่น	 
โรังพย์าบาล	รั�านค่�า	สิวนสิาธิารัณะ	รัวมถืึงรัะบบขนสิ่งมวลช่น

-		 Home	Automation

-		 ในห�องนอนสิำาหรัับผู้้�สิ้งอาย์้ท้กห�องกำาหนด้ให�ม่ห�องนำ�าในต้ัวเพื�อค่วามสิะด้วกในการัใช่�งาน

-		 ทางเด้ินภาย์ในบ�านไม่ต้ำ�ากว่า	1.50	เมต้รั	เพื�อค่วามสิะด้วกสิำาหรัับรัถืเข็นและอ้ปีกรัณ์ช่่วย์เหลือต้่างๆ

-		 เลือกใช่�ล้กบิด้ค่ันโย์กเพื�อสิะด้วกในการัใช่�งาน

-		 ห�องนำ�าในห�องผู้้�สิง้อาย์น้ั�นใช่�สิข้ภัณฑน์ั�งรัาบและมมื่อจบัซึื้�งออกแบบให�มค่่วามสิะด้วกในการัใช่�งานในท้กขั�นต้อน

-		 ปีรัะต้้ทั�งหมด้ท่�เก่�ย์วข�องกับผู้้�สิ้งอาย์้ออกแบบให�	ม่ค่วามกว�างไม่น�อย์กว่า	90	เซื้นต้ิเมต้รั

3.  Good Environment (สภาพัแวดำล้อัมูที�ดำี)	 ต้�องม่การัสิรั�างสิรัรัค์่สิภาพแวด้ล�อมทางกาย์ภาพให�ม่ค่วามน่าสินใจ	 
ม่การัเลือกใช่�สิ่ท่�เหมาะสิมปีรัะกอบกับการัใช่�ค่วามสิว่างท่�พอด้่และช่ัด้เจน	 รัวมถืึงม่การัสิรั�างสิภาพแวด้ล�อม 
ท่�ผู้้�สิ้งอาย์้สิามารัถืม่ปีฏิิสิัมพันธิ์กับสิภาพแวด้ล�อมและช่้มช่นได้�	

-		 ห�องนอนสิำาหรับัผู้้�สิง้อาย้์ช่ั�น	1	กำาหนด้ให�ม่หน�าต่้างให�แสิงสิว่างท่�มค่่วามกว�างกวา่ปีกต้เิพื�อให�ผู้้�ท่�อาศัย์อย่้์ในห�อง	
รั้�สิึกใกล�ช่ิด้กับธิรัรัมช่าต้ิภาย์นอกสิ่งเสิรัิมสิ้ขภาพจิต้ท่�ด้่แก่ผู้้�อย์้่อาศัย์

-		 ม่ห�องพักผู้่อนช่ั�น	1	แย์กออกมาจากห�องรัับแขก	ซื้ึ�งเปี็นห�องท่�ผู้้�สิ้งอาย์้สิามารัถืทำากิจกรัรัม	เช่่น	อ่านหนังสิือ,	 
เลน่กับค่นในค่รัอบค่รัวันอกเหนอ่จากอย่้์ในห�องนอน	เพื�อเพิ�มค่วามสิข้	มก่จิกรัรัมค่ลาย์เหงาและพื�นท่�ทำากจิกรัรัม
แก่	ผู้้�สิ้งอาย์้

-		 สิ่ท่�เลือกใช่�ทั�งหมด้ในโค่รังการัเปี็นสิ่อ่อนสิบาย์ต้า	เพื�อสิ่งเสิรัิมสิ้ขภาพจิต้ของผู้้�สิ้งอาย์้	ผู้้�พิการั
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4.  Easy Maintenance (ดำูแลรักษาง่ายุ)	 ท่�อย์้่อาศัย์ของผู้้�สิ้งอาย์้	 ผู้้�พิการั	 ค่วรัต้�องด้้แลรัักษัาง่าย์	 ม่ขนาด้ไม่ใหญ่มาก	 
อากาศถื่าย์เทได้�สิะด้วกทั�งค่วามรั�อนและค่วามชื่�น	 จึงจัด้ห�องชั่�น	1	 ไว�สิำาหรัับผู้้�สิ้งอาย้์นั�นกำาหนด้ให�ม่หน�าต้่าง 
ท่�ม่ค่วามกว�างเพื�อให�แสิงแด้ด้สิามารัถืสิ่องเข�าถืึงและอากาศถื่าย์เทเข�ามาให�ห�องลด้เรัื�องของกลิ�น	ไม่พึงปีรัะสิงค่์หรัือ
เช่ื�อโรัค่ต้่างๆได้�ด้่

5.  Save Solar (ประหุ้ยุัดำพัลังงาน)	 ได้�นำาแนวค่ิด้การัลด้พลังงานการัใช่�ไฟื้ฟื้้าภาย์ในโค่รังการัและลด้ค่่าสิ่วนกลาง 
ให�กับล้กบ�านโด้ย์เรัิ�มจากการัเปีล่�ย์นโค่มไฟื้ถืนนจากแบบท่�ใช่�ไฟื้ฟื้้าต้รังจากสิ่วนกลางเปี็นเสิาไฟื้ฟื้้าแสิงสิว่าง	 
Solar	Cell	 ท่�สิามารัถืเก็บกรัะแสิไฟื้ฟ้ื้าจากแสิงอาทิต้ย์์ในเวลากลางวันและนำามาใช่�ในต้อนกลางคื่นกับหลอด้	 LED	 
ท่�ม่ปีรัะสิิทธิิภาพ	ปีรัะหย์ัด้พลังงานสิ้ง	

6.  Home Automation	 ในปัีจจ้บันเทค่โนโลย่์ต่้างๆ	 ม่อิทธิิพลในช่่วิต้เรัามากขึ�นหรัืออาจจะเรั่ย์กได้�ว่าเปี็นย้์ค่	 Internet	
of	thing	(IOT)	 เพื�ออำานวย์ค่วามสิะด้วกสิบาย์	 และรั่วมไปีถืึงสิรั�างค่วามปีลอด้ภัย์ในช่่วิต้ปีรัะจำาวัน	 ซื้ึ�งโค่รังการัของ 
ช่่วาทัย์ก็ม่โค่รังการัท่�นำาเอารัะบบ	 Home	Automation	 เข�ามาใช่�เพื�อให�การัอย่้์อาศัย์ของล้กบ�านม่ค่วามสิะด้วก
สิบาย์และปีลอด้ภัย์มากขึ�นในแง่ม้มต่้างๆ	 ต้ั�งแต่้หน�าโค่รังการัส่ิวนกลางจนถึืงห�องพักอาศัย์อันด้ับแรักในเรัื�องของ 
ค่วามสิะด้วกสิบาย์	การัสิั�งงานผู้า่นแอพพลเิค่ช่นับนสิมารัท์โฟื้นหรัอืแทบ็เลต็้	ไมว่า่จะอย่้์ในห�องหรัอืนอกห�องกส็ิามารัถื
ค่วบค่ม้	การัปิีด้-เปิีด้รัะบบไฟื้ฟ้ื้าภาย์ในห�องได้�	นอกจากน้�ย์งัเป็ีนปีรัะโย์ช่น์ในแง่การัปีรัะหยั์ด้พลังงาน	ในกรัณท่้�ลก้บ�าน
ลืมปีิด้ไฟื้	ปีิด้แอรั์	ก็สิามารัถืกด้ปีิด้ได้�ด้�วย์ต้ัวเองจากมือถืือ	ซื้ึ�งทำาให�รัะบบ	Home	Automation	เปี็นอ่กหนึ�งต้ัวช่่วย์ 
ในการัค่วบค่้มค่่าใช่�จ่าย์ด้�านพลังงานต้่างๆ	เพื�อไม่ให�สิิ�นเปีลืองได้�	

	 ในเรัื�องของค่วามปีลอด้ภัย์ทางโค่รังการัม่ต้รัวจสิอบการัเข�า-ออกด้�วย์รัะบบ	 key	card	 และบล้ท้ธิต้ั�งแต้่หน�าทางเข�า	 
จนถืึงลิฟื้ท์โด้ย์สิารั	 เพื�อให�เกิด้ค่วามมั�นใจสิ้งสิ้ด้ในสิ่วนห�องพักก็สิามารัถืเข�าห�องพักอาศัย์ได้�ถืึง	4	 รัะบบ	 ไม่ว่าจะเปี็น	 ก้ญแจ	 
ค่่ย์์การั์ด้	 รัหัสิ	 และรัะบบบล้ท้ธิ	 แต้่ท่�สิำาค่ัญท่�สิ้ด้คื่อรัะบบท่�เก่�ย์วข�องกับการัด้้แลสิ้ขภาพของล้กบ�านในโค่รังการั	 โด้ย์ม่การั 
ต้ดิ้ต้ั�งป่้ีมขอค่วามช่่วย์เหลอืท่�เชื่�อมต่้อต้รังเพื�อแจ�งเหต้ฉ้้กเฉนิส่ิงสิญัญาณให�เจ�าหน�าท่�อาค่ารัได้�ย์นิ	และสิามารัถืเด้นิทางเข�าช่่วย์เหลอื 
ได้�ทันท่

	 ในปีัจจ้บันค่อนโด้ในปีรัะเทศไทย์ย์ังไม่พบรัะบบในหมวด้น้�มากนัก	 แต้่ทางช่่วาทัย์ได้�เล็งเห็นถืึงค่วามสิำาค่ัญของล้กบ�าน 
ท่�อย์้่อาศัย์โด้ย์เฉพาะอย์่างย์ิ�งค่ือผู้้�สิ้งอาย์้	ซื้ึ�งเปี็นวัย์ท่�ต้�องรั่บเข�าช่่วย์เหลือทันท่	เพื�อค่วามปีลอด้ภัย์สิ้งสิ้ด้และให�ล้กบ�านได้�อ้่นใจ 
ต้ลอด้	24	ช่ั�วโมง
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ชีวาทัยจะกาวเขาสูผูนำเบอร 1
ดานคุณภาพและบริการหลังการขาย
สำหรับตลาดอสังหาฯที่ต่ำกวา
5 พันลาน ดวยการสงมอบสินคา
ใหเปน Zero Defect
 ในการตรวจครั้งแรกใหได ...
ทำยากมาก แตเราจะพยายาม

Chewathai will become Number 1 
on quality and aftersales service 
for the real estate market below 
5 thousand million by delivering 
products with Zero Defect 
from the first inspection. 
No matter how difficult it is, 
we will try our best.

นายบุญ ชุน เกียรติ
Mr. Boon Choon Kiat
กรรมการผูจัดการ
Managing Director
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การพัฒนาคุณภาพ สินคาของทางชีวาทัย ท้ังบานและ คอนโดมิเนียม และสรางประสบการณใหมท้ังมิติ
พื้นที่ที่ตอบรับการอยูอาศัยรวมกันหลายชวงวัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมภูมิทัศนโดยรอบยกระดับ
การใชชีวิต ใกลชิดธรรมชาติของครอบครัว การันตี  คุณภาพ สินคา zero defect ในการสงมอบ และ
ความมุงมั่น ทุมเทของเราตอ สินคาที่สงมอบใหกับลูกคาทุกทาน

Development of product quality of Chewathai both house and condominium and create
new experience on an area dimension that welcome living together of many generations
and environmentally friendly to the surrounding landscape. The living close to nature
of family is upgraded.The product quality is guaranteed
with zero defect in delivery and our determination
and commitment to the product delivered to
every customer.

นายยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ 
Mr. Yuthana Boonsitivaraporn
รองกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการ
Executive Vice President Operation

ชีวาทัยจะกาวเขาสูผูนำเบอร 1
ดานคุณภาพและบริการหลังการขาย
สำหรับตลาดอสังหาฯที่ต่ำกวา
5 พันลาน ดวยการสงมอบสินคา
ใหเปน Zero Defect
 ในการตรวจครั้งแรกใหได ...
ทำยากมาก แตเราจะพยายาม

Chewathai will become Number 1 
on quality and aftersales service 
for the real estate market below 
5 thousand million by delivering 
products with Zero Defect 
from the first inspection. 
No matter how difficult it is, 
we will try our best.

นายบุญ ชุน เกียรติ
Mr. Boon Choon Kiat
กรรมการผูจัดการ
Managing Director
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ฝุนละอองเปนมลพิษทางอากาศที่สงผลเสียโดยตรงตอสุขภาพอนามัยของมนุษยบริษัทตระหนักถึง
ปญหาดานสิ่งแวดลอมที่สรางผลกระทบตอลูกบานของโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ ทองหลอ
จึงออกแบบใหมีตนไมขนาดกลางตกแตงบริเวณระเบียงคอนโดทำหนาที่เสมือนเครื่องฟอกอากาศ
ตามธรรมชาติชวยดูดซับสารพิษจากภายนอก อีกทั้งใหรมเงาพรางสายตา สรางความรมรื่นชวยให
อากาศรอบบริเวณบริสุทธิ์ขึ้น นอกจากชวยลดความเสี่ยงจากฝุนละอองแลวยังมีสวนชวยลดภาวะ
โลกรอนลงได

Dust is air pollution that directly affects the health of human.
The company realizes the environmental problem affecting
house owners of Chewathai Residence Thonglor so it is
designed to have an average size trees decorating at
the balcony of the condominium serving as a natural
air purifier which helps absorb toxin from the outside
and provide shade to conceal from prying eyes.
It helps create cool and pleasant atmosphere and
make the surrounding air cleaner. Apart from
reducing risk from dust, it also helps reduce global
warming condition.

นางสาวจิราพัชร ฉัตรเพ็ชร

รองกรรมการผูจัดการ สายงานขาย CHEWA Condo

Ms. Jirapat Chatpech

Executive Vice President  Sales CHEWA Condo
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 Spreading of new wage of COVID-19 in April directly
  affected the economy and real estate sector during the
   year 2021. The company adjusted its strategy by focusing
       on using AI technology to analyze the data and mix
           the online and offline market communication to
            enable collaboration to meet the needs and to
             understand the lifestyle of customers to create
              awareness and trust in the goods making customers
                       to come back and buy more or to recommend
                          the project to other people.

การแพรระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมในเดือนเมษายน สงผลกระทบโดยตรงตอการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในชวงป 2464 บริษัทจึงปรับกลยุทธเนนการนำเทคโนโลยี
AI เขามาชวย วิเคราะหขอมูล ผสมผสานการสื่อสารการตลาดแบบออนไลนและออฟไลนใหสามารถ
ทำงานรวมกันเพื่อตอบโจทยความตองการและการเขาถึงไลฟสไตลของลูกคา เพื่อสรางการรับรู
และความเชื่อมั่นในสินคาทำใหลูกคากลับมาซื้อหรือแนะนำโครงการตอ

นางสาวอัญพัชญ พีระภักดีพงศ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายการตลาด CHEWA Condo

Ms. Aunyapach Peerapakdeepong

Senior Vice President Marketing CHEWA Condo
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วิสัยทัศน Chewa care
Chewa care พรอมที่จะสงมอบประสบการณในงานบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสราง
ความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา รวมถึงไมหยุดยั้งที่จะพัฒนา งานบริการโดยการสรางสรรค
โปรแกรมพิเศษตางๆ เพื่อตอบสนองและเติมเต็มความตองการของลูกคา โดยผานทีมงานบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ

Vision of Chewa care
Chewa care is ready to deliver experience with the service work with quality and standard
to create highest satisfaction to customers and do not stop from developing service
work by creating various special programs to respond and fulfil the need of customers
through an efficient service work team.

นายเจิดพงศ มีผดุง

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายชีวาแครและความสัมพันธลูกคา

Mr. Jerdpong Meephadung

Senior Vice President Chewa Care & Customer Relations
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วิสัยทัศน Chewa care
Chewa care พรอมที่จะสงมอบประสบการณในงานบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสราง
ความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา รวมถึงไมหยุดยั้งที่จะพัฒนา งานบริการโดยการสรางสรรค
โปรแกรมพิเศษตางๆ เพื่อตอบสนองและเติมเต็มความตองการของลูกคา โดยผานทีมงานบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ

Vision of Chewa care
Chewa care is ready to deliver experience with the service work with quality and standard
to create highest satisfaction to customers and do not stop from developing service
work by creating various special programs to respond and fulfil the need of customers
through an efficient service work team.

นายเจิดพงศ มีผดุง

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายชีวาแครและความสัมพันธลูกคา

Mr. Jerdpong Meephadung

Senior Vice President Chewa Care & Customer Relations

นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถใหพนักงานทำงานไดหลากหลาย (Multitasking Skill)
องคกรยังมุงเนนใหความสำคัญตอการรับฟงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับโดย
ผานหลายชองทาง ทั้งนี้ องคกรมีความศรัทธาอยางแรงกลาวา "เสียงเล็กๆ ของพนักงานระดับลาง
ก็ใหหยุดรับฟง และนำมารวบรวม, วิเคราะห และหาสาเหตุ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง และแกไขกระบวน
การทำงานใหดีขึ้นไดตอไป"

Apart from developing the potential to employees to
have multitasking skill, the organization also focuses on
 prioritizing listening to opinions or recommendations
  from employees in every level through many channels.
 The organization has strong faith that "small voice"
 of lower-level employees should also be listened to
     and gather, analyze and find the cause to develop,
             improve the work process"

นายพีระพงศ จำปศรี
Mr. Peerapong Jumpeesri
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายทุนมนุษย
Senior Vice President Human Capital
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บริษัทกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจาก
   การกอสรางโครงการเพราะตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา
     ธุรกิจที่ควบคูไปกับการพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนตอสังคม
     สวนรวม และใหม่ันใจไดวาบริษัทจะพยายามเต็มท่ีท่ีจะสงมอบคุณคา
      เหนือกวาสิ่งที่ผูมีสวนไดเสียของบริษัทคาดหวัง

The company specifies preventive and corrective
  measure of the environmental impact from project
   construction because it realizes the significance of
    business development along with environment
     development for the benefit of the public and to
      make sure that the company tries its best to hand
       over the value higher than what people with
       interest expect.

นายวิสุทธิ์ พิริยะอัครเดช

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลูกคาสัมพันธ

Mr. Visuth Piriyaakkaradej

Senior Vice President Customer Service
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การเปลี่ยนแปลงใหมๆ ที่สรางความทาทายใหมๆ ใหกับผูบริหารจัดซื้อ โดยเฉพาะการจัดซื้อในชวง
โควิด-19 จำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีแผนการลดความเส่ียงเพ่ือใหแนใจวาหวงโซจะมีการชะงักงันนอยท่ีสุด
โดยมีซัพพลายเออรทางเลือกที่สามารถเขามาแทนหากซัพพลายเออรรายหนึ่งรายใดไดรับผลกระทบ
และคนหาวิธีการทำงานใหมๆ รวมกัน

New change that creates new challenges to purchase manager
especially purchase during COVID-19, it is necessary to have
a risk reducing plan to make sure that the supply chain has
minimum disruption by having alternative suppliers that can
replace if any supplier is affected and try to find a new work
method together.

นางสาวอรทัย อารยะญาณ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายจัดซื้อ

Ms. Oratai Arayayan

Senior Vice President Purchasing 
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ทางทีมงานไมหยุดยั้งที่จะพัฒนากระบวนการทำงาน
และควบคุมตรวจสอบเพื่อใหองคกรสามารถพัฒนา
ไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

The work team do not stop to develop
the work process and control and check
so that the organization can develop to
the target efficiently.

นางสาวสุภารัตน งามทรัพยทวีคูณ
Ms. Suparat Ngamsuptaweekoon
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายกฎหมายและกำกับกิจการ
Senior Vice President Legal and Compliance
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       เราใหความสำคัญในการคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพงานกอสราง
        พัฒนาคอนโดมิเนียม เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา ใสใจตอ
         ชุมชนเมืองอยูรวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี และขอเปน
         ตัวแทนความสุขกับบรรยากาศความอบอุ นความปลอดภัย
       ตลอดจนถึงสงมอบงานคุณภาพใหกับลูกคาไดอยางมั่นใจ

We prioritize on selecting quality materials for construction
  and development of the condominium to create
   confidence to customers. We pay attention to the city
    community that lives with the nature and good
     environment, and we'd like to be a representative
       of happiness and safety and warm atmosphere and
         hand over quality work to customers confidently.

นายนริศ ไวยพจน

รองผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายกอสราง Condo

Mr.Naris Waiyapoj

Vice President Construction Condo
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สรรหาที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการขยายตัวทั้งในกรุงเทพปริมลฑลและตางจังหวัดเพื่อการเติบโต
อยางแข็งแกรงโดยมุงเนนการพัฒนาโครงการดวยความเอาใจใสในทุกมิติทั้งดาน นวัตกรรมตางๆ
และการประหยัดพลังงาน รวมถึงการออกแบบใหมีฟงคช่ันพิเศษเพ่ือตอบโจทยความตองการของลูกคา
ในที่อยูอาศัยควบคูไปกับการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโครงการและชุมชนเพื่อสรางสังคมสูคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน

Find land with potential to support expansion in greater Bangkok or other provinces
for strong growth by focusing on developing the project by attention in the dimension
                                                     on various innovation and energy saving and design
                                                         to have special function to respond to the need of
                                                           customers in the residence along with developing
                                                           environment inside the project and community to
                                                           create the society with sustainable life quality.

นายอุดมพร จันทรศรีบุตร
Mr. Audomporn Chansributh
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจ
Senior Vice President Business Development
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สรรหาที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการขยายตัวทั้งในกรุงเทพปริมลฑลและตางจังหวัดเพื่อการเติบโต
อยางแข็งแกรงโดยมุงเนนการพัฒนาโครงการดวยความเอาใจใสในทุกมิติทั้งดาน นวัตกรรมตางๆ
และการประหยัดพลังงาน รวมถึงการออกแบบใหมีฟงคช่ันพิเศษเพ่ือตอบโจทยความตองการของลูกคา
ในที่อยูอาศัยควบคูไปกับการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโครงการและชุมชนเพื่อสรางสังคมสูคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน

Find land with potential to support expansion in greater Bangkok or other provinces
for strong growth by focusing on developing the project by attention in the dimension
                                                     on various innovation and energy saving and design
                                                         to have special function to respond to the need of
                                                           customers in the residence along with developing
                                                           environment inside the project and community to
                                                           create the society with sustainable life quality.

นายอุดมพร จันทรศรีบุตร
Mr. Audomporn Chansributh
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจ
Senior Vice President Business Development

ในสถานะการณการระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำใหบริษัทอสังหาริมทรัพยทุกๆ บริษัท มีการปรับลดราคา
สินคาในทุกๆแบรนดทั้งในสวนของแนวสูง และแนวราบทำใหมีการแขงขันทางดานการตลาดสูงมากขึ้น
ซ่ึงในสวนของการพัฒนาตนทุนน้ันไดมีสวนในการปรับโครงสรางตนทุนเพ่ือใหเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันกับตลาดได ดังน้ันการออกแบบหรือการบริการ ของโครงการท่ีอยูอาศัยน้ัน ตองมีการปรับเปล่ียน
ฟงกชั่นตางๆ แตยังคำนึงถึงความสำคัญของลูกคาเปนหลัก โดยมุงเนนในสวนท่ีลูกคาใหความสำคัญ
และมีประโยชนกับลูกคา ไมปรับเปลี่ยนไปจนเกินความเหมาะสมของการใชงานในปจจุบัน

In situation of COVID-19 pandemic, this makes
   every real estate company to reduce the price of
   the product in every brand both high-rise and
  low-rise so the market is more competitive. As for
 capital development, there is a capital structure
 adjustment to increase the competitive capability
        to the market.Therefore, design or service of
            the residence project must change the various
                 function but still prioritize customers by
                   focusing on what customers focus on and
                     beneficial to customers but not too much
                      change for the current use.

นายสุพจน วรรธนะบูรณ
Mr. Supot Wantanaboon
รองผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายตนทุนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
Vice President Product & Cost Development
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โควิด-19 สรางจุดเปล่ียนอสังหาริมทรัพยของไทย การแพรระบาดของเช้ือโรค การล็อกดาวน การเวน
ระยะหางทางสังคม หรือ Social Distancing เมื่อคนซื้อ ไมกลาออกมานอกบานคนขายตองปด
สำนักงานขาย ผูประกอบการตองเรงปรับตัวเพื่อความอยูรอดสถานการณ
ผลักดันใหเราตองเรงสูโลกอนาคตโลกของการสื่อสารไรสายเร็วราว
พลิกฝามือสังคมยุคปจจุบันที่ซื ้อขายไดตลอดเวลาแมอยูที ่บาน
ผูประกอบการตองขายสินคาผานแพลตฟอรมออนไลน ไมวาจะเปน
Facebook, LINE Official, VDO Call, VDO Walk Through, Virtual
Reality 360, Electronic Direct Mail (EDM), Youtube รวมถึง Social
Media เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาไดทุก ชองทาง

Covid-19 creates a turning point of real estate in
Thailand. From the pandemic, the lock-down and
social distancing and buyers are afraid to leave
home, the sellers must close down the sales offices.
The business operators must adapt themselves
quickly for survival. The situation forces us to fight
with the future world, the world of wireless communication
that is very fast. In the society nowadays, transaction
can be made at all times even if they are at home.
The business operators must sell products through
online platform such as Facebook, LINE Official,
VDO Call, VDO Walk Through, Virtual Reality 360,
Electronic Direct Mail (EDM), Youtube and Social Media
in order to reach customers in every channel.

รองผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายสื่อสารการตลาด
Vice President Marketing Communication 

นายชาตรี ถิรวรกุล

Mr. Chatree Thiraworakul
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Even though Covid-19 is a major problem of 2021
  but if vaccine can stop the Covid-19 pandemic,
    the society must look back and seriously review
    the environmental problem such as the spreading
         of plastic pollution that meets the need of
            convenience during the New Normal, the
            problem of air dust  pollution, new diseases
            and global warming problem.

ถึงแมโควิด-19 จะเปนปญหาใหญของป 2564 แตหากวัคซีนสามารถหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19
ไดแลว สังคมคงจะหันมาทบทวนกับมาตรการรับมือปญหาส่ิงแวดลอมอยางจริงจังไมวาจะเปนการระบาด
ของมลพิษพลาสติกที่เขามาตอบสนองความสะดวกในชวง new normal, ปญหาฝุนละอองมลพิษ
ทางอากาศ, เชื้อโรคอุบัติใหม รวมถึงปญหาโลกรอน

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก
Ms. Chanitsara Yingnork
เลขานุการบริษัท
Company Secretary
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Internet of Things (IoT) ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนเทคโนโลยีทำให
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากการที่อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ
สามารถเชื่อมโยงหรือสงขอมูลถึงกันไดดวยอินเทอรเน็ตสราง
ความสะดวกสบายในการควบคุมและการใชงานท่ีเราคุนเคยกับคำวา
Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network,
Smart Intelligent Transportation เปนตน ในมุมหน่ึงเราตอง
ปรับตัวใหทัน แตในอีกมุมหนึ่งก็เปนโอกาสใหเราสามารถสราง
มูลคาเพ่ิมสรางความแตกตาง และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันไดเปนอยางดี

Internet of Things (IoT) in the real estate business is
technology that creates a great change. The fact that
the varus electronic equipment can connect or send
data to each other by the internet create convenience
in control and use that we are familiar with the term
Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart
Network, Smart Intelligent Transportation etc. 
On one hand, we must adapt to catch up. On the
other hand, it is a chance for us to create more value
and create difference and increase the competition 
capability very well.

นายธัชกร สุวรรณคลาย
Mr. Thajakorn Suwankhlai 
รองผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Vice President IT 
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แมจะอยูในชวงที่ยากลำบาก ของสถานการณการระบาดของโควิด-19 เรายังคงมุงมั่นที่จะพัฒนา
สิทธิพิเศษตางๆ และกิจกรรมเพื่อลูกคา จากชีวาทัย โซไซตี้ และชีวา พริวิเลจใหเขาถึงและตอบสนอง
ความตองการของลูกคาอยางดีที่สุด พรอมเสริมความปลอดภัยดานสุขภาพและความอุนใจในการ
อยูอาศัยดวย  เพราะเราเชื่อวา การสรางความสุขและความประทับใจในการอยูอาศัย
ของลูกบานเปนสิ่งสำคัญที่สุด

Even though, it is a difficult time of Covid-19 pandemic,
we are still determined to develop the various special
rights and activities for customers from Chewathai
Society and Chewa Privilege to reach and respond
to the need of customers as best as possible and
increase the health safety and the peace of mind
in living because we believe that building
happiness and impression in living of residents
are the most important thing.

นายภูเบศร สำราญเริงจิต
Mr. Poobest Samranrengjit
รองผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายชีวาแครและ
ความสัมพันธลูกคา 
Vice President Chewa Care & Customer Relations 
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จากที่ทั่วโลกประสบปญหาโรคระบาดใหม นั่นคือการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19หลายๆสายพันธุในตลอด 2 ป
ที่ผานมาทำใหประชาชนทั่วโลกตองมีการปรับตัวในการใชชีวิตประจำวันอยางหลีกเลี่ยงไมไดสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา
นั้นก็คือ การเพิ่มขึ้นของมลพิษที่เกิดจากขยะติดเชื้อที่เกี่ยวของกับการปองกันตนเองใหหางไกลจากการติดเชื้อ
ดังกลาว เชน หนากากอนามัยประเภทตางๆ หรือจะเปนชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ทำมาจากพลาสติก
นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีขยะประเภทอื่นที่มนุษยทั่วโลกไดสรางขึ้นมากอนหนานี้อยูแลว จึงเล็งเห็นความสำคัญ
ในการบริหารจัดการขยะทุกประเภทใหมีประสิทธิภาพและสามารถลดภาระใหกับโลกของเราไดไมมากก็นอย โดยเร่ิมท่ี
จุดเล็กๆคือองคกรของเรา ไดริเริ่มโครงการตางๆภายใตชื่อโครงการวา “Chewa Goes Green”ซึ่งเปนหนึ่งใน
โครงการCSRขององคกร และไดใหคณะทำงานหากิจกรรมยอยเพื่อที่จะมาสนับสนุนตอยอดใหเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด เชน โครงการบริจาคขวดพลาสติกเพื่อทำจีวร, โครงการลดกระดาษภายในสำนักงาน,โครงการลดขยะ
และผลิตภัณฑจากวัสดุกอสรางภายในไซทงานกอสราง เปนตน อีกกิจกรรมที่ละเลยไมไดคือการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตของมนุษย ทางคณะทำงานจะสืบสานและตอยอดในการชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
เพื่อความเปนอยูที่ดีและพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

As the world is facing with a new pandemic which is the spreading of COVID-19 in many variants
in the past 2 years so people around the world must adapt themselves on a daily life basis in
an unavoidable way. The consequence is the increase of pollution from
infected garbage concerning with self-protection from such disease
such as various masks or Antigen Test Kit (ATK) that is made of plastic.
Moreover, there are other types of garbage that humans around
the world have previously created. Therefore, we see the significance in
efficient management of every kind of garbage and can reduce
the burden to our world to a certain extent by starting from a small unit.
That is, our organization started many projects under the name
"Chewa Goes Green" which is one of the CSR projects of
the organization and the work team finds small activities to
support and create the most efficiency such as the project
of donating plastic bottles for making monk clothes,
the project of reducing paper in an office, the project of
reducing garbage and product from construction material
inside the construction site etc. Another activity that
cannot be ignored is the development of society and
human life quality. The work team will continue and
further on helping and supporting activities concerning
with the well-being and sustainable development.

นายวนัส วงษมาส
Mr. Wanas Wongmas
รองผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจ
Vice President Business Development 
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จากที่ทั่วโลกประสบปญหาโรคระบาดใหม นั่นคือการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19หลายๆสายพันธุในตลอด 2 ป
ที่ผานมาทำใหประชาชนทั่วโลกตองมีการปรับตัวในการใชชีวิตประจำวันอยางหลีกเลี่ยงไมไดสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา
นั้นก็คือ การเพิ่มขึ้นของมลพิษที่เกิดจากขยะติดเชื้อที่เกี่ยวของกับการปองกันตนเองใหหางไกลจากการติดเชื้อ
ดังกลาว เชน หนากากอนามัยประเภทตางๆ หรือจะเปนชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ทำมาจากพลาสติก
นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีขยะประเภทอื่นที่มนุษยทั่วโลกไดสรางขึ้นมากอนหนานี้อยูแลว จึงเล็งเห็นความสำคัญ
ในการบริหารจัดการขยะทุกประเภทใหมีประสิทธิภาพและสามารถลดภาระใหกับโลกของเราไดไมมากก็นอย โดยเร่ิมท่ี
จุดเล็กๆคือองคกรของเรา ไดริเริ่มโครงการตางๆภายใตชื่อโครงการวา “Chewa Goes Green”ซึ่งเปนหนึ่งใน
โครงการCSRขององคกร และไดใหคณะทำงานหากิจกรรมยอยเพื่อที่จะมาสนับสนุนตอยอดใหเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด เชน โครงการบริจาคขวดพลาสติกเพื่อทำจีวร, โครงการลดกระดาษภายในสำนักงาน,โครงการลดขยะ
และผลิตภัณฑจากวัสดุกอสรางภายในไซทงานกอสราง เปนตน อีกกิจกรรมที่ละเลยไมไดคือการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตของมนุษย ทางคณะทำงานจะสืบสานและตอยอดในการชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
เพื่อความเปนอยูที่ดีและพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

As the world is facing with a new pandemic which is the spreading of COVID-19 in many variants
in the past 2 years so people around the world must adapt themselves on a daily life basis in
an unavoidable way. The consequence is the increase of pollution from
infected garbage concerning with self-protection from such disease
such as various masks or Antigen Test Kit (ATK) that is made of plastic.
Moreover, there are other types of garbage that humans around
the world have previously created. Therefore, we see the significance in
efficient management of every kind of garbage and can reduce
the burden to our world to a certain extent by starting from a small unit.
That is, our organization started many projects under the name
"Chewa Goes Green" which is one of the CSR projects of
the organization and the work team finds small activities to
support and create the most efficiency such as the project
of donating plastic bottles for making monk clothes,
the project of reducing paper in an office, the project of
reducing garbage and product from construction material
inside the construction site etc. Another activity that
cannot be ignored is the development of society and
human life quality. The work team will continue and
further on helping and supporting activities concerning
with the well-being and sustainable development.

นายวนัส วงษมาส
Mr. Wanas Wongmas
รองผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจ
Vice President Business Development 

ปฏิเสธไมไดเลยวาอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย เปนหนึ่งในตนเหตุการกอมลพิษ ไมวาจะเปน
ฝุน PM 2.5 ทั้งจากการกอสรางโครงการคอนโดมิเนียม และที่อยูอาศัยแนวราบธุรกิจ ชีวา รีนิว
(Chewa Renue) ซึ่งเปนธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประเภทที่อยูอาศัยมือสอง ซึ่งชวยลดกระบวนการและ
ระยะเวลาในการกอสราง ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหเกิด มลภาวะทั้ง PM2.5 ที่กลาวมาและทำใหเกิด
ภาวะโลกรอน จากทั้งการกอสราง การขนสง รวมถึงการผลิตวัสดุและวัตถุดิบในการกอสราง
ไมวาจะเปน อิฐ เหล็ก หิน และปูน เปนตน นอกจากน้ีการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพยในรูปแบบบานมือสอง
นี้ยังถือเปนการ Reuse ปรับปรุงสภาพที่อยูอาศัย ใหกลับมาอยูในสภาพดี ในราคา คุณภาพและทำเล
ที่อาจจะหาไมไดแลว

        It cannot be denied that the real estate industry is
         one of the causes of pollution such as PM 2.5
         from constructing condominium and low-rise
       residence. The business of Chewa Renue is a real
     estate business of second-hand residence which helps
     reduce the process and construction time which is
    an important cause of PM 2.5 pollution and causes
     global warming including construction, transportation
         and producing of material and construction raw
           material such as bricks, steel, rocks and cement
             etc. Moreover, the real estate business in
              the form of used houses is considered Reuse
                and renovate houses to a good condition in
                  the price, quality and location that cannot be
                    found anywhere else.

นางสาวปวีณา ฉายศรี
Ms. Paveena Chaisri
รองผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจ
Vice President Business Development
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บริษัทใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยเฉพาะขอมูลที่มีผลกระทบตอ
การตัดสินใจลงทุนและกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน สารสนเทศสำคัญตางๆจะตองครบถวน
                                               ถูกตอง ชัดเจน เปดเผยขอมูลแกบุคคลทุกกลุมอยางเทาเทียม รวมถึง
                                                       มีแนวปฏิบัติในการจัดการขอมูลภายในอยางเปนระบบ เพื่อไมให
                                                          เกิดการไดเปรียบหรือนำไปสูการกระทำอันไมเปนธรรมในการ
                                                            ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท

        The company prioritizes disclosure of the work
         operation data especially the data affecting
        the decision-making for investment and affect
       the benefit of shareholders. The various important
         information must be complete, correct, clear and
         the data must be disclosed to personnel in every
          group on equal basis and there must be a guideline
           of systematic internal data management to
             prevent taking advantage or leading to unfair
               action in buying and selling securities of
                the company.

นางสาวอาริสา อูทอง
Ms. Arisa U-Thong
รองผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายบัญชี
Vice President Accounting
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มุงมั่นพัฒนาโครงการและสังคมคุณภาพ พรอมทั้งเนนการบริการ
หลังการขายใหกับลูกคา เพื่อสรางความมั่นคง ยั่งยืนขององคกร
คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานตลอดไปพรอมทั้งให
ความสำคัญตอการดูแลสังคม และสิ่งแวดลอม

นายธนิศร นิติสาโรภาส
Mr.Thanisorn Nitisaropas
รองกรรมการผูจัดการ สายงานการเงินและบัญชี
Executive Vice President Finance and Accounting
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 บริัษััทไม่เพย่์งจะให�ค่วามสิำาค่ญักบัการัด้ำาเนนิงานด้�านค่วามรับัผิู้ด้ช่อบต่้อสิงัค่มและสิิ�งแวด้ล�อมในส่ิวนท่�เก่�ย์วข�องกับกจิการั
ของบรัิษััท	แต้่ย์ังค่ำานึงถืึงการัมอบโอกาสิให�แก่สิังค่มรัอบข�าง	เพื�อนำาไปีสิ้่การัพัฒนาท่�ย์ั�งย์ืนต้่อไปีในอนาค่ต้

กิจกรรม ประจำาปี 2564
 1. โครงการ กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ 2564
	 ต้ามท่�ผู้้�บรัิหารัได้�ม่แนวคิ่ด้ในการัสิรั�างค่วามสิามัค่ค่่ภาย์ในองค์่กรัและรัะหว่างบ้ค่ลากรัในหน่วย์งานต้่างๆทั�งภาย์ใน 
และภาย์นอก	รัวมไปีถืึงการัสิ่งเสิรัมิการัทำางานรัว่มกันเปีน็หม้ค่่ณะ	จงึได้�จัด้กิจกรัรัมงานปีีใหม่ขึ�นเปีน็กิจกรัรัมท่�จะให�บค้่ลากรัได้�
ม่โอกาสิ	พบปีะสิังสิรัรัค่์และ	แลกเปีล่�ย์นค่วามค่ิด้เห็น	อ่กทั�งย์ังเปี็นการัสิ่งเสิรัิมค่วามสิัมพันธิ์รัะหว่างบ้ค่ลากรัภาย์ในด้�วย์

 มูลค่าของความยั่งยืน

	 1.	 บ้ค่ลากรัได้�ม่โอกาสิพบปีะสิังสิรัรัค่์และแลกเปีล่�ย์นค่วามค่ิด้เห็น

	 2.	 สิรั�างสิัมพันธิไมต้รั่อันด้่รัะหว่างหน่วย์งาน	ต้่อไปีในอนาค่ต้

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน

	 1.		 พนักงานม่ค่วามสิามัค่ค่่กันมากขึ�น

	 2.		 พนักงานม่นำ�าใจช่่วย์เหลือและเห็นเปี้าหมาย์ของบรัิษััทเปี็นสิำาคั่ญ

	 3.		 จากแบบปีรัะเมินผู้ลกิจกรัรัมพนักงานสิน้กสินานและอย์ากให�จัด้กิจกรัรัมแบบน้�อ่กในท้กๆปีี

		 ในปีี	2564	 บรัิษััทรัักษัามาต้รัการัด้�านค่วามปีลอด้ภัย์ในการัปี้องกันการัแพรั่รัะบาด้ของโรัค่โค่วิด้-19	 เพื�อให�สิอด้ค่ล�อง
กับแนวปีฏิิบัต้ิของกรัมค่วบค่้มโรัค่	 กรัะทรัวงสิาธิารัณสิ้ข	 บรัิษััทจึงงด้การัจัด้กิจกรัรัมท่�จะเป็ีนการัขัด้ต้่อแนวปีฏิิบัต้ิด้ังกล่าว	 
แต่้หากสิถืานการัณ์ค่ล่�ค่ลาย์บริัษััทจะด้ำาเนินการัให�เป็ีนไปีต้ามแผู้นงานและเป็ีนไปีต้ามวัฒนธิรัรัมองค่์กรัท่�บรัิษััทถืือปีฏิิบัต้ิมา
อย์่างต้่อเน่�องต้่อไปี

  2. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อลูกบ้าน (ลูกค้า)
		 นอกเหนอ่จากการัปีฏิบิตั้ติ้ามกฎหมาย์แล�ว	บรัษัิัทย์งัมน่โย์บาย์ให�พนกังานท้กค่นปีฏิบิตั้หิน�าท่�ต้ามหลกัจรัยิ์ธิรัรัมทาง	ธิร้ักจิ
ท่�เก่�ย์วข�องกับล้กค่�า	ด้ังน้�	

1.		 ม้่งมั�นสิรั�างค่วามพึงพอใจและค่วามมั�นใจให�กับล้กค่�า	ท่�จะได้�รัับผู้ลิต้ภัณฑ์และบรัิการัท่�ด้่	เพื�อให�ผู้ลิต้ภัณท์จากบรัิษััท	
ม่ค่้ณภาพในรัะด้ับรัาค่าท่�เหมาะสิม	

2.	ย์กรัะด้ับมาต้รัฐานให�สิ้งขึ�นอย์่างต้่อเน่�อง	รัวมทั�งรัักษัาสิัมพันธิภาพท่�ด้่และย์ั�งย์ืน	

3.	ม้่งมั�นท่�จะให�ข�อม้ลท่�ค่รับถื�วนถื้กต้�อง	ทันเวลา	และสิ่งเสิรัิมการัสิื�อสิารัสิรั�างค่วามสิัมพันธิ์	กับล้กค่�าอย์่างต้่อเน่�อง	

4.	ม้่งมั�นท่�จะจัด้กิจกรัรัมเพื�อเพิ�มสิิทธิิพิเศษัแก่ล้กค่�า	ทั�งกิจกรัรัมพิเศษั	และกิจกรัรัมสิ่งเสิรัิมค่วามม่สิ่วนรั่วมของช่้มช่น	

 แนวปฏิบัติที่ดี : 

•		 ม้่งมั�นพัฒนาค่้ณภาพของสิินค่�าและบรัิการั	เพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัของล้กค่�าอย์่างต้่อเน่�อง	

•		 เปีิด้เผู้ย์ข่าวสิารัข�อม้ลเก่�ย์วกับสิินค่�าและบรัิการัอย์่างค่รับถื�วน	ถื้กต้�อง	ทันต้่อเหต้้การัณ์	และไม่บิด้เบือนข�อเท็จจรัิง	

•		 ให�การัรัับปีรัะกันสิินค่�าและบริัการัภาย์ใต้�เงื�อนไขเวลาท่�เหมาะสิม	 ม่รัะบบการัรัับข�อรั�องเรั่ย์นเก่�ย์วกับสิินค่�าและ	 
บรัิการั	และด้ำาเนินการัอย์่างด้่ท่�สิ้ด้	เพื�อให�ล้กค่�าได้�รัับการัต้อบสินองอย์่างรัวด้เรั็ว	

•		 ไม่ค่�ากำาไรัเกินค่วรั	 เมื�อเปีรั่ย์บเท่ย์บกับค่้ณภาพของสิินค่�าหรัือบรัิการัในช่นิด้หรัือปีรัะเภทเด้่ย์วกัน	 และไม่กำาหนด้	
เงื�อนไขการัค่�าท่�ไม่เปี็นธิรัรัมต้่อล้กค่�า	
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•		 ปีฏิิบัต้ิต้ามเงื�อนไขต้่าง	 ๆ	 ท่�ม่ต้่อล้กค่�าอย์่างเค่รั่งค่รััด้	 หากไม่สิามารัถืปีฏิิบัต้ิได้�	 ต้�องรั่บแจ�งให�ล้กค่�าทรัาบล่วงหน�า	
เพื�อรั่วมกันพิจารัณาหาแนวทางแก�ไข	

•		 รัักษัาค่วามลับของล้กค่�าอย่์างจริังจังและสิมำ�าเสิมอ	 รัวมถึืงไม่นำาข�อม้ลของล้กค่�ามาใช่�เพื�อปีรัะโย์ช่น์ของต้นเองและ	 
ผู้้�ท่�เก่�ย์วข�อง	

 กิจกรรมต่อลูกบ้าน (ลูกค้า) ของบริษัท ในปีที่ผ่านมา 

			 จากกรัณ้การัแพรั่รัะบาด้ของโค่วิด้-19	 ท่มงานของช่่วาทัย์ได้�จัด้ท่มผู้้�เช่่�ย์วช่าญเข�าพ่นฆ่่าเชื่�อโค่วิด้-19	 ท้กโค่รังการัของ 
ช่่วาทัย์	100%	 เพื�อให�ล้กบ�านในโค่รังการัมั�นใจและปีลอด้ภัย์เมื�ออย่้์ในโค่รังการั	 โด้ย์จัด้ท่มผู้้�เช่่�ย์วช่าญเข�าพ่นฆ่่าเชื่�อโค่วิด้-19	 
ท้กโค่รังการัของช่่วาทัย์	100%	 ต้ั�งแต้่โค่รังการัแรักจนถึืงปีัจจ้บันรัวมถึืงสิำานักงานขาย์พื�นท่�ส่ิวนกลาง	 และสิำานักงานนิต้ิบ้ค่ค่ล	
เพื�อให�ล้กค่�าท้กค่นมั�นใจท่�เข�ามาช่มโค่รังการัและเลือกเปี็นล้กบ�านของเรัา	

	 จากเหต้้การัณ์ท่�ล้กบ�านเกิด้อ้บัต้ิเหต้้ต้่างๆ	ในบ�านพักอาศัย์ของล้กค่�าในโค่รังการัของช่่วาทัย์	ทางช่่วาทัย์ได้�รัวบรัวมปีัญหา
ต้่างๆ	และหาวิธิ่ปี้องกัน	 แก�ไข	และช่่วย์เหลือล้กบ�านได้�อย์่างทันถื�วงท่	 ม่การัอบรัมค่วบค่้มเหต้้เพลิงไหม�เบื�องต้�น	การัจับสิัต้ว์
เลื�อย์ค่ลาน	 โด้ย์อบรัมท่มรัักษัาค่วามปีลอด้ภัย์และเจ�าหน�าท่�ในท้กโค่รังการั	 ไม่ว่าจะเป็ีนการัค่วบค่้มเหต้้เพลิงไหม�เบื�องต้�น	 
การัจับสิัต้ว์เลื�อย์ค่ลาน	เมื�อม่ง้เข�าบ�านล้กค่�า	เพื�อสิรั�างค่วามมั�นใจและอ้่นใจให�กับล้กบ�านท่�เข�าอย์้่ภาย์ในโค่รังการั

 3. โครงการ Chewathai society 
	 จดั้ทำาขึ�น	เพื�อวตั้ถืป้ีรัะสิงค์่ในการัสิรั�างทัศนค่ต้ทิ่�ด้ข่องลก้ค่�า	ท่�ม่ต้อ่บรัษัิัท	เพื�อภาพลกัษัณท์่�ด้ต่้อ่บรัษัิัทและสินิค่�าหรัอืบรักิารั	
ของบริัษััทในรัะย์ะย์าว	 เพรัาะบริัษััทม่สิินค่�าจำาหน่าย์หลาย์สิาย์ผู้ลิต้ภัณฑ์	(เช่่น	 บ�าน	 ค่อนโด้	 โรังงานให�เช่่า	 อาค่ารัพาณิช่ย์์)	 
การัท่�ล้กค่�าซื้ื�อสิินค่�าของบรัิษััทในสิาย์ผู้ลิต้ภัณฑ์หนึ�งแล�วรั้�สิึกปีรัะทับใจในทางบวก	 โอกาสิท่�บรัิษััทจะเสินอขาย์สิินค่�า 
ในสิาย์ผู้ลิต้ภัณฑ์อื�น	(Cross	Selling)	หรัอืทำาให�ลก้ค่�าซืื้�อซื้ำ�าได้�สิำาเรัจ็ก็จะมม่ากขึ�น,	เพื�อให�ลก้ค่�าแนะนำาโค่รังการัของช่่วาทัย์ต่้อไปี
ย์ังผู้้�อื�น	เกิด้การัพ้ด้แบบปีากต้่อปีากในทางบวกเก่�ย์วกับสิินค่�า	ซื้ึ�งม่ค่วามน่าเช่ื�อถืือมากกว่าค่ำากล่าวอ�างในโฆ่ษัณา	และสิ่งเสิรัิม
การัรัับรั้�ถืึงช่่วาทัย์	ไปีย์ังรั�านค่�า	หรัือผู้ลิต้ภัณท์ท่�เปี็นพันธิมิต้รัของช่่วาทัย์	เปี็นการัเพิ�มช่่องทางการัรัับรั้�ของโค่รังการัของช่่วาทั
ย์ได้�อ่กทางหนึ�งกิจกรัรัมพิเศษัสิำาหรัับล้กค่�า	โด้ย์ม้่งเน�นท่�ให�ล้กบ�าน	(ล้กค่�า)	ม่สิ่วนรั่วมในกิจกรัรัมมากท่�สิ้ด้

1.	 กจิกรัรัมเพื�อลก้ค่�า	จากช่่วาทัย์	โซื้ไซื้ต้่�และช่ว่าแค่ร์ั	ในกจิกรัรัมเชิ่ด้สิงิโต้
เสิรัิมมงค่ล	 เพื�ออวย์พรัล้กบ�านในช่่วงเทศกาลต้รั้ษัจ่นด้�วย์การัแสิด้ง
เชิ่ด้สิิงโต้ช้่ด้ใหญ่ท่�โค่รังการัช่่วาโฮีม	 วงแหวน-ลำาล้กกา	 และช่่วาโฮีม	
สิ้ขสิวัสิด้ิ�-ปีรัะช่าอ้ทิศ	

2.	 กิจกรัรัมค่ล่น	 แอนด้์	 แค่รั์	 ปี้องกันการัแพรั่รัะบาด้ของไวรััสิโค่วิด้-19	 
ช่่วาทัย์	โซื้ไซื้ต้่�	และช่่วาแค่รั์	รั่วมกันจัด้อ้ปีกรัณ์ปี้องกันและฆ่่าเช่ื�อไวรััสิ
ให�กับลก้บ�านในท้กโค่รังการัของช่่วาทัย์	เน�นย์ำ�าให�แม่บ�านทำาค่วามสิะอาด้
ในจ้ด้สิัมผู้ัสิรั่วมท้กๆ	1-2	ช่ั�วโมง	เพื�อสิ้ขอนามัย์ท่�ด้่และสิ้ขภาพของล้ก
บ�านในโค่รังการัเปี็นสิำาค่ัญ	
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3.	 กิจกรัรัม	 Happy	Valentine’s	Day	 ช่่วาทัย์	 โซื้ไซื้ต้่�	 สิ่งมอบค่วามรัักให�กับล้กบ�านในโค่รังการัช่่วาทัย์วันวาเลนไทน์	 
ด้�วย์การัมอบสิต้ิ�กเกอรั์ให�กบัลก้บ�านโด้ย์ยึ์ด้ค่อนเซื้ปีต้	์“ย์�อนค่วามทรังจำาถืงึวนัวาน	มอบค่วามรักัให�กนัด้�วย์สิต้ิ�กเกอรัห์วานๆ”	 
เพื�อนำาไปีต้ิด้ให�กับค่นท่�รัักถืือเปี็นกิจกรัรัมท่�สิ่งสิรัิมค่วามรัักค่วามสิัมพันธิ์ในค่รัอบค่รััวได้�เปี็นอย์่างด้่	

4.	 กิจกรัรัมค่วบค่้มการัแพรั่รัะบาด้ของไวรััสิในช่่วงการัรัะบาด้ของโค่วิด้-19	 โด้ย์จัด้ท่มเข�าฉ้ด้พ่นฆ่่าเชื่�อให�กับท้กโค่รังการั 
ของช่่วาทัย์ต้ั�งแต้่โค่รังการัแรักจนถึืงโค่รังการัท่�ขาย์ในปีัจจ้บัน	 อาทิ	 ช่่วาทัย์	 รัาช่ปีรัารัภ,	 ช่่วาทัย์	 รัามค่ำาแหง,	 ช่่วาทัย์	 
อินเต้อรั์เช่นจ์,	 ช่่วาทัย์	 ฮีอลล์มารั์ค่	 แจ�งวัฒนะ	 เปี็นต้�น	 โด้ย์ทางบรัิษััทฯ	 ได้�เน�นย์ำ�าให�พนักงาน	 ทำาการัปีรัะช่าสิัมพันธิ์ 
ให�ล้กบ�านในโค่รังการัด้้แลสิ้ขอนามัย์ให�มากขึ�นต้ามสิโลแกน	 	#ช่่วาทัย์ห่วงใย์ค่้ณรั่วมส่ิงเสิรัิมมาต้รัการัป้ีองกันการั 
แพรั่รัะบาด้ของเช่ื�อไวรััสิโค่วิด้-19	

5.	 กจิกรัรัมเพื�อสิง่เสิรัมิค่วามสัิมพนัธิอ์ื�นๆ	เช่่นการัจดั้งานต้ามเทศกาลต่้างๆ	เช่่น	เทศกาลปีีใหม่	เทศกาลวนัสิำาค่ญัทางศาสินา
ต้่างๆ	ท่�โค่รังการัให�ล้กบ�านสิามารัถืเข�ารั่วมกิจกรัรัมได้�ง่าย์	และทั�วถืึง	โด้ย์ปีรัะช่าสิัมพันธิ์งานล่วงหน�าถืึงล้กค่�าท่�โค่รังการั	

มูลค่าของความยั่งยืน 

	 ม้ลค่่าของ	 “ค่วามยั์�งยื์น”	 ในโค่รังการัช่่วาทัย์	 นอกจากการัพัฒนาอสัิงหาริัมทรััพย์์และสิาธิารัณ้ปีโภค่ท่�สิรั�างต้ามหลักการั	
พัฒนาอย์่างย์ั�งย์ืน	(ค่ือเปี็นมิต้รักับผู้้�ค่นและสิิ�งแวด้ล�อม)	ท่�สิรั�างม้ลค่่าเพิ�มให�โค่รังการัแล�ว	ช่่วาทัย์	ย์ังเพิ�มม้ลค่่าด้�วย์ค่วามพิเศษั	
ย์ิ�งกว่าให�ค่รัอบค่รััวของช่่วาทัย์ทั�ง	“ช่่วาทัย์	โซื้ไซื้ต้่�”	และ	“ช่่วาทัย์	แค่รั์	”	ท่�เน�นการัด้้แลล้กค่�าเปี็นสิำาค่ัญ

การประเมิน 

	 บริัษััทม่ค่วามม่้งมั�นในการัสิรั�างค่วามพึงพอใจให�กับล้กค่�า	 จึงให�	 ค่วามสิำาค่ัญกับการัวิจัย์และพัฒนาผู้ลิต้ภัณฑ์อย์่าง 
ต้่อเน่�อง	 เพื�อให�ท่�อย์้่อาศัย์ท่�จะส่ิงมอบให�กับล้กค่�าม่การัพัฒนาให�สิอด้ค่ล�องกับค่วามต้�องการัของล้กค่�า	 โด้ย์ม่ฝ่่าย์	 
Chewa	care	&	Customer	Relations	เปี็นฝ่่าย์ท่�บรัิหารัจัด้การัจัด้เก็บข�อม้ลของล้กค่�าและบรัิการัล้กค่�าหลังการัขาย์	เพื�อนำามาใช่�
ในการัวางแผู้น	เพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัและสิรั�างค่วามสิมัพนัธิท์่�ด้กั่บลก้ค่�า	นอกจากน้�บรัษัิัทย์งัม่หนว่ย์งาน	Market	Survey	
เพื�อทำาการัสิำารัวจวิจัย์และวิเค่รัาะห์เก่�ย์วกับค่วามต้�องการัของผู้้�บริัโภค่ในแต่้ละพื�นท่�ต้ลอด้จนศักย์ภาพของทำาเลท่�ต้ั�งโค่รังการั 
ในด้�านสิาธิารัณ้ปีโภค่ต่้างๆ	 ซึื้�งทำาให�บรัิษััทม่ฐานข�อม้ลท่�เพ่ย์งพอท่�จะทรัาบถืึงค่วามต้�องการัในต้ลาด้ท่�อย่้์อาศัย์ของผู้้�บรัิโภค่	 
รัวมถืึงรั้ปีแบบท่�อย์้่อาศัย์	 ทำาเลท่�ต้ั�ง	 และรัะด้ับรัาค่า	 บรัิษััทได้�นำาข�อม้ลไปีวิเค่รัาะห์เพื�อพัฒนาปีรัับปีรั้ง	 สิินค่�าและบรัิการัอย์่าง
ต้่อเน่�อง

การบริหารจัดการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

	 ด้�วย์วิสิัย์ทัศน์ของช่่วาทัย์ท่�ม้่งมั�นจะเปี็นบรัิษััทผู้้�พัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์ชั่�นนำาในใจของผู้้�บรัิโภค่	 ด้�วย์การัไม่หย้์ด้ยั์�ง 
ท่�จะสิรั�างสิรัรัค่แ์ละสิง่มอบผู้ลติ้ภณัฑต์้ลอด้จนการับรักิารัให�อย่้์เหนอ่ค่วามพงึพอใจของลก้ค่�า	เรัาจงึให�ค่วามสิำาค่ญัในการับรัหิารั
จดั้การัเพื�อค่วามพงึพอใจของลก้ค่�าและผู้้�ม่ส่ิวนได้�เสิย่์อย์า่งยิ์�ง	โด้ย์มก่ารัปีรัะเมนิค่วามพงึพอใจของลก้ค่�าในท้กขั�นต้อนท่�ลก้ค่�าได้�ม่
การัต้ดิ้ต่้อกบับริัษััทต้ั�งแต้ก่ารัให�บริัการัข�อม้ลโค่รังการัต้ลอด้ไปีจนถึืงการับริัการัหลังการัส่ิงมอบการับริัหารังานให�นิต้บ้ิค่ค่ลฯ	ดั้งน้�
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ขั้นตอน วิธีการประเมิน

1.	ค่วามพงึพอใจต่้อการัให�บรักิารัด้�านข�อม้ลและการัเย์่�ย์มช่ม
โค่รังการั

ล้กค่�าสิามารัถืปีรัะเมินค่วามพึงพอใจผู้่านทาง	 Call	Center	
โทรัสิำารัวจค่วามพงึพอใจ	หลงัจากท่�ลก้ค่�าเข�าเย์่�ย์มช่มโค่รังการั
แล�ว	1-3	วันทำาการั

2.	ค่วามพึงพอใจต้อ่การัให�บรักิารัของพนกังานขาย์เก่�ย์วกบั
การัทำาจองและทำาสิัญญา

ล้กค่�าสิามารัถืปีรัะเมินค่วามพึงพอใจผู้่านทาง	 E-mail	 หรัือ	
Contact	Center	 ช่่องทางใด้	 ช่่องทางหนึ�งหลังจากจอง 
และ/หรัือ	ทำาสิัญญาแล�ว	3-7	วัน	

3.	ค่วามพึงพอใจต้่อการัให�บรัิการัเก่�ย์วกับการัโอนสิิทธิิ�และ
รัับมอบท่�อย์้่อาศัย์

ล้กค่�าสิามารัถืปีรัะเมินค่วามพึงพอใจผู่้านทาง	 E-mail	 
หรัือ	SMS	หรัือ	Contact	Center	ช่่องทางใด้	ช่่องทางหนึ�ง	
หลังจากจองและ/หรัือ	ทำาสิัญญาแล�ว	3-7	วัน	

4.	ค่วามพึงพอใจต่้อการัเข�าอย์้่อาศัย์หลังโอนกรัรัมสิิทธิิ� 
ไปีแล�ว	3	เด้ือน

ล้กค่�าสิามารัถืปีรัะเมินค่วามพึงพอใจผู่้านทาง	 E-mail	 
หรัือ	SMS	หรัือ	Contact	Center	ช่่องทางใด้	ช่่องทางหนึ�ง	
หลังจากท่�โอนกรัรัมสิิทธิิ�	แล�ว	1	วัน	

5.	ค่วามพึงพอใจต้่อการัแจ�งซื้่อมหรัือข�อรั�องเรั่ย์น ล้กค่�าสิามารัถืปีรัะเมินค่วามพึงพอใจหลังการัซื้่อมได้�ทันท่ 
ผู้่านทาง	Call	Center	 โทรัสิำารัวจค่วามพึงพอใจ	หรัือ	SMS	
หรัือ	Contact	Center	ช่่องทางใด้	ช่่องทางหนึ�ง	หลังจากท่�เจ�า
หน�าท่�เข�าแก�ไขงานซื้่อมแล�วภาย์ใน	7	วัน	

6.	ค่วามพึงพอใจต้่อการัมอบกรัรัมสิิทธิิ�ให�ค่ณะกรัรัมการั	
หม้่บ�านหรัือนิต้ิบ้ค่ค่ล

ล้กค่�าและค่ณะกรัรัมการันิต้ิบ้ค่ค่ลหม้่บ�านหรัืออาค่ารัช้่ด้
ปีรัะเมินค่วามพึงพอใจผู่้านทาง	 E-mail	 หรัือ	 SMS	 หรัือ	
Contact	Center	 ช่่องทางใด้ช่่องทางหนึ�ง	 หลังจากท่�ม่การั 
จดั้ต้ั�งนติ้บ้ิค่ค่ล	หรัอื	ม่การัมอบสิารัธิารัณป้ีโภค่แล�ว	และรัวมถึืง 
หลังจากโอนกรัรัมสิิทธิิ�แล�ว

 ภาพรวมองค์กร

	 จากผู้ลการัด้ำาเนินการัในปีี	2564	 พบว่าค่ะแนนค่วามพึงพอใจ	 โด้ย์รัวมของล้กค่�าปีัจจ้บันโด้ย์รัวมอย่้์ท่�รั�อย์ละ	91.0%	 
ท่�ผู้่านมาได้�ม่การัพัฒนาค่้ณภาพของผู้ลิต้ภัณฑ์และบริัการัเพื�อให�เกิด้ค่วามพึงพอใจท่�มากขึ�นโด้ย์เฉพาะในช่่วงหลังจาก 
โอนกรัรัมสิิทธิิ�แล�ว	ได้�แก่

1)		 การัพฒันาท่มบรัหิารัหลงัการัขาย์ของโค่รังการัให�มก่ารัสิอบถืามแนะนำาบรักิารักบัลก้ค่�าท่�เข�าอย์้แ่ล�ว	เพื�อสิรั�างค่วามสิมัพนัธิ์ 
ท่�ด้ก่บัลก้ค่�า	และจดั้ทำาจด้หมาย์ปีรัะช่าสิมัพนัธิอ์ย่์างต้อ่เน่�อง	แจ�งค่วามค่บืหน�าเก่�ย์วกบัการัใช่�พื�นท่�สิว่นกลาง	การัใช่�ปีรัะโย์ช่น์
สิาธิารัณป้ีโภค่สิว่นกลางรัว่มกนัเพื�อสิรั�างสิงัค่มนา่อย่้์	รัวมทั�งจดั้ปีรัะช่าสิมัพนัธิก์ารัทำากจิกรัรัมจาก	Chewathai	Society	ใน
แต้่ละโค่รังการัเพิ�มเต้ิมเพื�อสิรั�างค่วามสิัมพันธิ์ท่�ด้่รัะหว่างโค่รังการัและล้กค่�า

2)		 การัพัฒนาการัให�บรัิการัเก่�ย์วกับการัแจ�งซื้่อม	 โด้ย์จัด้ต้ั�งท่ม	Chewa	Care	 เพื�อปีรัะสิานงานนัด้	 ต้รัวจสิอบ	นัด้ซื้่อมงาน 
ต้ามเวลาท่�ล้กค่�าสิะด้วก	 และปีรัะสิานงานโค่รังการัให�เข�าซื้่อมต้รังต้ามนัด้หมาย์	 รัวมทั�ง	 ม่การัต้รัวจสิอบงานท่�แก�ไข	 
ไปีแล�วกับทางเจ�าของบ�านอ่กค่รัั�งเพื�อต้รัวจสิอบค่้ณภาพงานและค่วามพึงพอใจในเบื�องต้�น	 โด้ย์จะแก�ไขทันท่หากงาน	 
ไม่เร่ัย์บรั�อย์	 นอกจากน้�ย์ังม่การัเน�นย์ำ�าให�ท่มผู้้�รัับเหมาคั่ด้เลือกค่นงานท่�ม่ปีรัะสิบการัณ์ค่วามช่ำานาญเข�ามาด้ำาเนินการั	
แก�ไขให�ล้กค่�า	 และปีรัะเมินผู้้�รัับเหมาจากหน่วย์งานท่�เก่�ย์วข�องเพื�อให�เกิด้การัปีรัับปีรั้ง	 พัฒนา	 และรัักษัาผู้้�รัับเหมาท่�ด้่	 
ให�ทำางานอย์่างต้่อเน่�องกับโค่รังการั

3)		 พัฒนาช่่องทางสิำาหรัับสิอบถืามค่วามพึงพอใจล้กค่�าให�หลากหลาย์	 เพื�อเข�าถืึงล้กค่�าได้�มากขึ�น	 คื่อ	 ทาง	 E-Mail	 และ 
SMS	 โด้ย์การัพัฒนารัะบบ	CRM	 เพื�อทำาการัปีรัะเมินผู้ลโด้ย์อัต้โนมัต้ิในแต้่ละช่่วงเวลาของล้กค่�าท่�ปีฏิิสิัมพันธิ์กับบรัิษััทฯ
เพื�อให�ได้�ผู้ลค่ะแนนค่วามพึงพอใจท่�ม่ค่วามน่าเช่ื�อถืือเท่�ย์งต้รังอันจะนำาไปีสิ้่การัปีรัับปีรั้งค่้ณภาพการัให�บรัิการั	พรั�อมทั�งม่
รัะบบสิำาหรัับปีรัะมวลผู้ลค่ะแนนค่วามพึงพอใจ	สิามารัถืนำาข�อม้ลไปีใช่�เพื�อพัฒนาค่วามพึงพอใจได้�ทันท่
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 4. การขยายกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต 
	 ฝ่่าย์บรัิหารัล้กค่�าสิัมพันธิ์	หรัือ	CRM	ม่การัวางแผู้นพัฒนาเพิ�มเต้ิม	เพื�อจัด้กิจกรัรัมเพื�อล้กบ�าน	(ล้กค่�า)	ท้กเด้ือน	ซื้ึ�งจะใช่�
ช่่วงเทศกาล	หรัือ	วันสิำาค่ัญต้่างๆ	ในการัจัด้กิจกรัรัมกับล้กบ�าน	โด้ย์ม่การัปีรัะสิานงานกับทางนิต้ิบ้ค่ค่ลโค่รังการัต้่างๆ	นอกจาก
น้�	ย์ังม่การัทำา	Line	Official	ของช่่วาทัย์	โซื้ไซื้ต้่�	ท่�ทำาให�ม่ช่่องทางมากขึ�นกับการัต้ิด้ต้่อสิื�อสิารั	การัแจ�งซื้่อม	และรัับกิจกรัรัม
พเิศษั	และยั์งตั้�งเปีา้หมาย์ท่�จะเพิ�มสิทิธิิพิเศษัต้า่งๆ	อย่้์ต้ลอด้เวลา	ทั�งสิว่นลด้รั�านค่�าต่้างๆ	กจิกรัรัมพิเศษั	roadshow	หรัอืกจิกรัรัม 
ท่�ให�ล้กบ�านม่สิ่วนรั่วมทั�งหมด้น้�จะทำาให�ล้กค่�าเกิด้ค่วามผู้้กพันกับบรัิษััทมากขึ�น	 ผู้ลลัพธิ์จากการัด้ำาเนินงาน	 การัทำากิจกรัรัมกับ 
ล้กบ�าน	(ล้กค่�า)	หากเรัาทำากิจกรัรัมอย์่างต้่อเน่�อง	สิมำ�าเสิมอ	จะทำาให�ล้กบ�านรั้�สิึกผู้้กพันธิ์กับองค่์กรั	และ	ม่การับอกต้่อในทางท่�ด้่	 
ยิ์�งหากล้กบ�านได้�รัับการับริัการัท่�รัวด้เร็ัวทันใจด้�วย์แล�วก็ยิ์�งจะทำาให�ร้ั�สึิกปีรัะทับใจมากยิ์�งขึ�นเพรัาะการัด้้แลล้กค่�า	 คื่อ 
หัวใจหลักของการับรัิหารัล้กค่�าสิัมพันธิ์นั�นเอง	

 5. โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR after Process) 
	 บริัษััทจะม้่งเน�นในด้�านการัพัฒนาแหล่งช่้มช่นและโรังเรั่ย์นในพื�นท่�ห่างไกล	 รัวมไปีถืึงช่่วย์สินับสิน้นมอบสิิ�งของต้่างๆ	 ทั�ง	
อาหารัและปีัจจัย์สิ่�อื�นๆ	ให�แก่สิมาค่มหรัือม้ลนิธิิผู้้�ด้�อย์โอกาสิต้่างๆ	ซื้ึ�งม่ด้ังต้่อไปีน้�	

 5.1)  โครงการพัฒนาชุมชน กลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน 

	 วตั้ถืป้ีรัะสิงค่	์เพื�อให�เย์าวช่นในโรังเรัย่์น	และช้่มช่นบนพื�นท่�หา่งไกลท่�หา่งจากโอกาสิ	ม่ค่วามเปีน็อย่้์และม่ค่ณ้ภาพช่่วติ้
ท่�ด้ข่ึ�น	และนำาสิิ�งท่�ทางบรัษัิัทได้�สิง่เสิรัมิให�กบัเย์าวช่นมาพฒันาช่ม้ช่นให�เกดิ้สิำานกึในการับำารัง้รักัษัาทรัพัย์ากรัในพื�นท่�	และ
ศิลปีะวัฒนธิรัรัมของช่นเผู้่าให�ค่งอย์้่ค่้่ช่้มช่นอย์่างย์ั�งย์ืน	วิธิ่การัด้ำาเนินการั	กิจกรัรัมค่รัั�งน้�	บรัิษััทได้�ต้รัะหนักถืึงค่วามสิำาค่ัญ
ของเย์าวช่นท่�จะเต้บิโต้และม่อนาค่ต้ท่�ด้	่ในปีีน้�ทางบริัษััทได้�ม้มมองท่�แต้กต้า่งจากท้กค่รัั�งท่�ผู้า่นมา	โด้ย์ยั์งค่งยึ์ด้ถือืนโย์บาย์
ท่�จะเข�าถืงึค่วามสิำาค่ญัและปีญัหาท่�แท�จรังิจากการัได้�ลงสิำารัวจพื�นท่�กอ่นท่�จะด้ำาเนนิการัต่้างๆ	ทำาให�เหน็วา่การัสิรั�างอนาค่ต้
ท่�ด้่นั�นต้�องมององค่์ปีรัะกอบท่�สิำาค่ัญหลาย์สิ่วนในการัขับเค่ลื�อนให�ช่้มช่นและสิังค่มใด้�	 พัฒนาอย์่างย์ั�งย์ืนทางบรัิษััททำาการั 
ค่ดั้เลอืกจนได้�โรังเรัย่์นและช้่มช่นบ�านปีา่เลา	เพื�อเข�ารัว่มโค่รังการั	โด้ย์เปีน็โรังเรัย่์นบนพื�นท่�หา่งไกลกล้ม่โรังเรัย่์นบ�านปีา่เลา 
ปีรัะกอบไปีด้�วย์	4	โรังเรั่ย์นด้ังน้�	

	 	 1.		 โรังเรั่ย์นบ�านปี่าเลา	(โรังเรั่ย์นแม่)

	 	 2.		 โรังเรั่ย์นบ�านปี่าเลา	สิาขา	ผู้าด้่าน	

	 	 3.		 โรังเรั่ย์นบ�านปี่าเลา	สิาขา	แม่สิะแงะ

	 	 4.	 โรังเรั่ย์นบ�านปี่าเลา	สิาขา	โปีงผู้าง

	 สิบืเน่�องจากช่่วง	4	ปีีกอ่น	เน่�องด้�วย์การัต้ดิ้ต่้อสิื�อสิารัท่�ย์ากจะเข�าถืงึ	บรัษัิัทจงึได้�สิง่มอบวทิย์ส้ิื�อสิารัท่�ช่่วย์ให�การัต้ดิ้ต้อ่
สิื�อสิารังา่ย์ขึ�นจากเดิ้มท่�ต้�องใช่�การัเดิ้นทางในการัติ้ด้ต้อ่สิื�อสิารัเน่�องจากเป็ีนพื�นท่�ท่�ไมม่ส่ิญัญาณโทรัศัพทเ์ค่ลื�อนท่�พรั�อมทั�ง
ได้�จัด้ทำารัะบบกรัองนำ�าใหม่ให�กบัทางโรังเรัย่์นและช่ม้ช่นเพื�อค่ณ้ภาพช่วิ่ต้ท่�ด้ขึ่�น	เพรัาะบริัษััทเลง็เหน็วา่การัสิื�อสิารัและรัะบบ
สิาธิารัณ้ปีโภค่ท่�ด้่	จะช่่วย์สิรั�างค่้ณภาพช่่วิต้และค่วามเปี็นอย์้่ของช่้มช่นให�ม่ค่วามสิ้ขย์ิ�งขึ�น	นอกจากน้�	ย์ังค่งม้่งเน�นในการั
ศึกษัา	จัด้ทำาศ้นย์์การัเรั่ย์นรั้�แบบเต้็มรั้ปีแบบสิำาหรัับทักษัะวิช่าค่ณิต้ศาสิต้รั์	และวิช่าภาษัาอังกฤษั	เพื�อพัฒนาทักษัะในวิช่า
ท่�ทางโรังเรั่ย์นยั์งขาด้	 และได้�ผู้ลการัปีรัะเมินต้ำ�ากว่าเกณฑ์มาต้รัฐานของการัปีรัะเมินรัะดั้บปีรัะเทศ	(ONET)	 พรั�อมกันน้�	
ย์งัได้�จ�างบค้่ลากรั	(ค่รั้จ�างสิอน)	เพื�อมาด้้แลการัเรั่ย์นการัสิอนเพิ�มเต้ิมให�กับทางโรังเรั่ย์นอก่ด้�วย์ทำาให�ผู้ลท่�ออกมา	นักเรั่ย์น
สิามารัถืทำาผู้ลค่ะแนนเฉล่�ย์ด้ขึ่�น	และย์งัมก่ารันำาสิิ�งท่�ช่ว่าทยั์ได้�นำาไปีต้อ่ย์อด้แขง่ขนักบัโรังเรัย่์นอื�นๆ	ต้อ่ไปี	เช่น่	การัช่นะเลศิ 
การัเล่านิทานภาษัาอังกฤษั	 การัช่นะการัแข่งขันค่ิด้เลขเรั็วรัะด้ับจังหวัด้	 ซื้ึ�งเด้็กในพื�นท่�ห่างไกลมักจะม่ทักษัะน�อย์กว่าเด้็ก
นักเรั่ย์นในเมืองท่�ม่การัเรั่ย์นการัสิอนท่�ด้่กว่าแต้่สิามารัถืเปี็นต้ัวแทนในรัะด้ับเขต้พื�นท่�ได้�

	 สิ่วนในปีี	2564	 บรัิษััทย์ังค่งม่้งเน�นการัพัฒนาศักย์ภาพของนักเรั่ย์น	 แม�จะเปี็นช่่วงสิถืานการัณ์การัแพร่ัรัะบาด้ของ
ไวรััสิโค่วิด้	19	นช่่วงสิถืากณกรัณมากขึ�นทั�งทางด้�าน	ก่ฬา	ทักษัะอาช่่พ	และย์ังม่การัปีรัับปีรั้งอาค่ารัสิถืานท่�	และย์ังค่งม่
การัจ�างค่รั้ผู้้�สิอนอย์่างต้่อเน่�อง
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 มููลค่าข้อังความูยุั�งยุ่น 

	 เน่�องจากบริัษััทย์ังใหม่ในธิ้รักิจอสิังหาริัมทรััพย์์	 และกำาลังค่�นหาต้ัวต้นท่�ชั่ด้เจนขึ�นในการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	 โค่รังการัน้�จึง 
ถืือ	 เปี็นการัสิรั�างชื่�อเสิ่ย์งและภาพลักษัณ์ท่�ด้่สิำาหรัับบรัิษััทว่าเปี็นองค่์กรัท่�ต้รัะหนักและห่วงใย์ถืึงปัีญหาของสิังค่มและ 
สิิ�งแวด้ล�อม	ทำาให�ล้กค่�าเกิด้ค่วามต้รัะหนักรัับรั้�ในด้�านท่�ด้่ขององค่์กรั	ด้ังนั�น	โค่รังการัน้�จึงถืือเปี็นการัลงท้นท่�อาจไม่ก่อผู้ล
ทางต้รังในรัะย์ะสิั�น	แต้่เปี็นการัสิรั�างฐานค่วามมั�นค่งในรัะย์ะย์าวสิำาหรัับช่่วาทัย์ท่�ม้่งเน�นสิรั�างค่วามย์ั�งย์ืนเพื�อสิังค่ม	

 ผลลัพัธ์จากการดำำาเนินงาน

		 ในการัทำากิจกรัรัมค่รัั�งน้�บรัิษัทัมองเหน็ถืึงค่วามย์ั�งย์นืท่�สิามารัถืกอ่ให�เกิด้ปีรัะโย์ช่น์กับโรังเรั่ย์นและช่ม้ช่นหลาย์ๆ	ด้�าน	
เช่น่	ค่วามเปีน็อย่้์ท่�ด้ขึ่�น	สิข้ภาพอนามัย์ท่�ด้ข่องค่นในช้่มช่น	การัสินับสินน้อาช่พ่ให�เกดิ้ม้ลค่า่ฯ	สิิ�งท่�บรัษัิัทได้�ด้ำาเนนิการันั�น	 
ไม่ได้�ค่าด้หวังว่าจะเห็นผู้ลลัพธิ์ในทันท่	 แต้่จะค่่อย์เปี็นค่่อย์ไปีในรัะย์ะย์าว	 เพื�อไม่ให�เกิด้ผู้ลกรัะทบต้่อช่้มช่นในแง่ลบ	 และ
เพื�อให�เกิด้การัย์อมรัับ	 และค่วามร่ัวมมือรั่วมใจท่�ด้่ของบ้ค่ค่ลในช้่มช่น	 การัขย์าย์กิจกรัรัมอื�นๆ	 ในอนาค่ต้	 ในรัะย์ะย์าว	 
บรัิษััทได้�ต้ั�งเป้ีาท่�จะพัฒนาอย่์างต่้อเน่�องทั�งโรังเรั่ย์น	 และช้่มช่นบ�านป่ีาเลา	 ในกิจกรัรัมค่รัั�งน้�	 บรัิษััทได้�เล็งเห็นถืึงสิิ�งท่� 
ย์ังต้�องสิ่งเสิรัิมและม่ค่วามสิำาค่ัญต้่อเด้็กๆ	 และช่้มช่น	 อาทิ	 ห�องสิม้ด้	 โรังอาหารั	 อาค่ารัเรั่ย์น	 ศ้นย์์อนามัย์และการัเรั่ย์น
รั้�ของช้่มช่น	 อ่กทั�งย์ังสิ่งเสิรัิมวิช่าช่่พให�กับค่นในช้่มช่นด้�านการัพัฒนาฝี่มือการัทอผู้�าพื�นเมือง	 โด้ย์สิ่งเสิรัิมให�เย์าวช่นม่ 
ค่วามค่ิด้และทัศนค่ต้ิท่�ด้่	 เพื�อก่อให�เกิด้การัสิำานึกต้่อบ�านเกิด้	 เป็ีนแรังพลักด้ันให�ท้กค่นม่ส่ิวนช่่วย์ในการัพัฒนาช่้มช่น 
ในอนาค่ต้	รัวม	ไปีถืึงการัสิ่งเสิรัิมพัฒนาศักย์ภาพของน�องๆ	ไม่ว่าจะเปี็นด้�านก่ฬา	ด้�านการัศึกษัา	และการัสินับสิน้นน�องๆ	
ท่�เร่ัย์นด้่รัะย์ะย์าว	 เพื�อท่�จะได้�นำาค่วามรั้�จากการัสินับสิน้นของบรัิษััทกลับมาพัฒนาโรังเรั่ย์น	 ช้่มช่น	 และสิังค่มในอนาค่ต้	 
ซึื้�งทางบริัษััทยั์งหวังว่าการัทำากิจกรัรัมเล็กๆ	 ในค่รัั�งน้�และกิจกรัรัมต้่อๆ	 ไปีจะเป็ีนปีรัะโย์ช่น์มากท่�สิ้ด้ต่้อโรังเรั่ย์นและ 
ช่้มช่นบ�านปี่าเลา	และเปี็นปีรัะโย์ช่น์ต้่อสิังค่มโด้ย์รัวม	ซื้ึ�งแผู้นการัด้ำาเนินงานในปีี	2565	ซื้ึ�งม่ด้ังน้�	

	 รัะย์ะท่�	1	เด้ือนมกรัาค่ม-มิถื้นาย์น	2565

-	 ด้ำาเนินการัต้ามมาต้รัการัเว�นรัะย์ะต้ามสิถืานการัณ์โรัค่รัะบาด้โค่วิด้-19	อย์่างเค่รั่งค่รััด้

-	 ด้ำาเนนิการัต้ามแผู้นเก่�ย์วกบัการัปีรัะช่าสิมัพนัธิก์จิกรัรัมด้นต้รัก่ารัทอผู้�า	และพฒันาสินิค่�าจนเปีน็ท่�รั้�จกั	และสิรั�าง
ค่วามย์ั�งย์ืนได้�ด้�วย์ต้นเอง

-	 ต้ิด้ต้ามผู้ลงาน

	 รัะย์ะท่�	2	เด้ือนกรักฎาค่ม-ธิันวาค่ม	2565

	 -	 ด้ำาเนินการัต้ามมาต้รัการัเว�นรัะย์ะต้ามสิถืานการัณ์โรัค่รัะบาด้โค่วิด้	19	อย์่างเค่รั่งค่รััด้

	 -	 สิ่งเสิรัิมค่วามรั้�	ค่วามเช่่�ย์วช่าญของบ้ค่ลากรัท่�จ�างสิอน

	 -	 สิ่งนักก่ฬาเพื�อเข�าแข่งขันในก่ฬาปีรัะเภทอื�น

	 -	 เพิ�มการัพัฒนาในสิิ�งท่�เค่ย์สินับสิน้น	สิ้่โรังเรั่ย์นสิาขา

	 -	 ทำาแผู้นเก่�ย์วกับการัหารัาย์ได้�ของกิจกรัรัมทอผู้�าพื�นเมือง

	 -	 ต้ิด้ต้ามผู้ลงาน	

 5.2)  โครงการ ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 

	 โค่รังการัม่้งเน�นการัพัฒนาช้่มช่นและสิิ�งแวด้ล�อมอื�นๆ	 นอกจากโค่รังการัดั้งกล่าวข�างต้�นการัทำาปีรัะโย์ช่น์กับช่้มช่น
และสิังค่ม	 บรัิษััทได้�ต้รัะหนักถึืงการัสินับสินน้และช่่วย์เหลือ	 ผู้้�ด้�อย์โอกาสิทางทำาสิังค่ม	 โด้ย์ค่ณะทำางานลงพื�นท่�สินับสินน้
กิจกรัรัมเพื�อช่้มช่น	เช่่น	ทำาบ้ญช่้มช่น	กิจกรัรัมต้ามเทศกาล	เช่่น	ลอย์กรัะทง	ปีีใหม่	ต้รั้ษัจ่น	โด้ย์ค่ณะทำางานและผู้้�บรัิหารั	
นำาท่มพนักงานจิต้อาสิาทำากจิกรัรัมเพื�อช้่มช่นใกล�เค่ย่์งโค่รังการั	ซึื้�งกจิกรัรัมเหล่าน้�ได้�รับัค่วามร่ัวมมือจากทั�งช้่มช่น	ลก้บ�าน	
และพนกังานของบรัษัิัทช่่วาทยั์เองถือืได้�วา่เปีน็การัด้ำาเนนิโค่รังการัท่�ม้ง่เน�นการัม่ส่ิวนรัว่มของท้กภาค่สิว่น	ซึื้�งเปีน็การัสิรั�าง
ค่วามสิัมพันธิ์อันด้่เพื�อก่อให�เกิด้การัพัฒนาอย์่างย์ั�งย์ืน



ONE REPORT 2564166

 1.  ร่วมบริจาคขวดพลาสติกเพื่อทำาผ้าไตรจีวร

	 เพื�อนค่้่ค่�า	ผู้้�บรัิหารัและเหล่าพนักงานรั่วมกิจกรัรัม	Chewathai	Goes	Green	กิจกรัรัมด้่ๆ	เพื�อการัลด้ขย์ะพลาสิต้ิก	 
สิง่เสิรัมิการัค่ดั้แย์กขย์ะต้ั�งแต้่ในองค่ก์รัรัวมถืงึค่รัอบค่รัวัของผู้้�บรัหิารัจนถืงึพนกังานในบรัษัิัท	เพื�อนำาไปีมอบให�กบัวดั้จากแด้ง	
จงัหวดั้สิม้ทรัปีรัาการั	เพื�อนำาขวด้พลาสิติ้กท่�ได้�ไปีบรัจิาค่เพื�อรัไ่ซื้เค่ลิเปีน็ผู้�าไต้รัจว่รั	และสิิ�งของเค่รัื�องใช่�ต่้างๆ	เพื�อสิาธิารัณะ
ปีรัะโย์ช่น์ต้่อไปี	 นับว่าเปี็นโค่รังการัท่�ช่่วย์รัักษัาสิิ�งแวด้ล�อม	 และรัณรังค่์ให�พนักงานได้�ม่สิ่วนรั่วมในการัค่ัด้แย์กขย์ะ	 และ 
ลด้การัใช่�ขย์ะพลาสิต้ิกลงอ่กด้�วย์

 2.  ความร่วมมือกับ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ในการรีไซเคิลกระดาษเพื่อลดขยะในองค์กร

	 นำาเศษักรัะด้าษัหรัือบรัรัจ้ภัณฑ์กรัะด้าษัใช่�แล�วในค่อนโด้มิเน้ย์มมารั่ไซื้เค่ิลเปี็นของเล่นเด้็กนำารั่องโค่รังการั	 “ช่่วาทัย์	 
ฮีอลล์มาร์ัค่	 จรััญ	13”	 เปี็นแห่งแรักพรั�อมจัด้สิรั�างห�องคั่ด้แย์กขย์ะให�ล้กบ�านเห็นถืึงค่้ณค่่าการัคั่ด้แย์กขย์ะ	 เพื�อพัฒนา
ค่้ณภาพช่่วิต้ผู้้�อย์้่อาศัย์และลด้ปีัญหาขย์ะล�นเมือง	โด้ย์ค่วามรั่วมมือในค่รัั�งน้�	แสิด้งให�เห็นถืึงค่วามม้่งมั�นของทั�งสิององค่์กรั	
ในการัจัด้การัปัีญหาขย์ะม้ลฝ่อย์	 โด้ย์เฉพาะกรัะด้าษัอย์่างเปี็นรั้ปีธิรัรัม	 ด้�วย์การันำาเทค่โนโลย่์และกรัะบวนการัด้�านการั 
รั่ไซื้เค่ิลกรัะด้าษัให�กลับมาหม้นเว่ย์นมาผู้ลิต้เปี็นผู้ลิต้ภัณท์จากกรัะด้าษั	และสิ่งค่ืนสิิ�งด้่ๆ	น้�กลับค่ืนสิ้่สิังค่มต้่อไปี	
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 6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำาเนินงานของธุรกิจ (CSR in process) 
	 การัม่ส่ิวนร่ัวมเพื�อพฒันาช้่มช่นหรืัอแก�ไขปัีญหาสิงัค่ม	รัวมถึืงการัให�ค่วามสิำาค่ญักบัสิิ�งแวด้ล�อมอย่์างยั์�งยื์นผู่้านกรัะบวนการั
ทางธิ้รักิจ	เพื�อสิะท�อนให�เห็นถืึงค่วามม้่งมั�นและพัฒนาการัด้�านค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่มของบรัิษััท

	 ต้ลอด้ปีี	2564	 บรัิษััทจัด้กิจกรัรัมท่�ม่สิ่วนรั่วมในการัช่่วย์แก�ไขปัีญหาและต้อบสินองค่วามต้�องการัของช้่มช่น	 ลด้อัต้รัา 
การัว่างงานสิรั�างรัาย์ได้�	 ย์กรัะด้ับการัด้ำาเนินช่่วิต้ค่นในช้่มช่นและไม่ลืมท่�จะใสิ่ใจในด้�านสิิ�งแวด้ล�อมไปีพรั�อมกัน	 กิจกรัรัมการั 
ด้งักล่าวเปีน็การัย์กรัะด้บัค่วามต้รัะหนกัถึืงการัด้ำาเนนิธิร้ักิจอย์า่งย์ั�งยื์น	โด้ย์เฉพาะอย์า่งย์ิ�งบรัษัิัทได้�รับัค่วามรัว่มมอืจากผู้้�รับัเหมา	
ค่้่ค่�า	พันธิมิต้รัทางธิ้รักิจในการัเปี็นสิ่วนหนึ�งของกิจกรัรัมเพื�อช่้มช่นและสิังค่ม

	 บรัิษััทกำาหนด้เปี้าหมาย์ในการัจัด้ทำาโค่รังการั	CHEWA	Goes	Green	เพื�อสิรั�างค่วามต้รัะหนักรั้�	ปีล้กฝ่ังจิต้สิำานึกด้�านการั
ปีรัะหย์ัด้พลังงาน	 ทรััพย์ากรั	 อน้รัักษั์สิิ�งแวด้ล�อมให�เกิด้ขึ�นในท้กรัะด้ับต้ั�งแต้่ค่ณะกรัรัมการั	 ผู้้�บรัิหารั	 ล้กบ�านในโค่รังการัต้่างๆ	
ของบรัิษััท	 รัวมไปีถืึงพันธิมิต้รัทางธิ้รักิจให�สิามารัถืม่สิ่วนรั่วมและม่เปี้าหมาย์ร่ัวมกันในการัรัักษัาสิิ�งแวด้ล�อมโด้ย์บ้รัณาการั 
หลักค่วามรัับผู้ิด้ช่อบสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อมเข�าไปีในกรัะบวนการัด้ำาเนินธิ้รักิจหลักของบรัิษััท

• โค่รังการัค่ัด้แย์กขย์ะกรัะด้าษัเพื�อสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	ภาย์ใต้�ช่ื�อโค่รังการั	“เก็บกรัะด้าษัของเค่�า”	โด้ย์บรัิษััทรั่วมกับ	
บรัษัิัท	เอสิซ่ื้จ	่แพค่เกจจิ�ง	จำากัด้	(มหาช่น)	(“SCGP”)	ซึื้�งเปีน็บรัษัิัทในเค่รัอืของ	บรัษัิัท	ป้ีนซิื้เมนต้์ไทย์	จำากัด้	(มหาช่น)	 
ในการัจัด้ต้ั�งจ้ด้รัองรัับขย์ะปีรัะเภทกรัะด้าษัสิำานักงาน	และ	กรัะด้าษัแข็งกล่องนำ�าต้าล	ต้ามจ้ด้ต้่างๆ	ภาย์ในสิำานักงาน	
และ	 โค่รังการัต้่างๆ	 ของบรัิษััท	 โด้ย์จัด้ให�ม่ผู้้�รัับผู้ิด้ช่อบทำาหน�าท่�รัวบรัวมขย์ะกรัะด้าษัส่ิงให�	 SCGP	 เพื�อนำาเข�าสิ้่
กรัะบวนการั	 Recycle	 ช่่วย์ลด้ปีรัิมาณขย์ะและเพิ�มม้ลค่่าขย์ะในเวลาเด้่ย์วกัน	 เป็ีนการัค่ัด้แย์กขย์ะกรัะด้าษัอย์่าง 
ถื้กต้�องและม่ปีรัะสิิทธิิภาพ

จากขย์ะกรัะด้าษัท่�รัวบรัวมสิง่ให�	SCGP	จะต้ม้่ลค่า่กลับมาเป็ีนปีรัะโย์ช่น์ให�กับบรัษัิัทและสัิงค่ม	โด้ย์กรัะด้าษัสิำานกังาน	
(หรืัอกรัะด้าษัถ่ืาย์เอกสิารั)	สิามารัถืแลกเป็ีนกรัะด้าษั	A4	รัม่ใหม่เพื�อนำากลับมาใช่�ในสิำานกังาน	และ	กรัะด้าษัแข็งกลอ่ง
นำ�าต้าลสิามารัถืแลกเปี็นของเล่นเด้็กเล็ก	หรัือ	ช่ั�นหนังสิือ/โต้๊ะ/เก�าอ่�จากกรัะด้าษัแข็ง	หรัือ	หนังสิือ	หรัือ	ต้�นไม�	เพื�อ
นำาไปีบรัิจาค่ในโค่รังการั	CSR	มอบแก่ช่้มช่นข�างเค่่ย์งโค่รังการัต้่างๆ	ของบรัิษััทต้่อไปี

• กิจกรัรัมการัก่อสิรั�างและต้กแต้่งอาจส่ิงผู้ลกรัะทบในเช่ิงลบต้่อทรััพย์ากรัและสิิ�งแวด้ล�อม	 โด้ย์เฉพาะอย์่างยิ์�งปีรัิมาณ
ขย์ะจากเศษัวัสิด้้ก่อสิรั�างอันเน่�องมาจากการัออกแบบ	การัรัื�อถือน	การัด้ำาเนินงานก่อสิรั�างของโค่รังการั	รัวมถืึงขย์ะ
ม้ลฝ่อย์จากการัอ้ปีโภค่บรัิโภค่ของแรังงาน	 ซื้ึ�งหากสิามารัถืสิรั�างจิต้สิำานึกด้�านสิิ�งแวด้ล�อมเพื�อให�ผู้้�ม่สิ่วนเก่�ย์วข�อง
ต้รัะหนักถืึงผู้ลกรัะทบจากกรัะบวนการัทำางาน	 ลด้การัใช่�พลังงาน	 ลด้ปีรัิมาณขย์ะโด้ย์หาแนวทางในการันำาทรััพย์ากรั
กลับมาใช่�ใหม่เพื�อย์ืด้อาย์้การัใช่�งานออกไปีให�นานท่�สิ้ด้ก่อนจะกลาย์เปี็นขย์ะ

โค่รังการัลด้ขย์ะจากกรัะบวนการัทำาธิ้รักิจภาย์ใต้�ชื่�อโค่รังการั	 “Low	waste	Less	plastic”	 เพื�อเป็ีนเค่รัื�องมือในการั
เสิรัิมสิรั�างและปีล้กจิต้สิำานึกด้�านสิิ�งแวด้ล�อมให�แก่บรัิษััทและค่้่ค่�าทางธิ้รักิจ	 โด้ย์เฉพาะผู้้�รัับเหมา	ค่้่ค่�ารัาย์สิำาค่ัญของ
บริัษััท	 เพื�อสิามารัถืหาแนวทางในการัจัด้การัปัีญหาและค่วามเสิ่ย์หาย์จากการัด้ำาเนินธิ้รักิจท่�ส่ิงผู้ลต้่อสิิ�งแวด้ล�อม 
ให�น�อย์ท่�สิ้ด้	และ	สิามารัถืด้ำาเนินธิ้รักิจอย์่างเปี็นมิต้รักับสิิ�งแวด้ล�อมได้�อย์่างย์ั�งย์ืน

บรั	ิษััทเรัิ�มต้�นจากโค่รังการัให�ค่วามร้ั�เก่�ย์วกับการับริัหารัจัด้การัขย์ะ	 เพื�อสิรั�างค่วามต้รัะหนักรั้�ด้�านสิิ�งแวด้ล�อมให�แก่
พนักงานของบรัิษััทและพันธิมิต้รัทางธิ้รักิจไปีพรั�อมกัน	โด้ย์กำาหนด้เปี้าหมาย์เปี็น	3	รัะย์ะ	ค่ือ

• เปี้าหมาย์รัะย์ะสิั�นในการัเพิ�มปีรัิมาณค่้่ค่�าท่�เข�ารั่วมโค่รังการัท่�ช่่วย์พัฒนาการัด้ำาเนินธิ้รักิจท่�ให�ค่วามสิำาค่ัญ 
ด้�านสิิ�งแวด้ล�อม	และ	สิามารัถืนำาค่วามรั้�จากการัเข�ารั่วมโค่รังการันำาไปีปีรัับใช่�ให�เกิด้ปีรัะโย์ช่น์ด้�านสิิ�งแวด้ล�อม
ภาย์ในบรัิษััท

• เปี้าหมาย์รัะย์ะกลางในการันำาการับรัิหารัจัด้การัขย์ะเข�าสิ้่กรัะบวนการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	 โด้ย์สิรั�างโค่รังการัต้�นแบบท่�
ได้�รัับค่วามรั่วมมือจากพันธิมิต้รัทางธิ้รักิจ

• เปี้าหมาย์รัะย์ะย์าวในการัขย์าย์ขอบเขต้การับริัหารัจัด้การัขย์ะไปีสิ้่โค่รังการัต่้างๆ	 ของบรัิษััท,	 สิรั�างปีรัะโย์ช่น์ 
ให�เกิด้ขึ�นแก่ช่้มช่นจากกิจกรัรัม	CSR	in	process	และ	สิรั�างภาพลักษัณ์ด้�านการัรัักษัาสิิ�งแวด้ล�อม
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• โค่รังการัค่ัด้แย์กขย์ะแต่้ละปีรัะเภทให�สิามารัถืนำาไปีทำาปีรัะโย์ช่น์อื�นๆ	 เพื�อสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อมภาย์ใต้�ชื่�อโค่รังการั	 
“ลด้ขย์ะอย์่างยั์�งย์ืน”	 ซึื้�งบรัิษััทได้�เรัิ�มโค่รังการัการัลด้และแย์กขย์ะ	 โด้ย์เรัิ�มจากการัจัด้ต้ั�งจ้ด้แย์กขย์ะแต้่ละปีรัะเภท
ภาย์ในสิำานักงานก่อน	และ	เรัิ�มกรัะจาย์จ้ด้แย์กขย์ะไปีต้ามโค่รังการัของบรัิษััท	โด้ย์จัด้ให�ม่ผู้้�รัับผู้ิด้ช่อบทำาหน�าท่�ด้้แล
การัค่ดั้แย์กขย์ะ	เพื�อนำาเข�าสิ้ก่รัะบวนการั	Recycle	ช่่วย์ลด้ปีรัมิาณขย์ะและเพิ�มมล้ค่า่ขย์ะในเวลาเด้ย่์วกนั	ซึื้�งเปีน็การั
ค่ัด้แย์กขย์ะอย์่างถื้กวิธิ่และม่ปีรัะสิิทธิิภาพ

บรัิษััทนำาเอาขวด้พลาสิต้ิก	(PET)	ท่�ได้�จากการัแย์กขย์ะ	บรัิจาค่ให�กับศ้นย์์การัเรั่ย์นรั้�สิิ�งแวด้ล�อม	วัด้จากแด้ง	จังหวัด้
สิม้ทรัปีรัาการั	เพื�อให�ทางวัด้นำาไปีรั่ไซื้เค่ิล	ทำาเปี็นเสิ�นใย์ถืักทอเปี็นช่้ด้ผู้�าไต้รัจ่วรัให�แก่พรัะสิงฆ่์	และ	ย์ังสิามารัถืสิรั�าง 
รัาย์ได้�ให�กบัช้่มช่นโด้ย์รัอบวดั้	สิรั�างอาช่่พ	สิรั�างค่วามย์ั�งย์นืให�กบัช้่มช่น	ซึื้�งการัแย์กขย์ะนอกจากทำาให�เกดิ้ม้ลค่า่เพิ�มแล�ว	 
ผู้ลิต้ภัณฑ์ท่�ได้�ก็ย์ังก่อให�ปีรัะโย์ช่น์ในหลากหลาย์มิต้ิ

• กจิกรัรัมช่่วย์เหลอืช้่มช่นข�างเค่ย่์งโค่รังการักอ่สิรั�างของบรัษัิัทรัว่มกับพนัธิมิต้รัทางธิร้ักิจ	ในการัช่ว่ย์แก�ไขปีญัหาช้่มช่น	
ซึื้�งบางสิว่นอาจเปีน็ผู้ลกรัะทบทั�งทางบวกและทางลบจากกรัะบวนการัด้ำาเนนิธิร้ักจิ	อาทิ	แก�ปีญัหานำ�าทว่มในช่่วงฤด้ฝ้่น,	 
แก�ปัีญหาสิิ�งปีล้กสิรั�างในจ้ด้ให�บริัการัมอเต้อร์ัไซื้ด้์รัับจ�าง,	 แก�ปัีญหาค่มนาค่มโด้ย์การัให�ใช่�เสิ�นทางเพื�อปีรัะโย์ช่น์
สิาธิารัณะของช่้มช่น	เปี็นต้�น

 การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน 

	 ค่ณะอน้กรัรัมการัจัด้ทำารัาย์งานค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่มเปี็นผู้้�รัับผู้ิด้ช่อบในการัจัด้ทำาแผู้นงานด้�านค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ 
ต้่อสิังค่ม	 และสิิ�งแวด้ล�อมเพื�อนำาเสินอต้่อค่ณะกรัรัมการับริัษััทเปี็นรัาย์ปีี	 เพื�อปีฏิิบัต้ิต้ามนโย์บาย์ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจด้�วย์ 
ค่วามรับัผู้ดิ้ช่อบต้อ่สิงัค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	และด้ำาเนนิงานให�เปีน็ไปีต้ามนโย์บาย์ท่�บรัษัิัทได้�เปีดิ้เผู้ย์ไว�	โด้ย์จะม่การัเปิีด้เผู้ย์ในแบบ
แสิด้งรัาย์การั	ข�อม้ลปีรัะจำาปีี	หรัอืจดั้ทำาเปีน็รัาย์งานค่วามยั์�งย์นืเพื�อเผู้ย์แพรัท้่กปีีภาย์หลังการัเข�าจด้ทะเบ่ย์นในต้ลาด้หลักทรัพัย์์	
ต้ลอด้รัะย์ะเวลาท่�ผู้่านมา	 บรัิษััทด้ำาเนินธิ้รักิจอย์้่บนพื�นฐานค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่ม	 เพื�อให�เกิด้ค่วามย์ั�งย์ืน	 โด้ย์ในปีี	2564	
บรัิษััทย์ังค่งม่้งมั�นพัฒนาในท้กกรัะบวนการัในสิ่วนต้่างๆ	 ท่�เก่�ย์วข�อง	 เพื�อสิรั�างค่วามรัับผู้ิด้ช่อบในทำางานและบรัิการั	 โด้ย์	 
ปีรัับปีร้ังและพัฒนาสิิ�งใหม่	 ๆ	 เพื�อสิรั�างแรังจ้งใจและค่้ณค่่าเพิ�ม	 เพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัให�อย์้่เหน่อกว่าค่วามพึงพอใจ 
ของล้กค่�า	 เช่่น	 ให�ค่วามใส่ิใจในท้กค่วามต้�องการัของล้กค่�า	 ให�บรัิการัแบบค่รับวงจรั	 มาต้รัฐาน	 ม่ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบและ 
มาต้รัฐาน	 ถื้กต้�อง	 ภาย์ในรัะย์ะเวลาท่�กำาหนด้นอกจากน้�บรัิษััทย์ังค่งม่้งเน�นท่�จะปีล้กฝ่ังพนักงานให�เข�าใจเปี้าหมาย์ขององค่์กรั	
และปีฏิิบัต้ิ	 งานโด้ย์ต้รัะหนักถืึงการัม่ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่ม	อ่กทั�งสิ่งเสิรัิมให�พนักงานเข�ารัับการัอบรัมเพื�อเพิ�มทักษัะในการั
ทำางานและม่สิ่วนรั่วมในกิจกรัรัมต้่างๆ	 เพื�อปีรัะโย์ช่น์ต้่อสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อมอย์่างสิมำ�าเสิมอ	 การัด้ำาเนินธิ้รักิจท่�ม่ผู้ลกรัะทบ 
ต้่อค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่มในปีี	2564	บรัิษััทไม่ม่ข�อพิพาทใด้ๆ	อันเน่�องมาจากการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทท่�เก่�ย์วกับกฎหมาย์ 
สิิ�งแวด้ล�อมและสัิงค่ม	 และไม่เค่ย์ต้รัวจสิอบหรืัอถื้กกล่าวหาจากองค์่กรัหรืัอหน่วย์งานใด้ว่าการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบริัษััท 
ม่ผู้ลกรัะทบด้�านลบต้่อสิังค่ม	สิิ�งแวด้ล�อม	หรัือไม่ปีฏิิบัต้ิต้ามนโย์บาย์ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่มท่�บรัิษััทกำาหนด้ไว�
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

	 บริัษััทฯ	ปีรัะกอบธิร้ักิจพฒันาอสัิงหาริัมทรัพัย์์เพื�อท่�อย่้์อาศัย์	ปีรัะเภท	อาค่ารัช่ด้้พักอาศัย์หรืัอค่อนโด้มิเนย้์มทั�งท่�เป็ีนอาค่ารั
สิ้ง	(High	Rise)	อาค่ารัเต้่�ย์	(Low	Rise)	โค่รังการับ�านจัด้สิรัรั	ทาว์นโฮีม	และโฮีมออฟื้ฟื้ิศ	ในเขต้กรั้งเทพมหานค่รัและปีรัิมณฑล	
ซึื้�งเน�นทำาเลท่�ตั้�งในแนวถืนนสิาย์หลัก	การัค่มนาค่มสิะด้วก	ใกล�ทางด่้วนหรืัอต้ามแนวสิถืานข้นส่ิงมวลช่นรัะบบรัางในปัีจจบ้นั	และ
แนวสิถืานข้นส่ิงมวลช่นรัะบบรัางท่�จะเกดิ้ขึ�นในอนาค่ต้	นอกจากน้�บรัษัิัทฯ	ได้�เลง็เหน็ถึืงศักย์ภาพและโอกาสิทางธิร้ักิจจากนักลงท้น
หรืัอผู้้�ปีรัะกอบการัในอต้้สิาหกรัรัมขนาด้เล็กถืงึขนาด้กลางท่�ม่ค่วามต้�องการัสิรั�างโรังงาน	แต้ย่์งัไมม่่ค่วามพรั�อมท่�จะลงท้นในรัะย์ะ
ย์าว	หรัอืด้�วย์ปีจัจยั์อื�นๆ	บรัษัิัทฯ	จงึพฒันาโค่รังการัโรังงานสิำาเรัจ็รัป้ีให�เช่่าเพื�อต้อบสินองค่วามต้�องการัดั้งกล่าว	โค่รังการัโรังงาน
สิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่าของบรัิษััทฯ	ต้ั�งอย์้่ท่�นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะซื้ิต้่�	จังหวัด้รัะย์อง	ปีัจจ้บันบรัิษััทฯ	ได้�ม่การัขาย์โรังงานสิำาเรั็จรั้ปีให�
เช่่าด้ังกล่าวไปีในไต้รัมาสิท่�	3	ปีี	2563	

ภาพรวมของการดำาเนินงานที่ผ่านมา
	 สิำาหรัับปีี	2564	บรัิษััทฯ	 ได้�รัับแรังกด้ด้ันจากการัแพรั่รัะบาด้ของไวรััสิโค่วิด้-19	รัะลอก	2	ซื้ึ�งบรัิษััทฯ	 ได้�เฝ่้าต้ิด้ต้ามและ
ปีรัะเมินสิถืานการัณ์เพื�อปีรัับต้ัวอย์่างต้่อเน่�อง	 บรัิษััทม่ม้มมองว่าหากด้ำาเนินการักรัะจาย์วัค่ซื้่นโค่วิด้-19	 ย์ังค่งเด้ินหน�าไปีอย์่าง 
ต้อ่เน่�อง	ค่าด้วา่นา่จะสิง่ผู้ลให�ภาพรัวมของเศรัษัฐกจิในช่่วงค่รัึ�งปีีหลงัทย์อย์ฟื้้�นต้วั	เมื�อสิถืานการัณเ์รัิ�มกลบัเข�าสิ้ป่ีกต้	ิปีกต้	ิเชื่�อวา่ 
กล้ม่ธิร้ักจิอสิงัหารัมิทรัพัย์์จะเปีน็สิิ�งแรักท่�ปีรัะช่าช่นมค่่วามต้�องการัแม�ปีจัจบ้นัลก้ค่�าหรัอืผู้้�บรัโิภค่รัะมดั้รัะวงัและวางแผู้นทางการั
เงนิมากยิ์�งขึ�น	แต้บ่รัษัิัทย์งัค่งม่้งเน�นการัเรัง่รัะบาย์สินิค่�าค่งเหลอืให�ได้�มากท่�สิด้้	และย์งัด้ำาเนนิแผู้นหรัอืเปีา้หมาย์ท่�วางไว�เช่่นเด้มิ	

	 สิำาหรัับปีี	2564	 บรัิษััทม่รัาย์ได้�รัวม	 จำานวน	2,136.67	 ล�านบาท	 เพิ�มขึ�นจากงวด้เด้่ย์วกันของปีีก่อน	493.35	 ล�านบาท	 
ค่ิด้เปี็นรั�อย์ละ	30.02	หากเท่ย์บรัาย์ได้�จากการัขาย์อสิังหาฯ	จากปีีก่อนจะเห็นว่า	ปีี	2564	บรัิษััทม่รัาย์ได้�จากการัโอนกรัรัมสิิทธิิ�
ของค่อนโด้ม่เน้ย์มเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	28.95	สิ่งผู้ลให�บรัิษััทและบรัิษััทย์่อย์ม่กำาไรัสิ้ทธิิจากการัด้ำาเนินงาน	จำานวน	70.13	ล�านบาท	
ซื้ึ�งปีีก่อนบรัิษััทม่ผู้ลขาด้ท้นสิ้ทธิิจากการัด้ำาเนินงาน	อย์้่ท่�	93.37	ล�านบาท	ค่ิด้เปี็นกำาไรัเพิ�มขึ�น	163.50	ล�านบาท	และม่อัต้รัา
กำาไรัสิ้ทธิิ	รั�อย์ละ	3.28
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ตารางเปรียุบเทียุบผลการดำำาเนินงานสำาหุ้รับสำาหุ้รับปี สิ�นส้ดำวันที� 31 ธันวาคมู 2564 และ 2563

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน่วย์	:	ล�านบาท

 
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 สำาหรับปี 

2564 2563  เปลี่ยนแปลง  % 

รายุไดำ้

	รัาย์ได้�จากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์  2,091.89  1,622.25  469.64  28.95 

	รัาย์ได้�อื�น  44.78  21.07  23.71  112.53 

รวมูรายุไดำ้  2,136.67  1,643.32  493.35  30.02 

ค่าใช้จ่ายุ

	ต้�นท้นขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์	  1,543.04  1,285.16  257.88  20.07 

	ค่่าใช่�จ่าย์ในการัขาย์  211.00  191.59  19.41  10.13 

	ค่่าใช่�จ่าย์ในการับรัิหารั  202.84  202.07  0.77  0.38 

รวมูค่าใช้จ่ายุ  1,956.88  1,678.82  278.06  16.56 

กำาไรก่อันส่วนแบ่งกำาไร(ข้าดำท้น)จากเงินลงท้นในการ  
ร่วมูค้า และบริษัทร่วมูค่าใช้จ่ายุทางการเงินและ 
ค่าจ่ายุภาษีเงินไดำ้

 179.79 (35.50)  215.29  606.45 

สิ่วนแบ่งกำาไรั(ขาด้ท้น)จากเงินลงท้นในการัรั่วมค่�า (6.13) (4.04) (2.09) (51.73)

สิ่วนแบ่งกำาไรั(ขาด้ท้น)จากเงินลงท้นในบรัิษััทรั่วม (4.08) (7.85)  3.77  48.03 

กำาไรก่อันค่าใช้จา่ยุทางการเงินและค่าใช้จา่ยุภาษีเงินได้ำ  169.58 (47.39)  216.97  457.84 

ค่่าใช่�จ่าย์ทางการัเงิน (78.26) (67.66) (10.60)  15.67 

กำาไรก่อันค่าใช้จ่ายุภาษีเงินไดำ้  91.32 (115.05)  206.37  179.37 

ค่่าใช่�จ่าย์ภาษั่เงินได้� (21.19)  21.68 (42.87) (197.74)

กำาไร(ข้าดำท้น)ส้ทธิจากการดำำาเนินงาน  70.13 (93.37)  163.50  175.11 

กำาไรัสิำาหรัับงวด้จากการัด้ำาเนินงานท่�ย์กเลิก  -  213.80 (213.80) (100.00)

กำาไร(ข้าดำท้น)ส้ทธิสำาหุ้รับงวดำ  70.13  120.43 (50.30) (41.77)

อััตรากำาไรข้ั�นต้นจากการข้ายุอัสังหุ้าริมูทรัพัยุ์ 26.24% 20.78%

อััตรากำาไรส้ทธิ  3.28%  7.33% 

	 และม่ผู้ลกำาไรัสิ้ทธิิ	 จำานวน	70.13	ล�านบาท	 ในขณะท่�งวด้เด้่ย์วกันของปีีก่อนม่กำาไรัสิ้ทธิิ	120.44	ล�านบาท	 เปี็นผู้ลกำาไรั
จากการัขาย์โรังงานสิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่า	(จำานวน	10	โรัง)	ม้ลค่่าขาย์	460	ล�านบาท	สิ่งผู้ลให�เกิด้กำาไรัจากการัขาย์ทรััพย์์สิินด้ังกล่าว
จำานวน	208	ล�านบาท	(สิ้ทธิิจากค่่าใช่�จ่าย์ในการัขาย์ท่�เก่�ย์วข�อง)	ทั�งน้�เพื�อให�สิอด้ค่ล�องกับข�อกำาหนด้มาต้รัฐานการับัญช่่	บรัิษััทฯ	 
จึงได้�แย์กแสิด้งผู้ลการัด้ำาเนินงานของสิ่วนงานธิ้รักิจให�เช่่าพื�นท่�ไว�เปี็น	 “กำาไรัสิำาหรัับงวด้จากการัด้ำาเนินงานท่�ย์กเลิก”	 สิำาหรัับปีี	
2563	ไว�จำานวน	213.80	ล�านบาท

	 บริัษััทม่ย์อด้ขาย์รัอรัับรั้�รัาย์ได้�	 (Backlog)	 ณ	31	 ธิันวาค่ม	2564	 ทั�งหมด้จำานวน	836	 ล�านบาท	 และค่าด้ว่าจะทย์อย์	 
เรัิ�มโอนกรัรัมสิิทธิิ�ในไต้รัมาสิ	1	ปีี	2565	
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานงานปี 2564 ปี 2563 และ ปี 2562
โค่รังสิรั�างรัาย์ได้�	แบ่งต้ามปีรัะเภทของรัาย์ได้�	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้	ด้ังน้�

 31-Dec-62 31-Dec-63 31-Dec-64

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท

รัาย์ได้�       

รัาย์ได้�จากการัขาย์อสิังหารัิมทรััย์์ 1,113.89 96.49 1,622.25 98.72 2,091.89 97.90

รัาย์ได้�จากการัให�เช่่าโรังงานและบรัิการั 25.32 2.19     

ด้อกเบ่�ย์รัับ 6.61 0.57 9.75 0.59 12.19 0.57 

อื�นๆ 8.55 0.74 11.32 0.69 32.59 1.53

รวมูรายุไดำ้ 1,154.37 100.00 1,643.32 100.00 2,136.67 100.00

หมาย์เหต้้		1:	รัาย์ได้�อื�น	รัาย์ได้�ด้อกเบ่�ย์	เปี็นต้�น

	 	 2:	รัาย์ได้�จากการัให�เช่่าโรังงานและค่่าบรัิการั	บรัิษััทได้�ขาย์โรังงานสิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่าในไต้รัมาสิ	3/2563	และได้�บันทึกรัาย์การัขาย์ในกำาไรัสิำาหรัับงวด้จากการั

ด้ำาเนินงานท่�ย์กเลิก	จึงไม่ม่รัาย์การัรัาย์ได้�จากการัให�เช่่าโรังงานและค่่าบรัิการัเน่�องจากม่การัปีรัับปีรั้งทางบัญช่่ใหม่

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
	 สิำาหรัับปีี	2564	บรัษัิัทม่รัาย์ได้�จากการัขาย์อสัิงหาริัมทรัพัย์์	จำานวน	2,091.89	ล�านบาท	คิ่ด้เป็ีนรั�อย์ละ	97.90	ของรัาย์ได้�รัวม	 
เพิ�มขึ�นจากปีีก่อนจำานวน	469.64	ล�านบาท	หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	28.95	โด้ย์แบ่งเปี็น	

	 รัาย์ได้�จากโค่รังการัค่อนโด้ม่เน้ย์มจำานวน	 1,370.89	 ล�านบาท	 ค่ิด้เปี็นรั�อย์ละ	 65	 ของรัาย์ได้�จากการั 
ขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์รัวมทั�งหมด้	 ซึื้�งเพิ�มขึ�นจากปีีก่อนจำานวน	 571.87	 ล�านบาท	 หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	 71.57 
ซึื้� งสิำาหรัับปีี	 2564	 น้�บรัิ ษััทรัับร้ั� รัาย์ได้�จากค่อนโด้ม่เน้ย์มโค่รังการัใหม่	 2	 โค่รังการั	 ได้�แก่	 โค่รังการัช่่วาทัย์	 
ฮีอลล์มารั์ค่	โช่ค่ช่ัย์สิ่�	เฟื้สิ	1	และโค่รังการัช่่วาทัย์	เรัสิซื้ิเด้นซื้	ทองหล่อ	โด้ย์รัับรั้�รัาย์ได้�ในช่่วงไต้รัมาสิ	1	ปีี	2564

	 รัาย์ได้�จากโค่รังการัแนวรัาบจำานวน	721	 ล�านบาท	 ค่ิด้เปี็นรั�อย์ละ	35	 ของรัาย์ได้�จากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์	 ซื้ึ�งลด้ลง
จากปีีก่อนจำานวน	102.23	ล�านบาท	หรัือลด้ลงขึ�นรั�อย์ละ	12.42	สิำาหรัับปีี	2564	และบรัิษััทไม่ม่โค่รังการัใหม่ในแนวรัาบท่�รัับรั้� 
รัาย์ได้�ในปีีน้�

 รายได้อื่น
	 บรัษัิัทมร่ัาย์ได้�อื�นๆ	จำานวน	44.78	ล�านบาท	ค่ดิ้เปีน็รั�อย์ละ	2.09	ของรัาย์ได้�รัวม	ซึื้�งรัาย์ได้�อื�นๆ	ปีรัะกอบด้�วย์รัาย์ได้�จากการั
บริัหารัจัด้การัแก่บริัษััทท่�เก่�ย์วข�อง	ด้อกเบ่�ย์รับั	เปีน็ต้�น	ซึื้�งสิำาหรับัปีี	2564	บรัษัิัทมร่ัาย์ได้�อื�นๆ	เพิ�มขึ�นจากปีีก่อน	23.71	ล�านบาท	 
ค่ิด้เปี็นเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	112.53

รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ
	 ไต้รัมาสิ	3	ปีี	2563	บรัิษััทฯ	ได้�ขาย์โรังงานสิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่า	(จำานวน	10	โรัง)	ม้ลค่่าขาย์	460	ล�านบาท	สิ่งผู้ลให�เกิด้กำาไรั 
จากการัขาย์ทรัพัย์์สินิดั้งกลา่วจำานวน	208	ล�านบาท	(สิท้ธิจิากค่า่ใช่�จ่าย์ในการัขาย์ท่�เก่�ย์วข�อง)	ทั�งน้�เพื�อให�สิอด้ค่ล�องกับข�อกำาหนด้ 
มาต้รัฐานการับัญช่่บรัิษััทฯ	 จึงได้�แย์กแสิด้งผู้ลการัด้ำาเนินงานของสิ่วนงานธิ้รักิจให�เช่่าพื�นท่�ไว�เป็ีน	 “กำาไรัสิำาหรัับงวด้จากการั 
ด้ำาเนินงานท่�ย์กเลิก”	สิำาหรัับปีี	2563	ไว�จำานวน	213.80	ล�านบาท	จึงทำาให�ในปีี	2563	บรัิษััทม่กำาไรัสิ้ทธิิ	120.44	ล�านบาท
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 ต้นทุนและกำาไรขั้นต้น
	 ต้�นท้นของบรัิ ษััทฯแบ่งต้ามปีรัะเภทของต้�นท้นได้�แก่ต้�นท้นขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์	 ต้�นท้นการัให� เ ช่่าโรังงาน 
และบริัการัและต้�นท้นจากการัให�บริัการัรัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

รายการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ต้�นท้น    

ต้�นท้นขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์ 821.18 1,285.16 1,543.04

ต้�นท้นการัให�เช่่าโรังงานและบรัิการั1 13.07 -  

ต้นท้นรวมู 834.25 1,285.16  1,543.04 

รัาย์ได้�หลักรัวม 1,139.21 1,622.25  2,091.89 

กำาไรัขั�นต้�น	 304.96 337.09  548.85 

อัต้รัากำาไรัขั�นต้�น 26.77 20.78 26.24

หมาย์เหต้้	1:	ไม่ม่ต้�นท้นการัให�เช่่าโรังงานและบรัิการั	เน่�องจากบรัิษััทได้�ขาย์โรังงานสิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่าในไต้รัมาสิ	3/2563	และได้�บันทึกแย์กแสิด้งผู้ลการั

ด้ำาเนินงานของสิ่วนงานธิ้รักิจให�เช่่าพื�นท่�ไว�ในรัาย์การั	“กำาไรัสิำาหรัับงวด้จากการัด้ำาเนินงานท่�ย์กเลิก”	

	 สิำาหรัับปีี	2563	 บรัิษััทฯ	 ม่ต้�นท้นขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์จำานวน	1,285.16	 ล�านบาท	 ค่ิด้เปี็นรั�อย์ละ	79.22	 ของรัาย์ได้� 
จากการัขาย์อสัิงหารัิมทรััพย์์	 ซึื้�งเพิ�มขึ�นจากปีีก่อนจำานวน	463.98	 ล�านบาท	 หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	56.50	 ซึื้�ง	 สิอด้ค่ล�องกับ 
รัาย์ได้�จากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์ท่�เพิ�มขึ�นแต้่ทั�งน้�บรัิษััทม่อัต้รัากำาไรัขั�นต้�นจากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์ลด้ลงจากปีีก่อน 
รั�อย์ละ	26.28	เปีน็รั�อย์ละ	20.78	ลด้ลงรั�อย์ละ	5.50	เน่�องจากภาค่ต้ลาด้อสิงัหารัมิทรัพัย์์มก่ารัแขง่ขนัทางด้�านรัาค่ากนัค่อ่นข�างสิง้	 
บรัิษััทจึงม่การัปีรัับรัาค่าต้ามสิถืานการัณ์เพื�อเรั่งรัะบาย์สิินค่�าค่งเหลือ	 เพื�อให�ม่เงินสิด้กลับมาในกิจการัไว�ท่�สิ้ด้	และอ่กสิ่วนหนึ�ง
มาจากการัรัับรั้�รัาย์ได้�จากโค่รังการัช่่วา	 บิซื้	 โฮีม	 ท่�บรัิษััทได้�	 Take	over	 มา	 ซื้ึ�งโค่รังการัด้ังกล่าวม่อัต้รัากำาไรัขั�นต้�นท่�ต้ำ�ากว่า 
เมื�อเท่ย์บกับโค่รังการัอื�นท่�บรัิษััทเปี็นผู้้�ค่ิด้รัิเรัิ�มพัฒนาเอง

	 สิำาหรัับปีี	2564	 บรัิษััทม่ต้�นท้นขาย์อสิังหาริัมทรััพย์์	 จำานวน	1,543.04	 ล�านบาท	 เพิ�มขึ�นจากปีีก่อน	 จำานวน	257.88	 
ล�านบาท	 หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	20.07	 และอัต้รัากำาไรัขั�นต้�นจากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์	 เพิ�มขึ�นจากปีีก่อนรั�อย์ละ	20.78	 เปี็น 
รั�อย์ละ	26.24	 ซึื้�งสิอด้ค่ล�องกับย์อด้รัับรั้�รัาย์ได้�ท่�เพิ�มขึ�น	 และอัต้รัากำาไรัขั�นต้�นจากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์อย่้์ท่�รั�อย์ละ	26.24	 
เพิ�มขึ�นจากงวด้เด้่ย์วกันของปีีก่อนท่�รั�อย์ละ	26.27	จะเห็นว่าบรัิษััทม่การับรัิหารัจัด้การัต้�นท้นและรัาค่าขาย์ได้�ด้่ย์ิ�งขึ�น	

	 บรัิษััทม่ต้�นท้นการัให�เช่่าโรังงานและบรัิการัเป็ีนต้�นท้นค่่าเสิื�อมรัาค่าของอสัิงหารัิมทรััพย์์เพื�อการัลงท้น	 ได้�แก่	 โรังงาน
สิำาเรัจ็รัป้ีให�เช่่าและห�องช้่ด้เพื�อรั�านค่�าให�เช่า่เน่�องจากในเดื้อนสิงิหาค่ม	2563	บรัษัิัทม่การัขาย์โรังงานสิำาเรัจ็รัป้ีให�เช่่าจงึได้�บนัทกึ
ต้�นท้นค่่าเสิื�อมรัาค่าแย์กแสิด้งไว�ในผู้ลการัด้ำาเนินงานของส่ิวนงานธิ้รักิจให�เช่่าพื�นท่�ไว�ในรัาย์การั	 “กำาไรัสิำาหรัับงวด้จากการั 
ด้ำาเนินงานท่�ย์กเลิก”	

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
	 สิำาหรัับปีี	2563	บรัิษััทม่ค่่าใช่�จ่าย์ในการัขาย์และบรัิหารัรัวมในการัขาย์และบรัิหารัรัวม	จำานวน	393.66	ล�านบาท	ค่ิด้เปี็น 
รั�อย์ละ	23.96	 ของรัาย์ได้�รัวมเพิ�มขึ�นจากปีีก่อนจำานวน	33.51	 ล�านบาท	 หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	9.3	 สิ่วนใหญ่เพิ�มขึ�นมาจาก 
ค่่าใช่�จ่าย์ในการับรัิหารั	 ซึื้�งค่่าใช่�จ่าย์ในการับรัิหารั	 ปีรัะกอบด้�วย์	 เงินเด้ือนพนักงาน	 ค่่าเช่่า	 ค่่าเสิื�อมรัาค่า	 ค่่าซื้่อมแซื้ม
สิาธิารัณ้ปีโภค่	ค่่าสิ่วนกลางของนิต้ิบ้ค่ค่ลเปี็นต้�น	ซื้ึ�งค่่าใช่�จ่าย์ข�างต้�นน้�ก็สิ้ทธิิเพิ�มขึ�นสิอด้ค่ล�องกับการัโค่รังการัท่�เพิ�มมากขึ�น	

	 สิำาหรัับปีี	2564	บรัิษััทม่ค่่าใช่�จ่าย์ในการัขาย์และบรัิหารัรัวม	จำานวน	413.84	ล�านบาท	ค่ิด้เปี็นรั�อย์ละ	19.37	ของรัาย์ได้�รัวม	 
เพิ�มขึ�นจากงวด้เด้่ย์วกันของปีีก่อน	20.19	 ล�านบาท	 หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	5.13	 ซึื้�งค่่าใช่�จ่าย์ท่�เพิ�มขึ�นสิอด้ค่ล�องต้ามย์อด้ 
รัับรั้�รัาย์ได้�หากเท่ย์บกับอัต้รัาค่่าใช่�จ่าย์ในการัขาย์และบรัิหารั	(SG&A)	 ต่้อรัาย์ได้�รัวมจากงวด้เด้่ย์วกันของปีีก่อน	 ลด้ลงจาก 
รั�อย์ละ	23.96	เปี็นรั�อย์ละ	20.19
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 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
	 สิว่นแบง่กำาไรัจากเงนิลงท้นในการัรัว่มค่�าเป็ีนการัรับัร้ั�สิว่นแบ่งกำาไรัจากการัลงท้นในบริัษััท	ช่่วาทัย์	ฮีพั	ซ้ื้น	จำากดั้	(“CTHS”)	
บรัิษััทถืือห้�นสิัด้สิ่วนรั�อย์ละ	50	และ	บรัิษััท	ช่่วา	ฮีารั์ท	จำากัด้	(“CWH”)	บรัิษััทถืือห้�นสิัด้สิ่วนรั�อย์ละ	70	ทำาให�บรัิษััทรัับรั้�สิ่วนแบ่ง
ขาด้ท้นจากเงินลงท้นในการัรั่วมค่�าสิำาหรัับปีี	2563	จำานวน	4.04	ล�านบาท	เน่�องจากในรัะหว่างปีี	2563	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น	 
จำากัด้	 ย์ังไม่ม่การัรัับรั้�รัาย์ได้�จากการัโอนกรัรัมสิิทธิิ�จึงทำาให�ย์ังไม่เกิด้สิ่วนแบ่งกำาไรั	 และบรัิษััท	 ช่่วา	 ฮีารั์ท	 จำากัด้ม่ผู้ลการั 
ด้ำาเนนิงานท่�ขาด้ท้นอย่้์ในจากรับัรั้�รัาย์ได้�จากการัโอนกรัรัมสิทิธิิ�เพย่์ง	1	ย้์นติ้และสิำาหรับังวด้เก�าเด้อืนปีี	2564	บรัษัิัทรับัรั้�สิว่นแบง่
ขาด้ท้นจากเงินลงท้นในการัรั่วมค่�า	จำานวน	1.92	ล�านบาท	เพิ�มขึ�นจากงวด้เด้่ย์วกันกับปีีก่อนจำานวน	0.50	ล�านบาท	เน่�องจาก
ย์ังไม่ม่รัาย์ได้�จากบรัิษััทรั่วมค่�า

	 สิ่วนแบ่งกำาไรัจากเงินลงท้นในบรัิษััทรั่วม	 เปี็นการัรัับรั้�สิ่วนแบ่งกำาไรัจากการัลงท้นในบรัิษััท	 กมลา	 ซื้่เน้ย์รั์	 ลิฟื้วิ�ง	 จำากัด้	 
บรัษัิัทได้�ทำาสิญัญารัว่มท้นถือืห้�นสิดั้ส่ิวน	รั�อย์ละ	25	บรัษัิัทฯ	รับัรั้�สิว่นแบง่ขาด้ท้นจากเงนิลงท้นในบรัษัิัทรัว่มสิำาหรับัปีี	2563	จำานวน	
7.85	ล�านบาท	เน่�องจากโค่รังการัอย์้่รัะหว่างก่อสิรั�าง	และอย์้่ในช่่วงพรั่เซื้ลล์จึงทำาให�ม่ค่่าใช่�จ่าย์ในการัขาย์เพิ�มขึ�นปีรัะกอบกับม่
ค่่าเสิื�อมรัาค่าของสิำานักงานขาย์รัับรั้�เปี็นค่่าใช่�จ่าย์เพิ�มขึ�นจากปีีก่อนด้�วย์	และสิำาหรัับปีี	2564	บรัิษััทฯ	รัับรั้�สิ่วนแบ่งขาด้ท้นจาก
เงินลงท้นในบรัิษััทรั่วม	จำานวน	4.08	ล�านบาท	

	 ทั�งน้�	บรัษัิัท	ช่่วา	ฮีารัท์	จำากัด้	ซึื้�งเปีน็ผู้้�พฒันา	2	โค่รังการั	ได้�แก	่โค่รังการั	ฮีารัท์	สิข้้มวิท	62/1	ม้ลค่า่โค่รังการั	160	ล�านบาท	 
และโค่รังการัฮีาร์ัท	สิข้้มวิท	36	ม้ลค่า่โค่รังการั	270	ล�านบาท	และสิำาหรับับรัษัิัท	กมลา	ซ่ื้เนย้์ร์ั	ลิฟื้วิ�ง	จำากดั้	เป็ีนผู้้�พัฒนาโค่รังการั	
Otium	Phuket	ม้ลค่่าโค่รังการั	4,408	ล�านบาท	อย์้่รัะหว่างพัฒนาโค่รังการั

 ต้นทุนทางการเงิน
	 สิำาหรัับปีี	2563	บรัิษััทฯ	ม่ต้�นท้นทางการัเงิน	จำานวน	67.66	ล�านบาท	 เพิ�มขึ�นจากปีีก่อนจำานวน	44.92	ล�านบาท	หรัือ 
เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	197.54	 เกิด้จากด้อกเบ่�ย์ท่�บรัิษััทนำามาใช่�เป็ีนเงินท้นหม้นว่ย์นในการัด้ำาเนินกิจการั	 และการัออกห้�นก้�	 อ่กทั�ง
ด้อกเบ่�ย์เงินก้�ย์มืของโค่รังการัช่่วาทัย์	ฮีอลล์มาร์ัค่	จรัญัฯ	13	และโค่รังการัช่่วาทัย์	เกษัต้รั-นวมินทรั	์ท่�เรัิ�มโอนกรัรัมสิทิธิิ�	ได้�สิิ�นสิด้้ 
การัรัวมต้�นท้นก้�ย์ืมเปี็นสิ่วนหนึ�งของต้�นท้นโค่รังการั	สิ่งผู้ลให�บันทึกเปี็นค่่าใช่�จ่าย์ทันท่	

	 สิำาหรัับ	 ปีี	2564	 บรัิษััทม่ต้�นท้นทางการัเงินจำานวน	78.25	 ล�านบาท	 เพิ�มขึ�นจากงวด้เด้่ย์วกันของปีีก่อนจำานวน	10.60	 
ล�านบาท	 หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	15.67	 เพิ�มขึ�นจากรัับรั้�ค่่าใช่�จ่าย์ด้อกเบ่�ย์ห้�นก้�ท่�ค่รับกำาหนด้ช่ำารัะ	 และด้อกเบ่�ย์ของโค่รังการัท่� 
สิรั�างเสิรั็จ	 ได้�แก่	 โค่รังการัช่่วาทัย์	 ฮีอลล์มารั์ค่	 ลาด้พรั�าว-โช่ค่ช่ัย์4	 และโค่รังการัช่่วาทัย์	 เรัสิซื้ิเด้นซื้์	 ทองหล่อ	 และภารัะ
ด้อกเบ่�ย์ท่�เกิด้จากเงินท่�รัับมาจากล้กค่�าจากการัทำาสิัญญาจะซื้ื�อจะขาย์ห�องช่้ด้	โค่รังการัช่่วาทัย์	ปี้�นเกล�า	โด้ย์รัะบ้ว่าบรัิษััทจะจ่าย์ 
ผู้ลต้อบแทนให�ล้กค่�า

 กำาไรสุทธิ 
	 สิำาหรับัปีี	2563	บรัษัิัทม่ผู้ลขาด้ท้นสิท้ธิจิากการัด้ำาเนินงานอย่้์ท่�	93.36	ล�านบาท	ขาด้ท้นเพิ�มขึ�นจากงวด้ปีีก่อน	38.31ล�านบาท 
หรัือขาด้ท้นเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	69.58	 เน่�องมาจากการัแพรั่รัะบาด้เชื่�อไวรััสิโค่โรันาสิาย์พันธิ้์ ใหม่	 2019	 หรัือ	 โค่วิด้-19	 
สิ่งผู้ลกรัะทบต้่อค่วามต้�องการัซื้ื�อของผู้้�บรัิโภค่	 นอกจากน้�กล้่มล้กค่�าท่�จองซืื้�อสิ่วนหนึ�งท่�ปีรัะกอบอาช่่พด้�านงานบรัิการัได้�รัับ 
ผู้ลการัะทบโด้ย์ต้รังจากโรัค่รัะบาด้	COVID	-	19	ทำาให�การัขอสินิเชื่�อจากสิถืาบนัการัเงนิท่�ม่มาต้รัการัรัดั้กม้มากยิ์�งขึ�น	และบางรัาย์ 
ถื้กปีฏิิเสิธิการัให�สิินเชื่�อหรัือให�วงเงินก้�ไม่เต้็มจำานวน	 ทำาให�ย์อด้ย์กเลิกจากล้กค่�าค่่อย์ข�างสิ้ง	 นอกจากน้�ภาค่อสิังหารัิมทรััพย์์ 
ม่การัแข่งขันด้�านรัาค่ากันค่่อนข�างสิ้ง	 บรัิษััทจึงม่การัปีรัับลด้รัาค่าต้ามสิถืานการัณ์	 ทำาให�ม่อัต้รัากำาไรัขั�นต้�นจากการัขาย์
อสิังหารัิมทรััพย์์ท่�ลด้ลง	ปีรัะกอบกับย์ังม่ค่่าใช่�จ่าย์ในการับรัิษััทท่�เพิ�ทสิ้งขึ�น	จึงสิ่งผู้ลให�บรัิษััทม่ผู้ลการัด้ำาเนินงานท่�ขาด้ท้น	

	 ทั�งน้�บริัษััทม่การับันทึกกำาไรัสิำาหรัับงวด้จากการัด้ำาเนินงานท่�ย์กเลิก	(จำาหน่าย์โรังงานสิำาเร็ัจรั้ปีให�เช่่า	 จำานวน	10	 โรัง)	 
จำานวน	213.80	ล�านบาท	จากผู้ลการัขาย์ทรัพัย์์สินิน้�	สิง่ผู้ลให�ในปีี	2563	บรัษัิัทและบริัษััทย่์อย์ม่กำาไรัสิท้ธิ	ิจำานวน	120.44	ล�านบาท	 
(หากไม่รัวมกำาไรัจากการัจำาหน่าย์อสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อการัลงท้นด้ังกล่าว	บรัิษััทจะม่ผู้ลขาด้ท้นจำานวน	93.36	ล�านบาท)	กำาไรั
เพิ�มขึ�นจากงวด้เด้่ย์วกันของปีีก่อนจำานวน	175.50	ล�านบาท	หรัือ	กำาไรัเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	318.74	และม่อัต้รัากำาไรัสิ้ทธิิ	 เพิ�มขึ�น
จากรั�อย์ละ	-	4.77	เปี็นรั�อย์ละ	7.33
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	 สิำาหรัับปีี	2564	 บรัิษััทและบรัิษััทย์่อย์ม่ผู้ลกำาไรัสิ้ทธิิจำานวน	70.13	 ล�านบาท	 ซึื้�งลด้ลงจากงวด้เด้่ย์วกันของปีีก่อน	 
จำานวน	50.30	ล�านบาท	หรัือลด้ลงรั�อย์ละ	41.77	สิาเหต้้อันเน่�องมาจากปีีก่อน	บรัิษััทม่กำาไรัจากการัด้ำาเนินงานท่�ย์กเลิกจำานวน	
213.80	 ล�านบาท	 ซึื้�งงวด้ปีัจจ้บันบรัิษััทม่รัาย์ได้�จากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์	 ซึื้�งเปี็นรัาย์ได้�หลักเพิ�มสิ้งขึ�น	 เมื�อเท่ย์บจากงวด้
เด้่ย์วกันของปีีก่อน	รัวมถืึงการับรัิหารัจัด้การัต้�นท้นและค่่าใช่�จ่าย์ให�อย์้่ในสิัด้สิ่วนท่�เหมาะสิม	

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
	 ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2563	บรัิษััทม่สิินทรััพย์์รัวมจำานวน	6,683.01	ล�านบาท	เพิ�มขึ�นจากปีีก่อน	278.70	ล�านบาท	หรัือ
เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	4.35	โด้ย์ม่รัาย์การัเปีล่�ย์นแปีลงท่�เปี็นสิารัะสิำาค่ัญสิำาหรัับปีี	2563	ด้ังน้�

• การัเพิ�มขึ�นของท่�ด้ินและต้�นท้นการัพัฒนาโค่รังการั	จำานวน	386	ล�านบาท	

• การัจำาหน่าย์อสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อการัลงท้น	(โรังงานสิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่า	10	 โรัง)	 ทำาให�อสิังหารัิมทรััพย์์เพื�อการัลงท้น
ลด้ลง	199	ล�านบาท

	 ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	บรัิษััทม่สิินทรััพย์์รัวมจำานวน	6,760.26	ล�านบาท	เพิ�มขึ�นจากปีีก่อน	77.25	ล�านบาท	หรัือ 
เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	1.14	สิ่วนใหญ่เปี็นผู้ลมาจากการัการัเพิ�มขิ�นของกรัะแสิเงินสิด้	จากการัจำาหน่าย์ห้�นก้�ค่รัั�งท่�	4/2564

• ท่�ด้นิและต้�นท้นการัพฒันาอสิงัหารัมิทรัพัย์์	จำานวน	5,530.24	ล�านบาท	ค่ดิ้เปีน็รั�อย์ละ	81.81	ของสินิทรัพัย์ร์ัวม	ลด้ลง
จากสิิ�นปีีก่อน	จำานวน	535.98	ล�านบาท	หรัือลด้ลงรั�อย์ละ	8.84	เน่�องจากบรัิษััทม่รัาย์ได้�จากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์
เพิ�มขึ�น	จึงทำาให�สิินค่�าค่งเหลือลด้ลงสิ้ทธิิ	 	

• สิินทรััพย์์หม้นเว่ย์นอื�นจำานวน	119.00	ล�านบาท	ค่ิด้เปี็นรั�อย์ละ	1.76	ของสิินทรััพย์์รัวม	เพิ�มขึ�นจากสิิ�นปีีก่อนจำานวน	
81.76	 ล�านบาท	 หรัือค่ิด้เปี็นรั�อย์ละ	219.52	 เน่�องจากเงินสิะสิมในบัญช่่เอสิโค่รัว์ของห้�นก้�รัะย์ะย์าวค่รัั�งท่�	2/2563	 
ช้่ด้ท่�	 2	 ท่�ด้้แลโด้ย์ผู้้�แทนผู้้�ถืือห้�นก้�เพิ�มขึ�นต่้อเน่�องจากการัท่�บรัิษััทนำาเงินสิด้มาทด้แทนหลักปีรัะกันปีรัะเภท
อสิังหารัิมทรััพย์์กล่าวคื่อบรัิษััทนำาเงินสิด้มาวางเปี็นหลักปีรัะกันแทน	 เพื�อปีลอด้จำานองหลักปีรัะกันปีรัะเภท
อสิังหารัิมทรััพย์์	ซื้ึ�งเปี็นไปีต้ามข�อกำาหนด้สิิทธิิของห้�นก้�รัะย์ะย์าวค่รัั�งท่�	2/2563	ช่้ด้ท่�	2

หนี้สินรวม
	 ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2563	บรัิษััทม่หน้�สิินรัวมจำานวน	4,822.13	ล�านบาท	เพิ�มขึ�นจากปีีก่อนจำานวน	158.26ล�านบาท	หรัือ
เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	3.39	โด้ย์การัเพิ�มขึ�นจากบรัษัิัทก้�ย์มืเงนิรัะย์ะย์าวจากสิถืาบนัการัเงนิและการัออกห้�นก้�	เพื�อใช่�เปีน็เงนิลงท้นในการั
พัฒนาโค่รังการัในอนาค่ต้

	 ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	บรัิษััทม่หน้�สิินรัวมจำานวน	4,855.89	ล�านบาท	เพิ�มขึ�นจากปีีก่อน	จำานวน	33.77	ล�านบาท	หรัือ
เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	0.69	โด้ย์ม่การัเปีล่�ย์นแปีลงของหน้�สิินท่�สิำาค่ัญ	ด้ังน้�

• เงินก้�ย์ืมรัะย์ะสิั�นจากกิจการัท่�เก่�ย์วข�องกัน	จำานวน	65.00	ล�านบาท	ค่ิด้เปี็นรั�อย์ละ	1.33	ของหน้�สิินรัวม	ซื้ึ�งเปี็นเงิน 
ก้�ย์ืมกรัรัมการั	เพื�อใช่�เปี็นเงินท้นหม้นเว่ย์นในกิจการั

• เงินก้�ย์ืมรัะย์ะย์าวจากสิถืาบันการัเงินรัวมทั�งสิิ�นจำานวน	1,346.07	ล�านบาท	ลด้ลงจากสิิ�นปีีก่อน	926.15	ล�านบาท	หรัือ
ค่ดิ้เปีน็รั�อย์ละ	40.76	เน่�องจากบรัษัิัทมย่์อด้ขาย์โค่รังการัเพิ�มขึ�นจึงทำาให�สิามารัถืช่ำารัะหน้�จากสิถืาบนัการัเงนิได้�มากขึ�น

• ห้�นก้�รัวมทั�งสิิ�น	จำานวน	2,202.52	ล�านบาท	เพิ�มขึ�นจากสิิ�นปีีกอ่น	423.79	ล�านบาท	หรัอืเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	23.82	เน่�องจาก
ม่การัออกห้�นก้�ใหม่ในไต้รัมาสิ	1/2564	ไต้รัมาสิ	2/2564	และไต้รัมาสิ	4/2564
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• เงินรัับล่วงหน�าจากล้กค่�าจำานวน	412.21ล�านบาท	เพิ�มขึ�นจากสิิ�นปีีก่อนจำานวน	265.81	ล�านบาท	โด้ย์เพิ�มขึ�นจากการั
รับัเงนิจากลก้ค่�าท่�ทำาสิญัญาจะซืื้�อจะขาย์ห�องช้่ด้	โด้ย์ม่เงื�อนไขรัะบ้วา่บรัษัิัทจะจา่ย์ผู้ลต้อบแทนจนถึืงวนัท่�ลก้ค่�ารับัโอน
กรัรัมสิิทธิิ�ช่่วงเด้ือนต้.ค่.	2565	และมิถื้นาย์น	2566	เน่�องจากสิัญญาจะซื้ื�อจะขาย์ห�องช่้ด้กับบรัิษััทฯ	ซื้ึ�งในบันทึกข�อ
ต้กลงแนบท�าย์สิัญญาจะซื้ื�อจะขาย์ห�องช้่ด้ได้�รัะบ้ว่าบรัิษััทฯ	 จะจ่าย์ผู้ลต้อบแทนให�ล้กค่�าในอัต้รัาค่งท่�ของเงินรัับล่วง
หน�าด้ังกล่าวเป็ีนรัาย์ไต้รัมาสิต้ลอด้รัะย์ะเวลาต้ั�งแต้่วันท่�ล้กค่�าจ่าย์เงินรัับล่วงหน�าให�แก่บรัิษััทฯจนถืึงวันท่�ล้กค่�าได้�รัับ
โอนกรัรัมสิิทธิิ�ห�องช่้ด้

	 ทั�งน้�ในการัด้ำาเนนิการัจัด้หาลก้ค่�าเพื�อทำาสิญัญาจะซืื้�อจะขาย์ห�องช้่ด้ดั้งกลา่ว	บรัษัิัทฯได้�ทำาสิญัญาแต่้งต้ั�งบริัษััทแห่งหนึ�งเป็ีน
ท่�ปีรึักษัาทางการัเงินในการัทำาสิัญญาด้ังกล่าว	 โด้ย์ให�บรัิการัเสินอขาย์และจัด้หาผู้้�ซื้ื�อห�องช้่ด้ของบรัิษััทฯ	 โด้ย์ค่ิด้ค่่าธิรัรัมเน้ย์ม
การัจัด้การัในอัต้รัาค่งท่�ของรัาค่าห�องช่้ด้ท่�ขาย์ได้�

ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 สิ่วนของผู้้�ถืือห้�น	ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2562	ม่จำานวน	1,740.45	ล�านบาท	ลด้ลงจากปีีก่อน	จำานวน	101.14	ล�านบาท	หรัือ
ลด้ลงรั�อย์ละ	5.49	เน่�องจากบรัิษััทม่การัจ่าย์เงินปีันผู้ลของผู้ลการัด้ำาเนินงาน	ปีี	2561	จำานวน	44.62	ล�านบาท	ในอัต้รัา	0.035	
บาทต้่อห้�น	และม่ผู้ลขาด้ท้นสิะสิมจากการัด้ำาเนินงานของปีี	2562	ทำาให�บรัิษััทม่กำาไรัสิะสิมค่งเหลือ	218.87	ล�านบาท	ซื้ึ�งลด้ลง
จากปีีก่อน	101.14	ล�านบาท	หรัือลงลด้รั�อย์ละ	31.61	

	 สิ่วนของผู้้�ถืือห้�น	ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2563	ม่จำานวน	1,860.88	ล�านบาท	เพิ�มขึ�นจากปีีก่อน	จำานวน	120.43	ล�านบาท	
หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	6.92	เน่�องจากบรัิษััทม่กำาไรัสิ้ทธิิปีรัะจำาปีี	2563

	 สิ่วนของผู้้�ถืือห้�น	ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	ม่จำานวน	1,904.37	ล�านบาท	เพิ�มขึ�นจากสิิ�นปีีก่อนจำานวน	43.49	ล�านบาท	
หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	2.34	เน่�องจากม่กำาไรัสิ้ทธิิจากผู้ลการัด้ำาเนินงาน

กระแสเงินสด
บรัิษััทม่กรัะแสิเงินสิด้ในปีี	2563	ปีี	2564	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

หน่วย : ล้านบาท ปี 2564 ปี2563

เงินสิด้สิ้ทธิิจาก	(ใช่�ไปีใน)	กิจกรัรัมด้ำาเนินงาน 731.87 55.98

เงินสิด้สิ้ทธิิจาก	(ใช่�ไปีใน)	กิจกรัรัมลงท้น -88.24 395.60

เงินสิด้สิ้ทธิิจาก	(ใช่�ไปีใน)	กิจกรัรัมจัด้หาเงิน -189.33 -428.53

เงินสิด้และรัาย์การัเท่ย์บเท่าเงินสิด้เพิ�มขึ�นสิ้ทธิิ 454.29 23.05

เงินสิด้และรัาย์การัเท่ย์บเท่าเงินสิด้	ณ	วันท่�	1	มกรัาค่ม 58.99 35.94

เงินสิด้และรัาย์การัเท่ย์บเท่าเงินสิด้	ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม 513.27 58.99

	 สิำาหรัับงบกรัะแสิเงินสิด้	สิิ�นสิ้ด้	31	ธิันวาค่ม	2563	และ	2564	ม่ย์อด้ค่งเหลือจำานวน	58.99	ล�านบาท	และ	513.27	ล�าน
บาท	ต้ามลำาด้ับ	ซื้ึ�งเงินสิด้เพิ�มขึ�นจากปีีก่อน	จำานวน	454.29	ล�านบาท	หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ	770.11	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้	ด้ังน้�

• กรัะแสิเงินสิด้สิ้ทธิิจากการัได้�มาในกิจกรัรัมด้ำาเนินงาน	 จำานวน	731.86	 ล�านบาท	 โด้ย์สิ่วนใหญ่เปี็นกรัะแสิเงินสิด้รัับ
จากการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์ท่�เพิ�มขึ�น

• กรัะแสิเงินสิด้สิ้ทธิิจากการัได้�มาจากกิจกรัรัมการัลงท้น	 จำานวน	-88.24	ล�านบาท	 โด้ย์สิ่วนใหญ่ได้�มาจากเงินให�ก้�แก่
กิจการัท่�เก่�ย์วข�อง

• กรัะแสิเงินสิด้สิ้ทธิิจากการัใช่�ไปีในกิจกรัรัมจัด้หาเงิน	จำานวน	-189.33	ล�านบาท	โด้ย์สิ่วนใหญ่มาจากการัช่ำารัะค่ืนเงิน
ก้�สิถืาบันการัเงินและช่ำารัะค่ืนห้�นก้�รัะย์ะย์าว
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 ความพอเพียงของสภาพคล่อง 

แหล่งเงินกู้ยืม ณ 31 ธ.ค. 2564
(หน่วย : ล้านบาท)

วงเงินกู้ ยอดเงินกู้ วงเงินกู้คงเหลือ

เงินก้�ย์ืมรัะย์ะสิั�นจากสิถืาบันการัเงิน

ต้ั�วแลกเงิน 2,000.00 1,352.85 2,000.00

เงินก้�ย์ืมรัะย์ะย์าวจากสิถืาบันการัเงิน 6,531.00 2,221.28 1,728.94

ห้�นก้� 4,500.00 3,059.00 2,279

รวมู 13,031.00 3,574.13 6,007.94

	 ณ	31	ธิันวาค่ม	2564	สิัด้สิ่วนเงินก้�ย์ืมของบรัิษััท	มาจากการัแหล่งเงินก้�ย์ืมรัะย์ะย์าวจากสิถืาบันการัเงิน	รั�อย์ละ	37.85	และ
การัออกห้�นก้�	รั�อย์ละ	62.15	ซึื้�งม่วตั้ถืป้ีรัะสิงค่เ์พื�อพัฒนาโค่รังการัอสิงัหารัมิทรัพัย์์	สิำาหรับัการัออกห้�นก้�	ม่รัะย์ะเวลาการัก้�ยื์ม	1-2	ปีี	 
สิ่วนการัก้�ย์ืมเงินสิินเช่ื�อโค่รังการัจากสิถืาบันการัเงิน	ม่รัะย์ะเวลาการัก้�ย์ืม	2-4	ปีี

การวิเคราะอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
 อััตราสว่นหุ้น้�สนิต่อัส่วนข้อังผูถ้อ่ัหุ้้น้ (D/E)	ต้ามงบการัเงนิ	ณ	31	ธัินวาค่ม	2564	เทา่กบั	2.55	เทา่	และสิิ�นปีี	2563	มอั่ต้รัาเทา่กบั	2.59	
เทา่	ทั�งน้�	ทั�งน้�	ณ	วนัท่�	31	ธินัวาค่ม	2564	บรัษัิัทม่หน้�สินิรัวมเพิ�มขึ�น	33.78	ล�านบาท	จากสิิ�นปีี	2563	เน่�องจากบรัษัิัทม่การัโอนกรัรัมสิทิธิิ� 
ค่่อนข�างสิ้งในไต้รัมาสิ	1	 ทำาให�บรัิษััทช่ำารัะหน้�เงินก้�ย์ืมจากธินาค่ารัได้�เป็ีนจำานวนมาก	 อ่กทั�งบรัิษััทย์ังม่การัจ่าย์ค่ืนห้�นก้�และ 
ออกใหม่ด้�วย์จำานวนท่�น�อย์ลง	รัวมถืึงม่กำาไรัสิ้ทธิิในปีี	2564	ทำาให�สิ่วนของผู้้�ถืือห้�นเพิ�มขึ�น	สิ่งผู้ลให�อัต้รัาสิ่วนด้ังกล่าวลด้ลง

 อััตราส่วนหุ้น้�สินที�มูีภาระดำอักเบี�ยุต่อัส่วนข้อังผู้ถ่อัหุ้้้น (IBD/E) ณ	31	ธิันวาค่ม	2564	เท่ากับ	2.18	เท่า	เท่ากันจากสิิ�นปีี	
2563	ซื้ึ�งม่อัต้รัาเท่ากับ	2.18	เท่า	ลด้ลงเน่�องจากหน้�สิินลด้ลงและสิ่วนของผู้้�ถืือห้�นท่�เพิ�มขึ�นจากผู้ลการัด้ำาเนินงาน	

 อััตราส่วนหุ้น้�สินที�มูีภาระดำอักเบี�ยุต่อักำาไรก่อันดำอักเบี�ยุจ่ายุ ภาษีเงินไดำ้ ค่าเส่�อัมูราคาและค่าจัดำจำาหุ้น่ายุ (IBD to EBITDA) 
ณ	31	 ธัินวาค่ม	2564	 บรัิษััทม่	 อัต้รัาสิ่วนหน้�สิินท่�ม่ภารัะด้อกเบ่�ย์ต้่อกำาไรัก่อนด้อกเบ่�ย์จ่าย์	 ภาษ่ัเงินได้�	 ค่่าเสิื�อมรัาค่าและ 
ค่า่จัด้จำาหน่าย์	(IBD	to	EBITDA)	เทา่กับ	21.91	เทา่	ซึื้�งย์อด้รัาย์ได้�เติ้บโต้ขึ�น	และส่ิงผู้ลให�บริัษััทม่ศักย์ภาพในการัช่ำารัะหน้�มากขึ�น	 
ในขณะท่�	ณ	สิิ�นปีี	2563	บรัิษััทฯ	ไม่สิามารัถืค่ำานวณอัต้รัาสิ่วนข�างต้�นได้�เน่�องจากบรัิษััทม่	EBITDA	ต้ิด้ลบ	สิาเหต้้หลักเกิด้จาก 
บรัิษััทฯ	 ปีรัะสิบปัีญหาค่วามล่าช่�าทำาให�ปีรัะสิบปัีญหากับรัาย์ได้�ท่�จะเข�ามาไม่เป็ีนไปีต้ามแผู้นท่�กำาหนด้ไว�และบริัษััทยั์งค่งม่ 
ภารัะค่า่ใช่�จา่ย์ทางการัต้ลาด้ของโค่รังการัค่อ่นข�างสิง้สิง่ผู้ลให�ผู้ลการัด้ำาเนนิงานขาด้ท้นจากการัด้ำาเนนิงานแสิด้งให�เหน็วา่บรัษัิัท
ม่ค่วามเสิ่�ย์งท่�อาจจะไม่สิามารัถืช่ำารัะหน้�สิินท่�ม่ในปีัจจ้บันได้�

 อััตราส่วนความูสามูารถในการชำาระดำอักเบี�ยุ (ICR)	ณ	31	ธิันวาค่ม	2564	และปีี	2563	เท่ากับ	2.44เท่า	และ	(0.25)	เท่า	
ต้ามลำาด้บั	อัต้รัาส่ิวนค่วามสิามารัถืในการัช่ำารัะด้อกเบ่�ย์ของบริัษััทเพิ�มขึ�นเน่�องจากบริัษััทม่ย์อด้โอนกรัรัมสิทิธิิ�และรับัร้ั�รัาย์ได้�ท่�ด้ขึ่�น	 
โด้ย์สิ่วนใหญ่เปี็นย์อด้โอนกรัรัมสิิทธิิ�โค่รังการั	ช่่วาทัย์	ฮีอล์มารั์ค่	ลาด้พรั�าว-โช่ค่ช่ัย์	4	เฟื้สิ	1

 อััตราส่วนความูสามูารถในการชำาระภาระผูกพััน (DSCR)	ณ	31	ธิันวาค่ม	2564	เท่ากับ	0.07	เท่า	เพิ�มขึ�นจาก	สิิ�นปีี	2563	
ซึื้�งมอั่ต้รัาสิว่นเทา่กบั	(0.01)	เทา่	โด้ย์ในปีี	2564	บรัษัิัทมก่ารัรับัรั้�รัาย์ได้�จากการัขาย์อสิงัหารัมิทรัพัย์์และกำาไรัจากการัขาย์อสิงัหาฯ	 
เพิ�มขึ�น	สิ่งผู้ลให�บรัิษััทฯ	ม่ค่วามสิามารัถืช่ำารัะภารัะผู้้กพันได้�มากขึ�น	แต้่ทั�งน้�อัต้รัาสิ่วนท่�น�อย์กว่า	1	เท่า	หมาย์ค่วามว่าบรัิษััทฯ	
ไม่สิามารัถืช่ำารัะภารัะผู้้กพันได้�ด้�วย์ผู้ลการัด้ำาเนินงานเพ่ย์งอย์่างเด้่ย์ว	จึงม่ค่วามเสิ่�ย์งท่�บรัิษััทฯ	อาจผู้ิด้นัด้ช่ำารัะหน้�ภารัะผู้้กพัน
หากไม่สิามารัถืหาแหล่งเงินท้น	หรัือเงินก้�ย์ืมอื�นมาเพื�อช่ำารัะหน้�	

 อััตราส่วนสภาพัคล่อังหุ้มู้นเร็ว	ณ	31	ธิันวาค่ม	2564	เท่ากับ	0.20	เท่า	สิิ�นปีี	2563	ท่�	0.03	เท่า	ซื้ึ�งย์ังถืือว่าม่ค่วามเสิ่�ย์ง 
ค่่อนข�างสิ้งหากเกิด้กรัณ้ท่�บรัิษััทขาด้สิภาพค่ล่องในรัะย์ะสิั�นจะม่ค่วามเสิ่�ย์งท่�จะไม่สิามารัถืช่ำารัะหน้�ได้�	 อย่์างไรัก็ต้ามหน้�สิิน
หมน้เวย่์นส่ิวนใหญม่าจากเงินก้�ย์มืจากสิถืาบันการัเงินเพื�อพัฒนาโค่รังการัซ่ื้�งโด้ย์ปีกติ้แล�วจะจา่ย์ช่ำารัะเมื�อโค่รังการัโอนกรัรัมสิทิธิิ�
แล�ว
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
1. นโยบายของรัฐบาล

	 จากนโย์บาย์ของภาค่รััฐท่�ม่การัเปีล่�ย์นแปีลงทางกฎหมาย์และรัะเบ่ย์บท่�เก่�ย์วข�องกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจอสิังหารัิมทรััพย์์	
เช่่น	การัเปีล่�ย์นแปีลงกฏิหมาย์สิ่วนท่�เก่�ย์วข�องกับพรัะรัาช่บัญญัต้ิผู้ังเมือง	ข�อกำาหนด้การัจัด้สิรัรัท่�ด้ินต้ามพรัะรัาช่บัญญัต้ิ
อาค่ารัช้่ด้	 และพรัะรัาช่บัญญัต้ิค่วบค่้มอาค่ารั	 ได้�แก่	 การักำาหนด้เน่�อท่�ท่�ด้ิน	 การักำาหนด้ค่วามกว�างของเขต้ทางเด้ินและ 
เขต้ถืนน	 การักำาหนด้พื�นท่�สิ่วนกลาง	 การัปีรัะเมินและการัจัด้ทำารัาย์งานผู้ลกรัะทบสิิ�งแวด้ล�อม	 เป็ีนต้�น	 รัวมถึืงการั
เปีล่�ย์นแปีลงกฏิรัะเบ่ย์บเก่�ย์วกับการักำาหนด้เขต้การัใช่�ปีรัะโย์ช่น์ท่�ด้ิน	 การัวางผู้ังจรัาจรั	 และโค่รังการัรัะบบขนสิ่งมวลช่น 
รัะบบรัาง	 หรัือโค่รังการัทางด่้วนพิเศษัเป็ีนต้�น	 การัเปีล่�ย์นแปีลงด้ังกล่าวอาจส่ิงผู้ลกรัะทบต้่อต้�นท้นและค่่าใช่�จ่าย์ในการั
พัฒนาโค่รังการัอสิังหารัิมทรััพย์์ของบรัิษััทฯ	ได้�	

	 อย่์างไรัก็ต้ามในอนาค่ต้ค่าด้ว่าจะได้�รัับปัีจจัย์บวกจากทางภาค่รััฐไม่ว่าจะเป็ีนการัลงท้นในโค่รังสิรั�างขั�นพื�นฐานและ
การักรัะจาย์รัะบบค่มนาค่ม	เพื�อกรัะต้้�นให�เกดิ้การัพฒันาในพื�นท่�รัอบนอก	ซื้ึ�งสิง่ผู้ลต้อ่การัลงท้นในอสิงัหารัมิทรัพัย์์ของภาค่
เอกช่น

	 นอกจากน้�ย์ังม่โค่รังการัพัฒนารัะเบ่ย์งเศรัษัฐกิจภาค่ต้ะวันออก	 (EEC)	 เพื�อกรัะต้้�นการัสิ่งเสิรัิมการัลงท้น 
ภาค่อ้ต้สิาหกรัรัม	ปีัจจัย์ด้ังกล่าวอาจสิ่งผู้ลต้่อการัรัับรั้�รัาย์ได้�จากโรังงานสิำาเรั็จรั้ปีให�เช่่าของบรัิษััทฯ	ได้�

2. นโยบายสินเชื่อของสถาบันการเงิน
	 มาต้รัการัค่วบค่ม้การัปีล่อย์สินิเชื่�อของธินาค่ารัแห่งปีรัะเทศไทย์	(ธิปีท.)	หรัอืมาต้รัการั		LTV	(Loan	to	Value)	ออกมา 
เพื�อปี้องกันการัเก็งกำาไรั	 และเพื�อปี้องกันปัีญหาฟื้องสิบ่้ท่�อาจจะเกิด้ขึ�นในอนาค่ต้เน่�องจากพบว่าการัแข่งขันรั้นแรัง	 
ปีรัะกอบกบัมาต้รัฐานการัปีลอ่ย์สินิเชื่�อลด้ลง	ด้งันั�น	จึงต้�องการัออกมาต้รัการัเพื�อให�ผู้้�ก้�ออมกอ่นก้�	มเ่งนิด้าวนก์อ่นซื้ื�อบ�าน	
รัวมถืึงให�ผู้้�ให�ก้�	ต้รัะหนักถืึงค่วามเสิ่�ย์งท่�แท�จรัิง	สิามารัถืรัองรัับค่วามเสิ่�ย์งจากค่วามไม่แน่นอนของม้ลค่่าหลักปีรัะกัน	และ
เพื�อสินบัสินน้ให�ค่นท่�ต้�องการัก้�ซื้ื�อท่�อย่้์อาศยั์เพื�ออย่้์อาศยั์จรังิสิามารัถืซื้ื�อได้�ในรัาค่าท่�เหมาะสิม	ปีจัจยั์ด้งักลา่วอาจสิง่ผู้ลให� 
ผู้้�บรัโิภค่รัะมดั้รัะวงัในการัใช่�จ่าย์มากขึ�น	หรัอือาจช่ะลอการัต้ดั้สินิใจซืื้�อซึื้�งอาจจะสิง่ผู้ลสืิบเน่�องต้อ่ไปียั์งธิร้ักิจอสิงัหารัมิทรัพัย์์	

	 ทั�งน้�ภาค่รััฐม่การัผู้่อนปีรันล่าสิ้ด้ทาง	ธิปีท.	ได้�ปีรัับมาต้รัการั	LTV	เพิ�มเต้ิมเพื�อช่่วย์ให�ปีรัะช่าช่นก้�บ�านเพื�ออย์้่อาศัย์
จรัิงได้�ง่าย์ขึ�น	

3. สภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนของสภาวะทางการเมืองในประเทศ
	 ธิ้รักิจพัฒนาอสัิงหาริัมทรััพย์์เพื�อท่�อย่้์อาศัย์ซึื้�งเป็ีนธิ้รักิจหลักของบริัษััทฯ	 อาจได้�รัับผู้ลกรัะทบจากค่วามไม่แน่นอน
ทางการัเมือง	ซื้ึ�งทำาให�เกิด้การัช่ะลอในภาวะเศรัษัฐกิจของปีรัะเทศ	ค่วามเช่ื�อมั�นของเศรัษัฐกิจลด้น�อย์ลง	และการัช่ะลอต้ัว 
ในการัใช่�จา่ย์ของผู้้�บริัโภค่สิง่ผู้ลให�ภาวะการัซืื้�อขาย์อสัิงหารัมิทรัพัย์์ช่ะลอตั้วต้ามปัีจจยั์จากสิภาวะเศรัษัฐกิจและค่วามผัู้นผู้วน
ของสิภาวะทางการัเมืองในปีรัะเทศอาจสิ่งผู้ลต้่อการัรัับรั้�รัาย์ได้�จากการัขาย์โค่รังการัอสิังหารัิมทรััพย์์ของบรัิษััทฯ	ได้�

4. ต้นทุนค่าพัฒนาโครงการที่ผันผวน
	 สิำาหรัับธ้ิรักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์นอกจากรัาค่าท่�ด้ินท่�เปี็นต้�นท้นแล�วต้�นท้นท่�สิำาค่ัญรัองลงมา	 ค่ือ	 รัาค่าวัสิด้้
กอ่สิรั�าง	ซึื้�งม่ค่วามผู้นัแปีรัไปีต้ามภาวะรัาค่านำ�ามนัท่�ปีรับัต้วัสิง้ขึ�นเปีน็รัะย์ะๆ	ซึื้�งเปีน็ปีจัจยั์ภาย์นอกท่�	ธิร้ักจิอสิงัหารัมิทรัพัย์์	
ไม่สิามารัถืค่วบค่้มได้�	 ก่อให�เกิด้ผู้ลกรัะทบต่้อต้�นท้นในการัด้ำาเนินธิ้รักิจและภาค่อ้ต้สิาหกรัรัมก่อสิรั�างในขณะท่�ธิ้รักิจ
อสิังหาริัมทรััพย์์ไม่สิามารัถืปีรัับรัาค่าขาย์ได้�ทันท่เสิมอไปี	 นอกจากน้�การัแข่งขันในต้ลาด้อสัิงหาริัมทรััพย์์ก็เป็ีนข�อจำากัด้ 
ในการัปีรัับรัาค่าขาย์อ่กทางหนึ�ง	 ซึื้�งธิ้รักิจอสิังหารัิมทรััพย์์	 ได้�ให�ค่วามสิำาคั่ญกับการับรัิหารัจัด้การัค่วามเสิ่�ย์งของ 
ค่วามผู้ันผู้วนรัาค่าวัสิด้้ก่อสิรั�าง	ซื้ึ�งเปี็นต้�นท้นหลักในการัก่อสิรั�าง

	 อย์่างไรัก็ต้าม	บรัิษััทฯ	 ได้�ต้รัะหนักถืึงค่วามเสิ่�ย์งด้ังกล่าว	และม่มาต้รัการัในการัค่วบค่้ม	 โด้ย์จัด้ให�ม่การัปีรัะม้ลงาน
ก่อสิรั�างเพื�อค่ัด้เลือกผู้้�รัับเหมาโด้ย์วิธ่ิจัด้ปีรัะกวด้รัาค่า	 เพื�อเปีรั่ย์บเท่ย์บค่้ณภาพ	 การัทด้สิอบค่้ณภาพวัสิด้้	 รัาค่าต้ลาด้	 
เลือกรัาค่าท่�เหมาะสิมท่�สิ้ด้	
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5. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	 เน่�องด้�วย์การัด้ำาเนินธิร้ักิจด้�านการัพัฒนาอสัิงหาริัมทรัพัย์์เพื�อขาย์	บรัษัิัทม่ค่วามจำาเป็ีนต้�องพึ�งพงึเงินก้�ยื์มรัะย์ะย์าวจาก
สิถืาบนัการัเงินเป็ีนจำานวนมากท่ามกลางปัีจจยั์ค่วามไม่แนน่อนหลาย์ปีรัะการั	ภาค่ธินาค่ารัเรัิ�มม่ค่วามเข�มงวด้ในการัปีล่อย์
สิินเช่ื�อมากขึ�น	นอกจากนั�นต้�นท้นทางการัเงินอาจม่ค่วามเสิ่�ย์งท่�จะปีรัับต้ัวสิ้งขึ�นได้�	สิ่งผู้ลให�กล้่มบรัิษััทฯ	อาจจะช่ะลอการั
พัฒนาโค่รังการัใหม่ๆ	 ในอนาค่ต้แต้่อย์่างไรัก็ต้ามกล้่มบรัิษััทฯ	 ย์ังม่การัรัะด้มเงินท้นจากแหล่งเงินท้นรัะย์ะย์าวในสิ่วนของ
ห้�นก้�	เพื�อเปี็นแหล่งเงินท้นรัะย์ะย์าวและม่ต้�นท้นค่งท่�	เพื�อลด้ค่วามเสิ่ย์งทางการัเงินท่�อาจจะเกิด้ขึ�น
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	บรัิษััทไม่ม่ข�อพิพาททางกฎหมาย์ท่�ม่ผู้ลกรัะทบอย์่างม่นัย์สิำาค่ัญต้่อการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ชื่อบริษัท    :  บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ    :  CHEWA

ประเภทของกิจการ   :  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขที่จดทะเบียนบริษัท   :  0107558000181

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว :  1,275,027,883 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สำานักงานใหญ่    :  1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่

       แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์     :  (02) 679 8870 - 4

แฟกซ์     :  (02) 679 8875

โฮมเพจ     :  www.chewathai.com

เลขานุการบริษัท  :  นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก 

       โทรศัพท์ (02) 679 8870 - 4 ต่อ 163

       อีเมลล์ companysecretary@chewathai.com

นักลงทุนสัมพันธ์  :  นางสาวอาริสา อู่ทอง

      โทรศัพท์ (02) 679 8870 - 4 ต่อ 112

       Call Center 1260 กด 3

       อีเมลล์ ir@chewathai.com 
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บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

ที่ตั้ง    :  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก  
     แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์    :  (02) 009 9000

โทรสาร    :  (02) 009 9991

ผู้สอบบัญชี   :  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  :  3516

ชื่อบริษัท    :  บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

ที่อยู่     :  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
     เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์    :  (02) 264 9090

โทรสาร    :  (02) 264 0789-90

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย :  บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำากัด

ที่อยู่     :  973 เพรสซิเดนซ์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ยูนิต 14C ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
     เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์    :  (02) 656 0818

โทรสาร    :  (02) 656 0819

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท :  บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด

ที่อยู่    :  178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น  
     แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์    :  (02) 596 0500

โทรสาร    :  (02) 596 0539

 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน 

www.sec.or.th หรือ www.chewathai.com
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Part 2
การกำากับ 
ดูแลกิจการ



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 183

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท
		 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	(“บรัิษััท”)	ได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญต้่อการัปีฏิิบัต้ิต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่	 
โด้ย์ได้�ต้รัะหนักถืึงบทบาท	 และหน�าท่�ค่วามรัับผิู้ด้ช่อบของกรัรัมการั	 ผู้้�บรัิหารั	 และพนักงานในการัสิรั�างเสิรัิมให�เกิด้การักำากับ
ด้แ้ลกจิการัท่�ด่้	เพื�อเพิ�มข่ด้ค่วามสิามารัถืในการัแขง่ขนัของกจิการัและสิรั�างค่วามเชื่�อมั�นให�แกผู่้้�ถือืห้�น	ผู้้�ลงท้น	และผู้้�ท่�เก่�ย์วข�อง
ท้กฝ่่าย์ด้�วย์การับริัหารังานอย่์างม่ปีรัะสิิทธิิภาพและโปีร่ังใสิ	 ค่ณะกรัรัมการัจึงได้�พิจารัณาและทบทวนการันำาหลักการักำากับ 
ด้้แลกิจการัท่�ด้่ต้ามหลัก	CG	Code	ไปีปีรัับใช่�ต้ามบรัิบทของธิ้รักิจของบรัิษััท	ปีีละหนึ�ง	(1)	ค่รัั�ง	นอกจากน้�บรัิษััทได้�ปีฏิิบัต้ิต้าม 
หลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่	 (Corporate	Governance)	 สิำาหรัับบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นต้ามแนวทางท่�ต้ลาด้หลักทรััพย์์ 
แห่งปีรัะเทศไทย์กำาหนด้ไว�ม่	5	หมวด้	ด้ังน้�

1. สิิทธิิของผู้้�ถืือห้�น	

2. การัปีฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ถืือห้�นอย์่างเท่าเท่ย์มกัน

3. การัค่ำานึงถืึงบทบาทของผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์

4. การัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลและค่วามโปีรั่งใสิ

5. ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของค่ณะกรัรัมการั	

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
	 บรัิษััทได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญต้่อสิิทธิิของผู้้�ถืือห้�นในการัต้ัด้สิินใจเก่�ย์วกับการัเปีล่�ย์นแปีลงท่�สิำาค่ัญของบรัิษััทและการัได้�รัับข�อม้ล
ของบรัิษััทอย์่างถื้กต้�องค่รับถื�วน	เพ่ย์งพอ	ทันเวลาและเท่าเท่ย์มกันเพื�อปีรัะกอบการัต้ัด้สิินใจในท้กๆ	เรัื�อง	ซื้ึ�งผู้้�ถืือห้�นสิามารัถื
รัับทรัาบผู้ลการัด้ำาเนนิงาน	นโย์บาย์การับรัหิารังาน	หรัอืการัเข�าทำารัาย์การัท่�เก่�ย์วโย์งกนัอย์า่งถืก้ต้�องค่รับถื�วนต้ามค่วามเปีน็จรังิ
ผู้่านช่่องทางเว็บไซื้ต้์ของบรัิษััท	 ค่ือ	 www.chewathai.com	 ทั�งภาษัาไทย์และภาษัาอังกฤษั	 หรัือเว็บไซื้ต้์ของต้ลาด้หลักทรััพย์์
แห่งปีรัะเทศไทย์	 ค่ือ	 www.set.or.th	 ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืมั�นใจได้�ว่าสิิทธิิด้ังกล่าวได้�รัับการัค่้�มค่รัองและปีฏิิบัต้ิด้�วย์ด้่เสิมอ	 ด้ังนั�น
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทจึงม่นโย์บาย์	ด้ังน้�

1. บรัิษััทได้�แต้่งต้ั�งให�บรัิษััทศ้นย์์รัับฝ่ากหลักทรััพย์์	(ปีรัะเทศไทย์)	 จำากัด้	 ทำาหน�าท่�เปี็นนาย์ทะเบ่ย์นหลักทรััพย์์ของบรัิษััท	 
เพื�ออำานวย์ค่วามสิะด้วกให�แก่ผู้้�ถืือห้�นในการัด้ำาเนินงานเก่�ย์วกับงานทะเบ่ย์นหลักทรััพย์์

2. ในการักำาหนด้วันปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	บรัิษััทจะไม่กำาหนด้การัปีรัะช่้มในวันหย์้ด้นักขัต้ฤกษั์	วันหย์้ด้ทำาการัของธินาค่ารัพาณิช่ย์์
โด้ย์จะกำาหนด้ช่่วงเวลาท่�เหมาะสิม	ค่ือ	รัะหว่างเวลา	08.30	-17.00	น.	และสิถืานท่�ปีรัะช่้มจะอย์้่ในเขต้กรั้งเทพมหานค่รั

3. สิิทธิิในการัเข�ารั่วมปีรัะช่้มสิามัญผู้้�ถืือห้�น	 ซื้ึ�งจัด้ให�ม่ปีีละหนึ�ง	(1)	 ค่รัั�ง	 ในวัน	 เวลา	 และสิถืานท่�ท่�เหมาะสิม	 ภาย์ในเวลา 
ไม่เกินสิ่�	(4)	เด้ือนนับแต้่วันสิิ�นรัอบปีีบัญช่่ของบรัิษััท

4. ให�บรัิษััทจัด้สิ่งหนังสิือนัด้ปีรัะช่้มพรั�อมทั�งข�อม้ลปีรัะกอบการัปีรัะช่้มต้ามวารัะต้่างๆ	 ให�เพ่ย์งพอ	 โด้ย์รัะบ้วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์และ
เหต้้ผู้ล	 ต้ลอด้จนค่วามเห็นของค่ณะกรัรัมการัในท้กวารัะ	 เพื�อเปีิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นได้�ศึกษัาข�อม้ลอย์่างค่รับถื�วนล่วงหน�า
ก่อนวันปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นไม่น�อย์กว่าย์่�สิิบเอ็ด้	(21)	วัน	ในกรัณ้ท่�ผู้้�ถืือห้�นไม่สิามารัถืเข�ารั่วมปีรัะช่้มด้�วย์ต้นเองได้�	บรัิษััทเปีิด้
โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืมอบฉันทะให�กรัรัมการัอิสิรัะหรัือบ้ค่ค่ลใด้ๆ	เข�ารั่วมปีรัะช่้มแทนต้นได้�	โด้ย์ใช่�หนังสิือมอบฉันทะ
ท่�บรัิษััทได้�จัด้สิ่งไปีพรั�อมกับหนังสิือเช่ิญปีรัะช่้ม

5. ม่นโย์บาย์ในการัอำานวย์ค่วามสิะด้วกให�แก่ผู้้�ถืือห้�น	โด้ย์ในการัจัด้ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นของบรัิษัทัจะใช่�และจัด้เต้รั่ย์มสิถืานท่�ท่�เด้ิน
ทางสิะด้วกโด้ย์จะแนบแผู้นท่�จัด้ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นไว�ในหนังสิือเช่ิญปีรัะช้่ม	 รัวมถืึงเลือกวันเวลาท่�เหมาะสิมและจัด้สิรัรัเวลา 
ในการัปีรัะช่้มอย์่างเพ่ย์งพอ
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6. กอ่นเรัิ�มการัปีรัะช้่มผู้้�ถือืห้�นบรัษัิัทจะแถืลงให�แก่ผู้้�ถือืห้�นทรัาบถึืงวธิิก่ารัใช่�สิทิธิลิงค่ะแนนและสิทิธิิในการัแสิด้งค่วามเห็นรัวม
ทั�งการัต้ั�งค่ำาถืามใด้ๆ	 ต้่อท่�ปีรัะช้่มต้ามรัะเบ่ย์บวารัะการัปีรัะช้่ม	 ทั�งน้�ในรัะหว่างการัปีรัะช้่มจะเปีิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นม่สิิทธิิ 
อย์่างเท่าเท่ย์มกันในการัแสิด้งค่วามค่ิด้เห็น	 และต้ั�งค่ำาถืามในท่�ปีรัะช้่มอย์่างเต้็มท่�	 โด้ย์ปีรัะธิานกรัรัมการัจะจัด้สิรัรัเวลา 
ให�อย์่างเหมาะสิม	และกรัรัมการัและผู้้�บรัิหารัท่�เก่�ย์วข�องจะเข�ารั่วมปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นเพื�อต้อบค่ำาถืามในท่�ปีรัะช่้มด้�วย์	

7. ให�เพิ�มช่่องทางในการัรัับทรัาบข่าวสิารัของผู้้�ถืือห้�นผู้่านทาง	website	ของบรัิษััทโด้ย์เปีิด้เผู้ย์ข่าวสิารัต้่างๆ	และรัาย์ละเอ่ย์ด้
ไว�ท่�	 website	 ของบรัิษััท	 โด้ย์เฉพาะในกรัณ้หนังสิือเช่ิญปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นให�เผู้ย์แพรั่ก่อนวันปีรัะช่้มล่วงหน�าเพื�อให�ผู้้�ถืือห้�น
สิามารัถืด้าวน์โหลด้ข�อม้ลรัะเบ่ย์บวารัะการัปีรัะช้่มได้�อย์่างสิะด้วกและค่รับถื�วนและม่เวลาในการัศึกษัาข�อม้ลปีรัะกอบการั
ปีรัะช่้มล่วงหน�าอย์่างเพ่ย์งพอก่อนได้�รัับข�อม้ลในรั้ปีแบบเอกสิารัจรัิงจากบรัิษััท	

8. การัจด้บันทึกรัาย์งานการัปีรัะช่้มให�ค่รับถื�วน	ถื้กต้�อง	รัวด้เรั็ว	โปีรั่งใสิ	และบันทึกปีรัะเด้็นซื้ักถืามและข�อค่ิด้เห็นท่�สิำาค่ัญไว� 
ในรัาย์งานการัปีรัะช้่มเพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืต้รัวจสิอบได้�	 นอกจากน้�ให�บรัิษััทนำารัาย์งานการัปีรัะช้่มผู้้�ถืือห้�นเผู้ย์แพรั่ใน
เวบ็ไซื้ต์้ของบรัษัิัทเพื�อให�ผู้้�ถือืห้�นได้�พจิารัณา	รัวมถึืงสิง่รัาย์การัปีรัะช้่มดั้งกลา่วไปียั์งต้ลาด้หลักทรัพัย์์แหง่ปีรัะเทศไทย์	ภาย์ใน 
สิิบสิ่�	(14)	วัน	นับแต้่วันท่�ม่การัปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นนั�น	

9. เพิ�มค่วามสิะด้วกให�แก่ผู้้�ถืือห้�นในการัได้�รัับเงินปีนัผู้ลโด้ย์การัโอนเงินเข�าบญัช่ธ่ินาค่ารั	(ถื�าม่การัจ่าย์เงินปีนัผู้ล)	เพื�ออำานวย์
ค่วามสิะด้วกให�ผู้้�ถืือห้�นให�ได้�รัับเงินปีันผู้ลต้รังเวลาปี้องกันปีัญหาเรัื�องเช่็ค่ช่ำารั้ด้	สิ้ญหาย์หรัือสิ่งถืึงผู้้�ถืือห้�น	ล่าช่�า

10. บรัิษััทได้�ด้้แลผู้้�ถืือห้�น	โด้ย์การัให�รัับทรัาบข�อม้ล	ข่าวสิารั	ผู้ลการัด้ำาเนินงาน	และนโย์บาย์ในการับรัิหารังานอย์่างสิมำ�าเสิมอ
และทันเวลา	โด้ย์นอกจากการัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลผู้่านรัะบบข่าวของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์แล�ว	บรัิษััทย์ังได้�นำาข�อม้ล
ท่�สิำาค่ัญรัวมทั�งข่าวสิารัต้่างๆ	ท่�เปี็นปีัจจ้บันแสิด้งไว�บนเว็บไซื้ต้์ของบรัิษััทค่ือ	www.chewathai.com

11. บรัิษััทม่นโย์บาย์เช่ิญผู้้�ถืือห้�นรัาย์ย่์อย์เสินอรัะเบ่ย์บวารัะการัปีรัะช้่มท่�สิมค่วรัได้�รัับการัพิจารัณาจากท่�ปีรัะช้่มสิามัญ 
ผู้้�ถืือห้�นเปี็นการัล่วงหน�าอย์่างน�อย์เก�าสิิบ	(90)	 วัน	 โด้ย์ปีรัะกาศผู้่านรัะบบการัเผู้ย์แพรั่สิารัสินเทศของต้ลาด้หลักทรััพย์์
แห่งปีรัะเทศไทย์	 และเว็บไซื้ต้์ของบรัิษััทค่ือ	 www.chewathai.com	 ในหมวด้นักลงท้นสิัมพันธิ์	 สิำาหรัับการัปีรัะช่้มสิามัญ
ผู้้�ถืือห้�นปีรัะจำาปีี

	 มต้ิท่�ปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการัค่รัั�งท่�	2/2564	เมื�อวันท่�	12	พฤศจิกาย์น	2564	กำาหนด้ให�ผู้้�ถืือห้�นม่สิ่วนรั่วม
ในการัตั้ด้สิินใจในเรัื�องสิำาค่ัญของบริัษััท	 โด้ย์การัให�สิิทธิิแก่ผู้้�ถืือห้�นสิ่วนน�อย์สิามารัถืเสินอเพิ�มวารัะการัปีรัะช่้มล่วงหน�าก่อน 
วันปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	 โด้ย์ค่ณะกรัรัมการัจะพิจารัณาถึืงค่วามเหมาะสิมในการับรัรัจ้เรัื�องท่�ผู้้�ถืือห้�นเสินอเป็ีนวารัะการัปีรัะช้่ม	 และ
ให�สิิทธิิผู้้�ถืือห้�นสิ่วนน�อย์เสินอชื่�อบ้ค่ค่ลเพื�อเข�าพิจารัณาในการัด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการั	 รัวมถืึงเปีิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นสิ่งค่ำาถืาม 
ล่วงหน�าก่อนวันปีรัะช่้ม	สิำาหรัับการัปีรัะช่้มสิามัญผู้้�ถืือห้�นปีรัะจำาปีี	2565	ท่�จัด้ขึ�นในวันท่�	1	 เมษัาย์น	2565	โด้ย์ค่ณะกรัรัมการั
ได้�ด้้แลให�ม่การัเปีิด้เผู้ย์หลักเกณฑ์ด้ังกล่าวให�ผู้้�ถืือห้�นทรัาบในรัะหว่างวันท่�	12	พฤศจิกาย์น	2564	ถืึงวันท่�	12	มกรัาค่ม	2565

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 บรัิษััทได้�กำาหนด้ให�ม่การัปีฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ถืือห้�นท้กรัาย์อย์่างเท่าเท่ย์มกัน	 โด้ย์ให�ค่วามสิำาค่ัญและเค่ารัพต้่อสิิทธิิแห่งค่วามเปี็น
เจ�าของของผู้้�ถืือห้�นโด้ย์ไม่เอื�อปีรัะโย์ช่น์ต้่อผู้้�ม่ส่ิวนได้�เสิ่ย์กล้่มใด้กล้่มหนึ�ง	 ทั�งน้�	 ผู้้�ถืือห้�นจึงสิามารัถืมั�นใจได้�ว่าสิิทธิิของต้น 
จะได้�รัับการัค่้�มค่รัองและปีฏิิบัต้ิด้�วย์ด้่เสิมอ	ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทม่แนวทางในการัรัักษัาไว�ซื้ึ�งสิิทธิิด้ังกล่าว	ด้ังน้�

1. บรัิษััทเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลให�ผู้้�ถืือห้�นทรัาบอย์่างเพ่ย์งพอ	ทันเวลา	และทั�วถืึง	เก่�ย์วกับผู้ลการัด้ำาเนินงาน	นโย์บาย์การับรัิหารังาน	 
ข�อม้ลการัทำารัาย์การัท่�เก่�ย์วโย์งกันอย์่างถื้กต้�องค่รับถื�วนรัวมถืึงการัเผู้ย์แพรั่ข�อม้ลท่�จำาเปี็นต้่อการัต้ัด้สิินใจของ 
ผู้้�ถืือห้�นผู้่านช่่องทางเว็บไซื้ต์้ของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์ค่ือ	 www.set.or.th	 และเว็บไซื้ต้์บรัิษััทค่ือ	 
www.chewathai.com	ทั�งภาษัาไทย์และภาษัาอังกฤษั

2. มน่โย์บาย์อำานวย์ค่วามสิะด้วกให�ผู้้�ถือืห้�นสิว่นน�อย์สิามารัถืเสินอชื่�อกรัรัมการั	หรัอืเสินอวารัะการัปีรัะช้่มเพิ�มเติ้มได้�กอ่นการั
ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น

3. ม่การักำาหนด้หลักเกณฑ์ท่�ช่ัด้เจนเปี็นการัล่วงหน�าเพื�อพิจารัณาว่าจะเพิ�มวารัะท่�ผู้้�ถืือห้�นสิ่วนน�อย์เสินอหรืัอไม่	 อย่์างไรั	 
รัวมถืึงม่การักำาหนด้วิธิ่การัให�ผู้้�ถืือห้�นสิ่วนน�อย์เสินอช่ื�อบ้ค่ค่ลเพื�อเข�าด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการั	
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4. ในการัปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นจะพิจารัณาและลงค่ะแนนเสิ่ย์งต้ามวารัะท่�กำาหนด้โด้ย์ไม่เปีล่�ย์นแปีลงข�อม้ลสิำาค่ัญ	หรัือเพิ�มวารัะการั
ปีรัะช่้มท่�ไม่ได้�แจ�งล่วงหน�าโด้ย์ไม่จำาเปี็น	โด้ย์เฉพาะในวารัะสิำาค่ัญท่�ผู้้�ถืือห้�นต้�องใช่�เวลาในการัศึกษัาข�อม้ลก่อนต้ัด้สิินใจ

5. ให�เพิ�มการัอำานวย์ค่วามสิะด้วกแก่ผู้้�ถืือห้�นท่�ไม่สิามารัถืเข�ารั่วมปีรัะช้่มได้�ด้�วย์ต้นเอง	 โด้ย์ให�ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืมอบฉันทะให�
บ้ค่ค่ลใด้บ้ค่ค่ลหนึ�งหรัอืให�มก่รัรัมการัอสิิรัะอย์า่งน�อย์หนึ�ง	(1)	ค่น	เข�ารัว่มปีรัะช้่มและลงมต้แิทนได้�	และแจ�งรัาย์ชื่�อกรัรัมการั
อิสิรัะด้ังกล่าวไว�ในหนังสิือนัด้ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	

6. ให�ปีฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ถืือห้�นท้กรัาย์อย์่างเท่าเท่ย์มกันไม่ว่าจะเปี็นผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่หรัือผู้้�ถืือห้�นส่ิวนน�อย์	 ไม่ว่าจะเปี็นผู้้�ถืือห้�น 
ช่าวไทย์หรัือผู้้�ถืือห้�นต้่างช่าต้ิ	

7. สินับสิน้นให�ม่การัใช่�บัต้รัลงค่ะแนนเสิ่ย์งในท้กวารัะเพื�อค่วามโปีรั่งใสิและต้รัวจสิอบได้�	 ในกรัณ้ท่�ม่ข�อโต้�แย์�งในภาย์หลังและ
ในวารัะการัเลือกต้ั�งกรัรัมการัจะเปีิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นใช่�สิิทธิิในการัแต้่งต้ั�งกรัรัมการัเปี็นรัาย์ค่น	

8. ม่การักำาหนด้แนวทางในการัเก็บรัักษัาและป้ีองกันการัใช่�ข�อม้ลภาย์ในเป็ีนลาย์ลักษัณ์อักษัรัและได้�แจ�งแนวทางดั้งกล่าว 
ให�ท้กค่นในบริัษััทถืือปีฏิิบัต้ิและได้�กำาหนด้ให�กรัรัมการัท้กค่นและผู้้�บริัหารัท่�ม่หน�าท่�รัาย์งานการัถืือค่รัองหลักทรััพย์์ 
ต้ามกฎหมาย์	ม่หน�าท่�จัด้สิ่งรัาย์งานด้ังกล่าวให�แก่ค่ณะกรัรัมการั

9. ในกรัณ้ท่�กรัรัมการัและผู้้�บริัหารัค่นใด้ทำาการัซืื้�อขาย์	 โอนหรัือรัับโอนหลักทรััพย์์ของบริัษััทจะต้�องแจ�งให�สิำานักงาน 
ค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(“สิำานักงาน	ก.ล.ต้.”)	ทรัาบท้กค่รัั�งภาย์ในสิาม	(3)	วันทำาการันับจาก
วันท่�ม่การัเปีล่�ย์นแปีลง

10. บริัษััทม่แนวทางปีฏิิบัต้ิท่�ช่ัด้เจนในการัด้้แลและขจัด้ปัีญหาค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์	 โด้ย์ม่ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 
ซื้ึ�งม่หน�าท่�ต้ามกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเปี็นผู้้�สิอบทานการัปีฏิิบัต้ิต้ามกฎรัะเบ่ย์บและข�อบังค่ับต้่างๆ	ให�เปี็นไปีต้าม
กฎหมาย์ต้ามหลักเกณฑ์ของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	 สิำานักงาน	 ก.ล.ต้.	 ซื้ึ�งหากท่�ปีรัะช่้มม่มต้ิทำารัาย์การัท่�อาจ 
ม่ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์	 หรัือเข�าทำารัาย์การัท่�เก่�ย์วโย์งกัน	 บรัิษััทจะทำาการัเปิีด้เผู้ย์ม้ลค่่ารัาย์การัชื่�อค่้่สัิญญาและ
บ้ค่ค่ลท่�เก่�ย์วโย์งกัน	 เหต้้ผู้ลค่วามจำาเปี็น	 และรัาย์ละเอ่ย์ด้อื�นๆ	 ท่�เก่�ย์วข�องในการัเข�าทำารัาย์การัด้ังกล่าวอย์่างถื้กต้�อง 
ค่รับถื�วนทั�งภาษัาไทย์และภาษัาองักฤษั	ผู้า่นช่่องทางเวบ็ไซื้ต้ข์อง	ต้ลาด้หลกัทรัพัย์์แหง่ปีรัะเทศไทย์ค่อื	www.set.or.th	และ
เว็บไซื้ต้์บรัิษััทค่ือ	www.chewathai.com

หมวดที่ 3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บรัิษััทต้รัะหนักและรัับรั้�ถืึงสิิทธิิของผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ท้กกล้่มไม่ว่าจะเปี็นผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ภาย์ใน	ได้�แก่	ผู้้�ถืือห้�น	พนักงานและผู้้�
ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ภาย์นอก	ได้�แก่	ล้กค่�า	ค่้่ค่�า	เจ�าหน้�	ค่้่แข่ง	ภาค่รััฐและหน่วย์งานอื�นๆ	รัวมทั�งช่้มช่นใกล�เค่่ย์งท่�เก่�ย์วข�องเน่�องจาก
บรัิษััทได้�รัับการัสินับสิน้นจากผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ต้่างๆ	ซื้ึ�งสิรั�างค่วามสิามารัถืในการัแข่งขันและสิรั�างกำาไรัให�บรัิษััท	ซื้ึ�งถืือว่าเปี็นการั
สิรั�างค่้ณค่่าในรัะย์ะย์าวให�กับบรัิษััท	ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทจึงม่นโย์บาย์	ด้ังน้�

1. การัปีฏิิบัต้ิและค่วามรัับผู้ิด้ช่อบท่�ม่ต้่อผู้้�ถืือห้�น

	 บริัษััทต้รัะหนกัด้ว่า่	ผู้้�ถือืห้�นค่อืเจ�าของกจิการัและบรัษัิัทม่หน�าท่�สิรั�างม้ลค่า่เพิ�มแกผู่้้�ถือืห้�นในรัะย์ะย์าวจงึกำาหนด้ให�พนกังาน
ต้�องปีฏิิบัต้ิต้ามแนวทางต้่อไปีน้�

• ปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ด้�วย์ค่วามซืื้�อสิัต้ย์์สิ้จริัต้	 ต้ลอด้จนตั้ด้สิินใจด้ำาเนินการัใด้ๆ	 ด้�วย์ค่วามรัะมัด้รัะวังรัอบค่อบและเป็ีนธิรัรัม 
ต้่อผู้้�ถืือห้�นท้กรัาย์เพื�อปีรัะโย์ช่น์ของผู้้�ถืือห้�นโด้ย์รัวม

• กำากบัด้แ้ลการัด้ำาเนนิการัเพื�อให�มั�นใจวา่บรัษัิัทม่สิถืานะทางการัเงนิและผู้ลการัด้ำาเนนิงานท่�ด้แ่ละม่การันำาเสินอรัาย์งาน
สิถืานภาพของบรัิษััท	ผู้ลปีรัะกอบการั	ฐานะข�อม้ลทางการัเงิน	การับัญช่่และรัาย์งานอื�นๆ	โด้ย์สิมำ�าเสิมอและค่รับถื�วน
ต้ามค่วามเปี็นจรัิง

• รัาย์งานให�ผู้้�ถืือห้�นทรัาบอย์่างเท่าเท่ย์มกันถืึงแนวโน�มในอนาค่ต้ของบรัิษััท	 ทั�งในด้�านบวกและด้�านลบ	 ซึื้�งต้ั�งอย์้่บน 
พื�นฐานของค่วามเปี็นไปีได้�	ม่ข�อม้ลสินับสิน้นและม่เหต้้ม่ผู้ลอย์่างเพ่ย์งพอ
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• ไมแ่สิวงหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์ให�ต้นเองและผู้้�อื�นโด้ย์ใช่�ข�อมล้ใด้ๆ	ของบรัษัิัทซึื้�งยั์งไม่ได้�เปิีด้เผู้ย์ต่้อสิาธิารัณะหรืัอด้ำาเนินการั
ใด้ๆ	ในลักษัณะท่�อาจก่อให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์กับองค่์กรั

• บรัิษััทต้�องปีฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ถืือห้�นท้กรัาย์เท่าเท่ย์มกันในการัปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น

2)	 การัปีฏิิบัต้ิและค่วามรัับผู้ิด้ช่อบท่�ม่ต้่อภาค่รััฐ

	 ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจบรัิษััทให�ค่วามสิำาค่ัญในการัปีฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์	 รัะเบ่ย์บ	 ข�อบังค่ับทั�งในสิ่วนงานของภาค่รััฐ 
โด้ย์เฉพาะในการักรัะทำาธ้ิรักรัรัม	บรัษัิัทหลก่เล่�ย์งการักรัะทำาท่�อาจจง้ใจให�รัฐั	หรัอืพนกังานของรัฐัด้ำาเนนิการัท่�ไมถ่ืก้ต้�องเหมาะสิม	 
แต้่จะสิรั�างค่วามสิัมพันธิ์อันด้่รัะหว่างกันในขอบเขต้ท่�เหมาะสิมสิามารัถืทำาได้�	เช่่น	การัพบปีะพ้ด้ค่้ย์ในท่�สิาธิารัณะต้่างๆ	การัไปี
แสิด้งค่วามย์ินด้่ในวารัะโอกาสิ	เทศกาล	หรัือต้ามปีรัะเพณ้ปีฏิิบัต้ิ	เปี็นต้�น	โด้ย์ม่หลักปีฏิิบัต้ิด้ังต้่อไปีน้�

• ด้ำาเนินการัอย์่างถื้กต้�อง	เมื�อต้�องม่การัต้ิด้ต้่อเจ�าหน�าท่�	หรัือหน่วย์งานของรััฐ

• ต้รัะหนักอย์้่เสิมอว่ากฎหมาย์	กฎเกณฑ์	หรัือข�อบังค่ับในหน่วย์งานภาค่รััฐต้่างๆ	อาจม่เงื�อนไข	ขั�นต้อน	หรัือวิธิ่ปีฏิิบัต้ิ
ท่�แต้กต้่างกัน	และบรัิษััทพึงรัับรั้�และปีฏิิบัต้ิต้ามอย์่างเค่รั่งค่รััด้

3)	 การัปีฏิิบัต้ิและค่วามรัับผู้ิด้ช่อบท่�ม่ต้่อพนักงาน

• บรัิษััทต้รัะหนักอย์้่เสิมอว่าพนักงานท้กค่นเป็ีนทรััพย์ากรัท่�ทรังค่้ณค่่าท่�สิ้ด้ของบรัิษััทเป็ีนปัีจจัย์แห่งค่วามสิำาเร็ัจของ 
การับรัรัล้เป้ีาหมาย์ของบรัิษััท	 บรัิษััทจึงกำาหนด้นโย์บาย์ให�ม่การัปีฏิิบัต้ิท่�เป็ีนธิรัรัมทั�งในด้�านโอกาสิ	 ผู้ลต้อบแทน	 
การัแต้่งต้ั�ง	โย์กย์�าย์ต้ลอด้จนการัพัฒนาศักย์ภาพ	โด้ย์ได้�ย์ึด้หลักปีฏิิบัต้ิด้ังต้่อไปีน้�

• ปีฏิิบัต้ิต้่อพนักงานด้�วย์ค่วามเค่ารัพในเก่ย์รัต้ิ	ศักด้ิ�ศรั่	และสิิทธิิสิ่วนบ้ค่ค่ล

• ด้้แลรัักษัาสิภาพแวด้ล�อมในการัทำางานให�ม่ค่วามปีลอด้ภัย์ต้่อช่่วิต้และทรััพย์์สิินของพนักงานอย์้่เสิมอ

• การัแต่้งต้ั�งและโย์กย์�าย์	 รัวมถึืงการัให�รัางวัลและการัลงโทษัพนักงานกรัะทำาด้�วย์ค่วามสิ้จริัต้ใจ	 และต้ั�งอย่้์บนพื�นฐาน
ของค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืและค่วามเหมาะสิมของพนักงานนั�น

• ให�ค่วามสิำาค่ัญต้่อการัพัฒนาค่วามรั้�	ค่วามสิามารัถืของพนักงาน	โด้ย์ม่การัพัฒนาอย์่างสิมำ�าเสิมอ	อาทิ	การัจัด้อบรัม
สิัมมนา	การัฝ่ึกอบรัม	และให�โอกาสิอย์่างทั�วถืึงกับพนักงานท้กค่น

• กำาหนด้ค่่าต้อบแทนแก่พนักงานอย่์างเป็ีนธิรัรัมต้ามสิภาวะอ้ต้สิาหกรัรัม	 การัแข่งขันทางธิ้รักิจ	 ลักษัณะของงาน	 
ผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงาน	และค่วามสิามารัถืของบรัิษััทในการัจ่าย์ค่่าต้อบแทนด้ังกล่าว

• หล่กเล่�ย์งการักรัะทำาใด้ๆ	ท่�ไม่เปี็นธิรัรัม	ซื้ึ�งอาจม่ผู้ลกรัะทบต้่อค่วามมั�นค่งในหน�าท่�การังานของพนักงาน

• เปิีด้โอกาสิให�พนักงานเสินอแนะหรืัอรั�องท้กข์เก่�ย์วกับการัทำางาน	 และกำาหนด้วิธิ่การัแก�ไข	 เพื�อเกิด้ปีรัะโย์ช่น์แก่ 
ท้กฝ่่าย์	และสิรั�างค่วามสิัมพันธิ์อันด้่ในการัทำางานรั่วมกัน

4)	 การัปีฏิิบัต้ิและค่วามรัับผู้ิด้ช่อบท่�ม่ต้่อล้กค่�า

	 บริัษััทม่้งด้ำาเนินธ้ิรักิจพัฒนาอสัิงหาริัมทรััพย์์	 โด้ย์ปีรัะสิงค์่ท่�จะให�ม่การัสิรั�างสิรัรัค์่	 นำาเสินอ	 และบริัหารัจัด้การัผู้ลิต้ภัณฑ์
และการับรัิการัของบรัิษััทแก่ล้กค่�าอย์่างม่มาต้รัฐานและม่จรัิย์ธิรัรัมภาย์ใต้�หลักการัด้ำาเนินงานด้ังน้�

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

• สิ่งมอบผู้ลิต้ภัณฑ์และการับรัิการัท่�ม่ค่้ณภาพ	ภาย์ใต้�เงื�อนไขท่�เปี็นธิรัรัม

• ให�ข�อม้ลเก่�ย์วกับผู้ลิต้ภัณฑ์และการับรัิการัท่�ถื้กต้�อง	 เพ่ย์งพอเพื�อให�ล้กค่�าม่ข�อม้ลในการัต้ัด้สิินใจโด้ย์ไม่ม่การักล่าว
เกินค่วามเป็ีนจริังทั�งในการัโฆ่ษัณาหรืัอในการัสิื�อสิารัช่่องทางอื�นๆ	 กับล้กค่�าอันเป็ีนเหต้้ให�ล้กค่�าเกิด้ค่วามเข�าใจผิู้ด้
เก่�ย์วกับค่้ณภาพ	ปีรัิมาณ	หรัือเงื�อนไขใด้ๆ	ของสิินค่�าหรัือบรัิการั

• จัด้ให�ม่กรัะบวนการัท่�สิามารัถืให�ล้กค่�าแจ�งถืึงปีัญหาหรัือการัให�บรัิการัท่�ไม่เหมาะสิมเพื�อท่�บรัิษััทจะได้�ปี้องกันแก�ไข
ปีญัหาให�กับลก้ค่�าได้�อย่์างรัวด้เร็ัวและนำาข�อม้ลดั้งกลา่วไปีปีรับัปีรัง้หรืัอพัฒนาผู้ลิต้ภณัฑแ์ละการัให�บริัการัดั้งกลา่วต่้อไปี

• รัักษัาข�อม้ลและค่วามลับของล้กค่�า	โด้ย์ไม่นำาไปีเปีิด้เผู้ย์หรัือใช่�ปีรัะโย์ช่น์ในทางมิช่อบ
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5)	 การัปีฏิิบัต้ิและค่วามรัับผู้ิด้ช่อบท่�ม่ต้่อค่้่ค่�าและค่้่สิัญญา

	 บริัษััทม่นโย์บาย์ปีฏิิบัต้ิต้่อค่้่ค่�าและค่้่สัิญญาซึื้�งถืือเป็ีนห้�นสิ่วนและปัีจจัย์แห่งค่วามสิำาเร็ัจทางธิ้รักิจท่�สิำาค่ัญปีรัะการัหนึ�งด้�วย์
ค่วามเสิมอภาค่	และค่ำานึงถืึงผู้ลปีรัะโย์ช่น์รั่วมกัน	โด้ย์บรัิษััทม่แนวทางปีฏิิบัต้ิด้ังต้่อไปีน้�

	 บรัิษััทปีรัะสิงค่์ท่�จะให�การัจัด้หาสิินค่�าและบรัิการัเปี็นไปีอย์่างม่ปีรัะสิิทธิิภาพภาย์ใต้�หลักการัด้ังต้่อไปีน้�

• ม่การัแข่งขันบนข�อม้ลท่�เท่าเท่ย์มกัน

• ม่หลักเกณฑ์ในการัปีรัะเมินและค่ัด้เลือกค่้่ค่�าและค่้่สัิญญาอย่์างเหมาะสิม	 โด้ย์พิจารัณาค่้่ค่�าท่�ม่ปีรัะวัต้ิทางการั
เงินท่�เช่ื�อถืือได้�	ม่ศักย์ภาพ	สิามารัถืผู้ลิต้สิินค่�าหรัือให�บรัิการัท่�ม่ค่้ณภาพต้รังต้ามค่วามต้�องการั	และต้รัวจสิอบ
ค่้ณภาพได้�

• จัด้ทำารั้ปีแบบสิัญญาท่�เหมาะสิมและเปี็นธิรัรัมแก่ทั�งสิองฝ่่าย์

• จดั้ให�ม่รัะบบการัจัด้การัและติ้ด้ต้ามเพื�อให�มั�นใจวา่มก่ารัปีฏิบัิต้ติ้ามเงื�อนไขของสัิญญาอย่์างค่รับถื�วน	และป้ีองกัน
การัท้จรัิต้ปีรัะพฤต้ิมิช่อบในท้กขั�นต้อนของกรัะบวนการัจัด้หา

• จ่าย์เงินให�ค่้่ค่�าและค่้่สิัญญาต้รังเวลาต้ามเงื�อนไขการัช่ำารัะเงินท่�ต้กลงกัน

• บรัิษััทม้่งหมาย์ท่�จะพัฒนาและรัักษัาสิัมพันธิภาพท่�ยั์�งยื์นกับค่้่ค่�าและค่้่สัิญญาท่�ม่วัต้ถื้ปีรัะสิงค์่ชั่ด้เจนในเรัื�องค่้ณภาพ
ของสิินค่�าและบรัิการัท่�ค่้�มค่่ากับม้ลค่่าเงินและม่ค่วามเช่ื�อถืือซื้ึ�งกันและกัน

• ห�ามผู้้�บรัิหารัและพนักงานท้กค่นรัับผู้ลปีรัะโย์ช่น์ใด้ๆ	เปี็นสิ่วนต้ัวจากค่้่ค่�าและค่้่สิัญญาไม่ว่าโด้ย์ทางต้รังหรัือทางอ�อม

• ไม่ใช่�ข�อม้ลท่�ได้�ทรัาบอันเน่�องมาจากการัจัด้ซื้ื�อ	จัด้หาเพื�อปีรัะโย์ช่น์สิ่วนต้ัวหรัือผู้้�อื�น

6)	 การัปีฏิิบัต้ิและค่วามรัับผู้ิด้ช่อบท่�ม่ต้่อเจ�าหน้�

	 บริัษััทยึ์ด้มั�นในการัด้ำาเนินธิ้รักิจอย์่างม่หลักการัและวินัย์เพื�อสิรั�างค่วามเชื่�อถืือให�กับเจ�าหน้�โด้ย์บรัิษััทได้�ยึ์ด้หลักปีฏิิบัต้ิ	 
ด้ังต้่อไปีน้�

• ปีฏิิบัต้ิต้่อเจ�าหน้�ด้�วย์ค่วามซืื้�อสิัต้ย์์และช่ำารัะค่ืนเงินก้�ย์ืม	 และด้อกเบ่�ย์จ่าย์ต้รังต้ามกำาหนด้เวลารัวมทั�งปีฏิิบัต้ิ 
ต้ามเงื�อนไขต้่างๆ	ท่�รัะบ้ในสิัญญาเงินก้�ย์ืมและข�อต้กลงต้่างๆ	อย์่างเค่รั่งค่รััด้

• กรัณ้ท่�ม่เหต้้การัณ์ท่�อาจส่ิงผู้ลต้่อธินาค่ารั	 สิถืาบันการัเงิน	 และเจ�าหน้�เงินก้�ย์ืมของบรัิษััท	 หรัือไม่สิามารัถืปีฏิิบัต้ิ 
ต้ามเงื�อนไขท่�รัะบ้ในสิัญญาเงินก้�ย์ืมได้�	 บรัิษััทจะจัด้ทำาหนังสิือช่่�แจงและสิ่งให�ธินาค่ารั	 สิถืาบันการัเงิน	 ผู้้�ถืือห้�นก้�	 
และเจ�าหน้�เงินก้�ย์ืมเปี็นการัล่วงหน�า	และหารัือต้กลงแก�ไขปีัญหารั่วมกันท้กค่รัั�ง

7)	 การัปีฏิิบัต้ิและค่วามรัับผู้ิด้ช่อบท่�ม่ต้่อค่้่แข่งทางการัค่�า

	 บริัษััทม่้งด้ำาเนินธิ้รักิจโด้ย์ปีรัะสิงค่์ท่�จะปีรัะสิบค่วามสิำาเรั็จอย์่างยั์�งย์ืนและเปี็นบรัิษััทชั่�นนำาในธิ้รักิจภาย์ใต้�การัแข่งขัน 
ในอ้ต้สิาหกรัรัมอย์่างม่ค่้ณธิรัรัมและจรัิย์ธิรัรัม	โด้ย์ม่หลักการัปีฏิิบัต้ิต้่อค่้่แข่งทางการัค่�า	ด้ังน้�

• ปีรัะพฤต้ิปีฏิิบัต้ิภาย์ใต้�กรัอบกต้ิกาของการัแข่งขันท่�ด้่

• ไม่แสิวงหาข�อม้ลท่�เปี็นค่วามลับของค่้่แข่งทางการัค่�าด้�วย์วิธิ่การัท่�ไม่สิ้จริัต้หรัือไม่เหมาะสิม	 เพื�อผู้ลปีรัะโย์ช่น์ 
ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท

• ไม่กล่าวหาในทางรั�าย์	หรัือม้่งทำาลาย์ช่ื�อเสิ่ย์งแก่ค่้่แข่งทางการัค่�า

• ไม่กรัะทำาการัใด้ๆ	ท่�เปี็นการัละเมิด้ทรััพย์์สิินทางปีัญญาของผู้้�อื�นหรัือค่้่แข่งทางการัค่�า

8)	 การัปีฏิิบัต้ิและค่วามรัับผู้ิด้ช่อบท่�ม่ต้่อสิังค่มสิ่วนรัวม

	 บรัษัิัทให�ค่วามสิำาค่ญักับช้่มช่นและสิงัค่มโด้ย์รัอบด้�วย์ต้รัะหนกัด้ว่่าเรัาเปีรัย่์บเสิมือนส่ิวนหนึ�งของสัิงค่มท่�จะรัว่มก�าวเด้นิไปีสิ้่
การัพัฒนาสัิงค่มและสิิ�งแวด้ล�อมเพื�อค่วามยั์�งย์นืสิบืไปี	บรัษัิัทจึงได้�ด้ำาเนินกจิกรัรัมเพื�อช้่มช่นและสัิงค่มอย่์างต่้อเน่�องค่วบค่้ไ่ปีกับ
การัด้ำาเนินธิ้รักิจภาย์ใต้�ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อช่้มช่นและสิังค่มโด้ย์รัวม	ด้ังน้�
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• ม่นโย์บาย์ในการัปีรัะกอบธิ้รักิจโด้ย์ค่ำานึงถืึงสิภาพสิิ�งแวด้ล�อมเปี็นสิำาค่ัญ	 และปีฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์และข�อบังค่ับ 
เก่�ย์วกับสิิ�งแวด้ล�อมท่�บังค่ับใช่�อย์้่อย์่างเค่รั่งค่รััด้

• ม่นโย์บาย์การัด้ำาเนินงานด้�านค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่ม	(CSR)	อย์่างช่ัด้เจน	และย์ึด้ถืือปีฏิิบัต้ิกันภาย์ในองค่์กรั

• สิ่งเสิรัิมให�พนักงานของบรัิษััท	ม่จิต้สิำานึกและค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิิ�งแวด้ล�อมและสิังค่ม

• เค่ารัพต้่อขนบธิรัรัมเน้ย์ม	ปีรัะเพณ้	และวัฒนธิรัรัมของแต้่ละท�องถืิ�นท่�บรัิษััทเข�าไปีด้ำาเนินธิ้รักิจ

• ด้ำาเนินกิจกรัรัมเพื�อรั่วมสิรั�างสิรัรัค่์สิังค่ม	ช่้มช่น	และสิิ�งแวด้ล�อมอย์่างสิมำ�าเสิมอเพื�อให�ช่้มช่นท่�บรัิษััทต้ั�งอย์้่ม่ค่้ณภาพ
ช่่วิต้ท่�ด้่ขึ�นทั�งท่�ด้ำาเนินการัเองและรั่วมมือกับหน่วย์งานของภาค่รััฐ	ภาค่เอกช่น	และช่้มช่น

• ให�ค่วามรั่วมมือในกิจกรัรัมต้่างๆ	กับช่้มช่นโด้ย์รัอบในพื�นท่�ท่�บรัิษััทเข�าไปีด้ำาเนินธิ้รักิจอย์้่ต้ามค่วรัแก่กรัณ้

• ต้อบสินองอย์่างรัวด้เรั็วและม่ปีรัะสิิทธิิภาพต้่อเหต้้การัณ์ท่�ม่ผู้ลกรัะทบต้่อสิิ�งแวด้ล�อม	 ช้่มช่น	 ช่่วิต้และทรััพย์์สิิน	 
อนัเน่�องมาจากการัด้ำาเนนิงานของบริัษััท	โด้ย์ให�ค่วามร่ัวมมอือย์า่งเต้ม็ท่�กบัเจ�าหน�าท่�ภาค่รัฐัและหน่วย์งานท่�เก่�ย์วข�อง

	 นอกจากน้�ผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์สิามารัถืสิอบถืามรัาย์ละเอ่ย์ด้	แจ�งข�อรั�องเรั่ย์น	หรัือแจ�งเบาะแสิการักรัะทำาผู้ิด้ทางกฎหมาย์	ค่วาม
ถืก้ต้�องของรัาย์งานทางการัเงนิ	รัะบบค่วบค่ม้ภาย์ในท่�บกพรัอ่ง	หรัอืการัผู้ดิ้จรัรัย์าบรัรัณธิร้ักจิของบรัษัิัท	ผู้า่นกรัรัมการัอสิิรัะหรัอื
กรัรัมการัต้รัวจสิอบของบรัษัิัทได้�	ทั�งน้�	ข�อมล้รั�องเรัย่์นและแจ�งเบาะแสิจะได้�รับัการัค่้�มค่รัองและเกบ็ไว�เปีน็ค่วามลบัโด้ย์กรัรัมการั
อสิิรัะ	หรัอืกรัรัมการัต้รัวจสิอบจะด้ำาเนนิการัสิั�งการัต้รัวจสิอบข�อม้ล	และหาแนวทางแก�ไข	(ถื�าม่)	และจะรัาย์งานต้อ่ค่ณะกรัรัมการั
บรัิษััทต้่อไปี

 ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 ค่ณะกรัรัมการับริัษััทได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญต้่อการัม่สิ่วนรั่วมของผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ในการัเสิรัิมสิรั�างผู้ลการัด้ำาเนินงานของบรัิษััท
เพื�อสิรั�างค่วามมั�นค่งยั์�งยื์นให�แก่บรัิษััท	 โด้ย์การัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลสิำาคั่ญท่�เก่�ย์วข�องในการัด้ำาเนินธิ้รักิจให�ผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ได้�รัับทรัาบ
อย์่างเพ่ย์งพอและโปีรั่งใสิ	 นอกจากน้�บริัษััทจัด้ให�ม่ช่่องทางสิำาหรัับผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์	 ผู้้�ถืือห้�น	 และนักลงท้นสิามารัถืสิอบถืาม 
รัาย์ละเอ่ย์ด้	แจ�งข�อรั�องเรั่ย์น	แจ�งการัถื้กละเมิด้สิิทธิิ	แจ�งเบาะแสิการักรัะทำาผู้ิด้ทางกฎหมาย์	ค่วามถื้กต้�องของรัาย์งานทางการั
เงนิรัะบบค่วบค่ม้ภาย์ในท่�บกพรัอ่ง	หรัอืการัผู้ดิ้จรัรัย์าบรัรัณธิร้ักจิของบรัษัิัผู้า่นกรัรัมการัอสิิรัะหรัอืกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบรัษัิัทได้�	 
โด้ย์บรัิษััทเปีิด้ช่่องทางให�ผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ภาย์นอก	ต้ิด้ต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทหรัือผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งผู้่านช่่องทาง	ด้ังน้�

	1.	โทรัศัพท์		 	 Call	Center	1260	

	 	 	 	 กด้	3	ต้ิด้ต้่อนักลงท้นสิัมพันธิ์	หรัือ	กด้	4	แจ�งรั�องเรั่ย์น

2.	จด้หมาย์	 	 จัด้สิ่งทางไปีรัษัณ้ย์์	หรัือย์ื�นสิ่งโด้ย์ต้รังท่�

	 	 	 	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

	 	 	 	 1168/80	อาค่ารัล้มพิน้ทาวเวอรั์	ช่ั�น	27	ย์้นิต้ด้่	

	 	 	 	 ถืนนพรัะรัามสิ่�	แขวงท้่งมหาเมฆ่	เขต้สิาทรั	

	 	 	 	 กรั้งเทพมหานค่รั	10120

3.	อ่เมล			 	 auditcommittee@chewathai.com

4.	เว็บไซื้ต้์	 	 www.chewathai.com

	 ข�อม้ลรั�องเรั่ย์นและแจ�งเบาะแสิจะได้�รัับการัค่้�มค่รัองและเก็บไว�เปี็นค่วามลับโด้ย์กรัรัมการัอิสิรัะ	 หรัือกรัรัมการัต้รัวจสิอบ
จะด้ำาเนินการัสิั�งการัต้รัวจสิอบข�อม้ล	และหาแนวทางแก�ไข	(ถื�าม่)	และจะรัาย์งานต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทต้่อไปี	สิำาหรัับในสิ่วน
ของพนักงานบรัิษััทได้�เปีิด้ช่่องทางให�พนักงานแสิด้งค่วามค่ิด้เห็น	 รั�องเรั่ย์น	 หรัือรัาย์งานการักรัะทำาท่�ไม่ถื้กต้�องผู้่านช่่องทาง	
Whistleblower	ของบรัิษััท
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	 ทั�งน้�	 บรัิษััทได้�ให�ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิิ�งแวด้ล�อมและสิังค่มรัวมถืึงผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ในกล้่มต้่างๆ	 โด้ย์ให�ค่วามสิำาค่ัญกับการั
ด้ำาเนินธิ้รักิจโด้ย์ค่ำานึงผู้ลกรัะทบท่�จะเกิด้ขึ�นกับสิังค่ม	สิิ�งแวด้ล�อม	ล้กค่�า	ค่้่ค่�า	ค่้่แข่ง	พนักงาน	เจ�าหน้�	ซื้ึ�งในปีี	2564	บรัิษััทไม่ม่
กรัณ้ของการัฝ่่าฝ่้นกฎหมาย์แรังงานการัจ�างงาน	การัแข่งขันทางการัค่�า	รัวมต้ลอด้ถืึงบรัิษััทไม่ม่กรัณ้ของการัถื้กด้ำาเนินการัใด้ๆ	
จากหน่วย์รัาช่การัหรัือหน่วย์งานท่�กำากับด้้แลกฎหมาย์	กฎ	และรัะเบ่ย์บต้่างๆ	อันเน่�องมาจากการัท่�บรัิษััทไม่ได้�ปีรัะกาศข�อม้ลท่�
เปี็นเหต้้การัณ์สิำาค่ัญภาย์ในรัะย์ะเวลาท่�หน่วย์รัาช่การัต้�องการัให�บรัิษััทต้�องด้ำาเนินการั

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 ค่ณะกรัรัมการัพิจารัณาให�บรัิษััทม่นโย์บาย์ในการัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลท่�เหมาะสิม	 ทั�งข�อม้ลการัปีฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์	 ปีฏิิบัต้ิต้าม
จรัรัย์าบรัรัณต่้อต้�านค่อร์ัรััปีชั่�น	 รัวมถึืงการัปีฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ม่ส่ิวนได้�เสิ่ย์อย่์างเป็ีนธิรัรัมและการัเค่ารัพสิิทธิิมน้ษัย์ช่น	 ค่รัอบค่ล้มถึืง
ค่วามรับัผิู้ด้ต่้อสิงัค่มและสิิ�งแวด้ล�อมท่�สิะท�อนการัปีฏิบัิต้ทิ่�จะนำาไปีสิ้ก่ารัสิรั�างค่ณ้ค่า่ร่ัวมทั�งแก่บรัษัิัทและผู้้�ม่ส่ิวนได้�เสิย่์	โด้ย์เปีดิ้เผู้ย์ 
ข�อม้ลแก่ผู้้�เก่�ย์วข�องอย์่างโปีรั่งใสิ	ไม่ว่าจะเปี็นผู้้�ถืือห้�น	ล้กค่�า	หรัือพนักงาน	เปี็นต้�น	โด้ย์ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังต้่อไปีน้�

 1) ผู้ถือหุ้น
	 บริัษััทม่นโย์บาย์ในการัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลและสิารัสินเทศ	 อาทิ	 ข�อม้ลทางการัเงิน	 ข�อม้ลทั�วไปีท่�สิำาค่ัญเก่�ย์วกับธิ้รักิจและ 
ผู้ลปีรัะกอบการัของบรัิษััทท่�ต้รังกับค่วามเปี็นจรัิง	 ค่รับถื�วน	 เพ่ย์งพอ	 สิมำ�าเสิมอ	 ทันเวลาอย์่างทั�วถืึง	 และเท่าเท่ย์มกัน	 โด้ย์
ได้�เผู้ย์แพรั่ข�อม้ลข่าวสิารัต้่างๆ	 เพื�อให�ผู้้�ถืือห้�น	 นักลงท้น	 นักวิเค่รัาะห์	 และผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์อื�นๆ	 ได้�รัับทรัาบผู้่านช่่องทางต้่างๆ	 
โด้ย์ม่ฝ่่าย์นักลงท้นสิัมพันธิ์	ในการัให�บรัิการัข�อม้ลและข่าวสิารักิจกรัรัมต้่างๆ	ของบรัิษััทกับผู้้�ลงท้น	ผู้้�ถืือห้�น	นักวิเค่รัาะห์	และ
ผู้้�ท่�เก่�ย์วข�อง	อาทิ

• การัรัาย์งานผู้่านรัะบบข่าวของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์

• แบบแสิด้งรัาย์การัข�อม้ลปีรัะจำาปีี	(แบบ	56-1)

• เว็บไซื้ต้์ของบรัิษััทค่ือ	www.chewathai.com

• สิื�อมวลช่นต้่างๆ	ทั�งด้�านหนังสิือพิมพ์และวารัสิารัธิ้รักิจ	โทรัทัศน์

	 ทั�งน้�	 ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ย์่อย์	 นักลงท้นทั�วไปี	 และนักวิเค่รัาะห์ท่�ต้�องการัข�อม้ลท่�เก่�ย์วกับบรัิษััทสิามารัถืต้ิด้ต้่อกับฝ่่าย์นักลงท้น
สิัมพันธิ์ของบรัิษััทได้�โด้ย์ต้รัง	 ซึื้�งเป็ีนการัสิรั�างค่วามสิัมพันธิ์อันด้่รัะหว่างกัน	 โด้ย์เจ�าหน�าท่�ของบรัิษััทจะต้ั�งมั�นอย่้์บนพื�นฐาน
ของการัเปิีด้เผู้ย์ข�อม้ลท่�เท่าเท่ย์มกันบริัษััทได้�ต้รัะหนักและม่ค่วามรัับผิู้ด้ช่อบต่้อค่วามเชื่�อถืือได้�ของข�อม้ลทางการัเงิน	 โด้ย์ 
ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทได้�จดั้ทำารัาย์งานทางการัเงนิท่�มข่�อม้ลถืก้ต้�อง	ค่รับถื�วน	ต้ามมาต้รัฐานการับญัช่แ่ละหลกับัญช่ท่่�รับัรัองทั�วไปี	
รัวมทั�งการัเปีิด้เผู้ย์สิารัสินเทศสิำาค่ัญท่�ม่ผู้ลกรัะทบ	หรัืออาจม่ผู้ลกรัะทบต้่อการัเปีล่�ย์นแปีลงในรัาค่าหลักทรััพย์์ของบรัิษััทต้่อการั
ต้ัด้สิินใจลงท้น	โด้ย์การัปีฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์	กฎเกณฑ์	ข�อบังค่ับของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	สิำานักงานค่ณะกรัรัมการั
กำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	และหน่วย์งานอื�นๆ	ของรััฐอย์่างเค่รั่งค่รััด้และต้ิด้ต้ามแก�ไข	เปีล่�ย์นแปีลงอย์่างสิมำ�าเสิมอ	
เพื�อให�มั�นใจว่ากฎหมาย์	กฎเกณฑ์ม่ค่วามทันสิมัย์	และเปี็นหลักปีรัะกันให�ผู้้�ถืือห้�นเช่ื�อมั�นในการัด้ำาเนินธิ้รักิจอย์่างต้รังไปีต้รังมา

 งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

	 ในปีี	2564	 บรัิษััทได้�ด้ำาเนินการัเพื�อให�บรัิการัข�อม้ลและข่าวสิารัของบรัิษััทผู้่านช่่องทางต้่างๆ	 และผู่้านสิื�อมวลช่นอย์่าง
สิมำ�าเสิมอเพื�อให�ผู้้�ถืือห้�น	นักลงท้น	นักวิเค่รัาะห์	ผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์อื�น	และบ้ค่ค่ลทั�วไปีรัับทรัาบข�อม้ลอย์่างทั�วถืึง	ด้ังน้�

1. 	ผู้้�บริัหารับรัิษััทได้�ให�ข�อม้ลในภาพรัวมของการัด้ำาเนินงาน	 และต้อบข�อซื้ักถืามแก่นักวิเค่รัาะห์และนักลงท้น	 อาทิ	 
การัพบปีะนักวเิค่รัาะหแ์ละนักลงทน้	(Company	Visit)	การัปีรัะช่ม้ทางโทรัศัพท	์(Conference	Call)	รัวมถืึงการัปีรัะช่ม้
นักวิเค่รัาะห์	(Analyst	meeting)	 เพื�อให�ข�อม้ลกับนักวิเค่รัาะห์และนักลงท้น	และเปีิด้โอกาสิให�ได้�สิอบถืามข�อม้ลและ 
ข�อสิงสิัย์ต้่างๆ	 จากผู้้�บรัิหารัโด้ย์ต้รัง	 อ่กทั�งสิามารัถืสิรั�างค่วามเชื่�อมั�นให�เกิด้ขึ�นในสิาย์ต้าของนักวิเค่รัาะห์ได้�เปี็น 
อย์่างด้่	ทั�งน้�	การัจัด้	Analyst	meeting	ปีรัะจำาปีี	2564	วันท่�	26	สิิงหาค่ม	2564	ห�องปีรัะช่้ม	โรังแรัมแมนด้ารัิน

2. การัเข�าร่ัวมกิจกรัรัมบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นพบผู้้�ลงท้น	 (Opportunity	Day)	 ปีรัะจำาปีี	2564	 ซึื้�งต้ลาด้หลักทรััพย์์ 
แห่งปีรัะเทศไทย์จัด้ขึ�นเปี็นปีรัะจำาท้กไต้รัมาสิเพื�อพบปีะกับนักลงท้นและนักวิเค่รัาะห์หลักทรััพย์์	 ให�ข�อม้ลท่�เน�นไปีใน
การัช่่�แจงเก่�ย์วกับผู้ลปีรัะกอบการัในแต้่ละไต้รัมาสิ	จำานวนทั�งสิิ�น	4	ค่รัั�ง	ค่ือ	(1)	ปีี	2563	วันท่�	22	ก้มภาพันธิ์	2564	 
slot	5	เวลา	14:15	-	15:00	น	(2)	ไต้รัมาสิ	1/2564	วันท่�	4	มิถื้นาย์น	2564	Slot	5	เวลา	14:15	-	15:00	น	(3)	ไต้รัมาสิ	
2/2564	วันท่�	31	สิิงหาค่ม	2564	Slot	5	เวลา	14:15	-	15:00	น	(4)	ไต้รัมาสิ	3/2564	วันท่�	30	 พฤศจิกาย์น	2564	
Slot	5	เวลา	14:15	-	15:00	น
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3. การัเด้นิทางไปีพบนกัลงท้น	(Roadshow)	เพื�อนำาเสินอข�อม้ลเก่�ย์วกบัการัปีรัะกอบธิร้ักจิ	ผู้ลปีรัะกอบการัค่วามค่บืหน�า 
ในด้�านต้า่งๆ	รัวมถืงึภาวะอ้ต้สิาหกรัรัม	สิถืานะและแนวโน�มในการัด้ำาเนินในช่่วงเวลานั�นๆ	ซึื้�ง	Roadshow	ปีรัะจำาปีี	2564	
(1)	เด้ือนก้มภาพันธิ์	2564	รั่วมกับ	GLOBLEX,	ASPS,	KTZ,	KTBST	(2)	เด้ือนกรักฎาค่ม	2564	รั่วมกับ	GLOBLEX,	
ASPS,	KTBST,	KBANK	(3)	เด้ือนสิิงหาค่ม	2564	รั่วมกับ	IFCG	(4)	เด้ือนธิันวาค่ม	2564	รั่วมกับ	GLOBLEX,	KTZ

4. การัให�ข่าวปีรัะช่าสิัมพันธิ์ต้่อสิื�อมวลช่นไม่ว่าจะเปี็นหนังสิือพิมพ์	นิต้ย์สิารั	วารัสิารัต้่างๆ	เก่�ย์วกับภาพรัวมธิ้รักิจของ
บริัษััท	 และทิศทางการัด้ำาเนินธิ้รักิจในอนาค่ต้	 รัวมต้ลอด้ถืึงการัให�สิัมภาษัณ์ของผู้้�บรัิหารับรัิษััท	 กรัรัมการับรัิหารั	
กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 เพื�อสิื�อสิารัข�อม้ลไปีถืึงค่นในวงกว�างโด้ย์เฉพาะอย์่างย์ิ�งนักลงท้นรัาย์ย์่อย์โด้ย์บรัิษััทได้�จัด้กิจกรัรัม
งานแถืลงแผู้นการัด้ำาเนินงานทางธิ้รักิจ	ปีรัะจำาปีี	2564	ในวันท่�	9	ม่นาค่ม	2564	ณ	AEON	THEATER	LOUNGE	
ช่ั�น	4	ด้ิเอ็มค่วอเท่ย์รั์

6. การัให�ข�อม้ลผู้่านทางต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	 และสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และ
ต้ลาด้หลักทรััพย์์	 ได้�แก่	 แบบ	56	-	1	 งบการัเงินของบริัษััทรัาย์งานการัวิเค่รัาะห์งบการัเงินรัาย์ไต้รัมาสิ	 และอื�นๆ	
ทั�งน้�	 ผู้้�ถืือห้�น	 นักลงท้น	 และบ้ค่ค่ลทั�วไปี	 สิามารัถืสิอบถืามข�อม้ลและซัื้กถืามข�อสิงสัิย์ต่้างๆ	 โด้ย์ติ้ด้ต่้อได้�ท่�ฝ่่าย์ 
นักลงท้นสิัมพันธิ์

5. การัเย่์�ย์มช่มกิจการั	(Site	Visit)	 เพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นเข�าเย์่�ย์มช่มกิจการัและค่วามคื่บหน�าของโค่รังการั	 ปีรัะจำาปีี	2654	
โค่รังการัช่่วารัมย์์	นค่รัอินทรั์	เมื�อวันท่�	21	ธิันวาค่ม	2564

บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	ได้�จัด้กิจกรัรัมผู้้�ถืือห้�นเข�าเย์่�ย์มช่มการัโค่รังการัช่่วารัมย์์	นค่รัอินทรั์	นำาโด้ย์ค่้ณธินิศรั	
นิต้ิสิาโรัภาสิ	รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานการัเงินและบัญช่่	(Mr.Thanisorn	Nitisaropas	Executive	Vice	President	
Finance	and	Accounting)	ค่ณะผู้้�บรัหิารัให�การัต้�อนรับัเปีน็อย์า่งด้	่วตั้ถืป้ีรัะสิงค่์ในการัจดั้กจิกรัรัมค่รัั�งน้�	บรัษัิัทเลง็เหน็
ค่วามสิำาค่ัญในการัด้ำาเนินธิ้รักิจต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่	 โด้ย์ม่้งสิรั�างค่วามเชื่�อมั�นและค่วามพึงพอใจให�กับ 
ผู้้�ถือืห้�น	เพื�อให�บริัษััทเติ้บโต้อย์า่งยั์�งยื์นได้�ในรัะย์ะย์าว	ซึื้�งบริัษััทพรั�อมท่�จะเปิีด้เผู้ย์ข�อมล้ของบริัษััทท่�ถืก้ต้�อง	ค่รับถื�วน	
และโปีรัง่ใสิ	รัวมทั�งเปีดิ้โอกาสิให�ผู้้�ถือืห้�นได้�เย์่�ย์มช่มกจิการัของบรัษัิัทและด้�รับัทรัาบค่วามก�าวหน�าของโค่รังการัอ่กด้�วย์



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 191

	 บรัิษััทจัด้ให�ม่ฝ่่าย์นักลงท้นสิัมพันธิ์	(Investor	Relations)	เพื�อทำาหน�าท่�ต้ิด้ต้่อสิื�อสิารัให�ข�อม้ลกับกล้่มเปี้าหมาย์	ทั�งผู้้�ถืือห้�น	
นักลงท้นสิถืาบัน	นักลงท้นรัาย์บ้ค่ค่ล	บรัิษััทหลักทรััพย์์	ผู้้�สิื�อข่าวและปีรัะช่าช่นทั�วไปีอย์่างเท่าเท่ย์มกัน	เพื�อให�ทรัาบข�อม้ลของ
บรัิษััทอย์่างถื้กต้�อง	ค่รับถื�วน	และทันต้่อเวลา	แสิด้งข�อม้ลถืึงผู้ลปีรัะกอบการัและแผู้นการัด้ำาเนินธิ้รักิจในอนาค่ต้	เพื�อเปี็นข�อม้ล
ช่่วย์ในการัปีรัะกอบการัต้ัด้สิินใจลงท้นและสิรั�างค่วามน่าเชื่�อถืือให�แก่บรัิษััท	 โด้ย์บรัิษััทม่การัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลอย์่างสิมำ�าเสิมอและ 
เปี็นรัะบบ	 ผู่้านช่่องทางท่�หลากหลาย์	 ทั�งน้�	 บรัิษััทได้�กำาหนด้จรัรัย์าบรัรัณนักลงท้นสิัมพันธิ์	 เพื�อให�ผู้้�บริัหารัและพนักงาน 
ท่�เก่�ย์วข�องกับงานนกัลงท้นสิมัพันธ์ิ	ใช่�เป็ีนแนวทางในการัปีฏิบัิต้งิานเป็ีนไปีอย่์างถืก้ต้�อง	ค่รับถื�วน	โปีรัง่ใสิ	โด้ย์ย์ดึ้ถือืผู้ลปีรัะโย์ช่น์ 
ของผู้้�ถืือห้�นและผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ท้กฝ่่าย์เปี็นสิำาค่ัญ	

	 สิำาหรัับปีี	2564	บรัิษััทได้�จัด้กิจกรัรัมนักลงท้นสิัมพันธิ์เพื�อเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลของบรัิษััทให�แก่นักลงท้นสิรั้ปีได้�ด้ังน้�

รูปแบบกิจกรรม จำานวนครั้ง

จัด้ปีรัะช่้มนักวิเค่รัาะห์	(Analyst	Meeting) 1

การัเข�ารั่วม	Opportunity	Day	ท่�ต้ลาด้หลักทรััพย์์ฯ 4

การัพบปีะนักวิเค่รัาะห์และนักลงท้น	(Roadshow) 3

แถืลงแผู้นปีีกับสิื�อมวลช่น 1

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

	 นอกจากกิจกรัรัมด้ังกล่าวแล�ว	บรัิษััทม่ช่่องทางการัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลผู้่านทาง	การัรัาย์งานผู้่านรัะบบข่าวของต้ลาด้หลักทรััพย์์
แห่งปีรัะเทศไทย์	เว็บไซื้ต้์บรัิษััท	www.chewathai.com	โด้ย์ข�อม้ลบนเว็บไซื้ต้์จะม่การัอัปีเด้ต้ให�ทันสิมัย์อย์้่เสิมอ	รัวมถืึงการัเผู้ย์
แพรั่ข่าวปีรัะช่าสิัมพันธิ์ต้่างๆ	ผู้่านสิื�อโซื้เช่่ย์ลม่เด้่ย์	และสิื�อสิิ�งพิมพ์ต้่างๆ	อ่กด้�วย์

อ่กทั�ง	บรัิษััทม่เค่รัื�องมือหรัือเอกสิารังานนักลงท้นสิัมพันธิ์	(IR	Materials)	เพื�อให�ทรัาบข�อม้ลของบรัิษััทและใช่�เปี็นข�อม้ล
ปีรัะกอบการัต้ัด้สิินใจลงท้น	ด้ังน้�

1. งบการัเงินปีรัะจำาปีีและงบการัเงินรัาย์ไต้รัมาสิ

2. รัาย์งานปีรัะจำาปีี	(แบบ	56-2)

3. แบบแสิด้งรัาย์งานข�อม้ลปีรัะจำาปีี	(แบบ	56-1)

4. ค่ำาอธิิบาย์และการัวิเค่รัาะห์ของฝ่่าย์จัด้การั	(MD&A)

5. Company	Snapshot	

6. ข�อม้ลนำาเสินอ	(Presentation	Material)	พิจารัณาต้ามกล้่มเปี้าหมาย์

7. รัาย์งานการัเต้ิบโต้อย์่างย์ั�งย์ืน	(Sustainability	Report)

8. จด้หมาย์ข่าวนักลงท้น	(Investor	Newsletter)

 ผู้สนใจสามูารถติดำต่อัสอับถามูและติดำต่อัฝุ่�ายุนักลงท้นสัมูพัันธ์ไดำ้ที�

	 ฝ่่าย์นักลงท้นสิัมพันธิ์	:	นางสิาวอารัิสิา	อ้่ทอง	

	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	

	 ท่�อย์้่:		 	 1168/80	อาค่ารัล้มพิน้ทาวเวอรั์	ช่ั�น	27	ย์้นิต้ด้่	ถืนนพรัะรัามสิ่�	

	 	 	 	 แขวงท้่งมหาเมฆ่	เขต้สิาทรั	กรั้งเทพมหานค่รั	10120

	 เว็บไซื้ต้์	:			 www.chewathai.com

	 โทรัศัพท์	:		 (02)	679	8870	–	4	ต้่อ	113	หรัือ	Call	center	:	1260	กด้	3

	 อ่เมล์	:		 	 ir@chewathai.com
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	 ทั�งน้�การัเปิีด้เผู้ย์ข�อม้ลข่าวสิารัและต้อบข�อซัื้กถืามท่�เก่�ย์วข�องกับผู้ลการัด้ำาเนินงานของบริัษััทแก่บ้ค่ค่ลภาย์นอก	 อันได้�แก่	 
ผู้้�ถืือห้�น	นักลงท้น	นักวิเค่รัาะห์	ผู้้�สิื�อข่าว	และผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์	บรัิษััทม่นโย์บาย์งด้เว�นการัรัับนัด้พบ	(Silent	Period)	เพื�อให�ข�อม้ล
แบบต้วัต้อ่ต้วัหรัอืจดั้ปีรัะช้่มแบบเปีน็กล้ม่ในช่ว่งเวลา	7	วนัก่อนท่�บรัษัิัทจะรัาย์งานผู้ลปีรัะกอบการัรัาย์ไต้รัมาสิต้อ่ต้ลาด้หลกัทรัพัย์์
แห่งปีรัะเทศไทย์

 2.  ลูกค้า
		 บริัษััทมช่่่องทางการัเปีดิ้เผู้ย์ข�อม้ลโค่รังการัต้า่งๆ	ของบรัษัิัทให�ลก้ค่�าได้�รับัทรัาบผู้า่นช่่องออนไลน	์ได้�แก	่www.chewathai.com	 
และ	www.facebook.com/CHEWATHAI	รัวมทั�งช่่องทาง	Call	center	1260ของบรัิษััท	

 3.  พนักงาน
	 พนักงานของบรัิษััท	ไม่ว่าจะเปี็นพนักงานท่�ปีรัะจำาสิำานักงานใหญ่หรัือต้ามโค่รังการัต้่างๆ	จะได้�รัับการัด้้แลและได้�รัับข�อม้ล
โด้ย์เท่าเท่ย์มกัน	รัวมทั�งการัสิื�อสิารัในรั้ปีแบบต้่างๆ	อาทิ	การัต้ิด้ปีรัะกาศท่�บอรั์ด้ของบรัิษััทและท่�โค่รังการัต้่างๆ	การัสิื�อสิารัผู้่าน
กล้่มของฝ่่าย์ต้่างๆ	ในรั้ปีแบบ	Chewathai	Club	Intranet	และ	Line	ซื้ึ�งจะม่ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งอย์้่ด้�วย์โด้ย์ม่วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์เพื�อให�
พนักงานได้�รัับรั้�ข่าวสิารัต้่างๆ	ของบรัิษััท	ด้ังน้�

• 	นโย์บาย์	รัะเบ่ย์บ	และข�อบังค่ับต้่างๆ	ของบรัิษััท

• ข่าวสิารักิจกรัรัมต้่างๆ	ของบรัิษััท

• ข่าวหรัือข�อม้ลท่�เก่�ย์วกับสิวัสิด้ิการัต้่างๆ

• ข่าวเก่�ย์วกับพนักงานในเรัื�องต่้างๆ	 เช่่น	 การัเลื�อนต้ำาแหน่ง	 การัปีรัับต้ำาแหน่ง	 พนักงานเข�าใหม่	 หรัือ	 พนักงาน 
ลาออกและอื�นๆ	เปี็นต้�น	

• ข่าวท่�เปี็นค่วามรั้�แก่พนักงาน	เช่่น	ข่าวเก่�ย์วกับภาษั่	ข่าวเก่�ย์วกับปีรัะกันสิังค่ม	เปี็นต้�น

	 อนึ�ง	ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทย์ังให�ค่วามสิำาค่ัญและกำาหนด้แนวทางปีฏิิบัต้ิต้่อข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ล	อาทิ	การัรัวบรัวม	การัจัด้เก็บ	
การัใช่�ข�อม้ล	และ	การัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ล	รัวมถืึงการัจัด้การัค่วามเสิ่�ย์งท่�อาจม่ผู้ลกรัะทบต้่อเสิรั่ภาพของบ้ค่ค่ล	 เพื�อเปี็น
มาต้รัการัค่้�มค่รัองข�อม้ลท่�ม่ค่วามเหมาะสิม

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณ์ะกรรมการ 
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทม่ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อผู้้�ถืือห้�นเก่�ย์วกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท	 การักำากับด้้แลกิจการัให�เปี็นไปีต้าม
กฎหมาย์	วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์	ข�อบังค่ับของบรัิษััท	และมต้ิท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น

 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ปีรัะกอบด้�วย์	บ้ค่ค่ลท่�ม่ค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืและม่ปีรัะสิบการัณ์ในหลาย์สิาขา	เช่่น	วิศวกรัรัมศาสิต้รั์	
บรัิหารัธิ้รักิจ	กฎหมาย์	บัญช่่	การัเงิน	เปี็นต้�น	ซื้ึ�งกรัรัมการัท้กค่นผู้่านการัอบรัมหลักสิ้ต้รักรัรัมการัจากสิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบัน
กรัรัมการับรัิษััทไทย์	(Thai	Institute	of	Directors	Association	:	IOD)	ทั�งน้�	ค่ณะบ้ค่ค่ลด้ังกล่าวน้�ม่บทบาทสิำาค่ัญในการักำาหนด้
นโย์บาย์ของบริัษััทร่ัวมกับผู้้�บริัหารัรัะดั้บสิ้งวางแผู้นการัด้ำาเนินงานทั�งรัะย์ะสิั�นและรัะย์ะย์าว	 ต้ลอด้จนกำาหนด้นโย์บาย์ทาง 
การัเงิน	 การับรัิหารัค่วามเส่ิ�ย์ง	 และภาพรัวมขององค์่กรั	 ม่บทบาทสิำาค่ัญในการักำากับด้้แลต้รัวจสิอบและปีรัะเมินผู้ลการั 
ด้ำาเนินงานของบรัิษััท	รัวมถืึงผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงานของผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งให�เปี็นไปีต้ามแผู้นท่�วางไว�อย์่างเปี็นอิสิรัะ

	 โค่รังสิรั�างค่ณะกรัรัมการัของบริัษััทในปีี	2564	ปีรัะกอบด้�วย์ค่ณะกรัรัมการัทั�งหมด้จำานวน	6	ค่ณะ	ด้งัน้�	(1)	ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัท	 
(2)	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	(3)	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	(4)	ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	และพิจารัณาค่่าต้อบแทน	(5)	ค่ณะกรัรัมการั
กำากับด้้แลกิจการั	และ	(6)	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง

	 บริัษััทม่การักำาหนด้และแย์กอำานาจของค่ณะกรัรัมการัแต่้ละช้่ด้ไว�อย่์างชั่ด้เจน	 โด้ย์ในการัพิจารัณาตั้ด้สิินใจในเรัื�องสิำาค่ัญ	 
จะต้�องผู้่านค่วามเห็นช่อบของค่ณะกรัรัมการัแต้่ละช่้ด้	ซื้ึ�งม่หน�าท่�เฉพาะเรัื�องและเสินอเรัื�องให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทพิจารัณาหรัือ
รัับทรัาบ	เพื�อถื่วงด้้ลและสิอบทานให�เกิด้ค่วามโปีรั่งใสิและเปี็นธิรัรัมต้่อผู้้�ท่�เก่�ย์วข�องท้กฝ่่าย์
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	 ปีัจจ้บันค่ณะกรัรัมการับรัิษััทม่จำานวนเจ็ด้	(7)	 ท่าน	 ปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการับริัษััทท่�เป็ีนผู้้�บรัิหารัจำานวนสิาม	(3)	 ท่าน	
(Executive	Directors)	และกรัรัมการับรัิษััทท่�ไม่เปี็นผู้้�บรัิหารัจำานวนสิ่�	(4)	ท่าน	(Non-executive	Directors)	โด้ย์ม่กรัรัมการัท่�ม่
ค่้ณสิมบัต้ิเปี็นอิสิรัะสิ่�	(4)	ท่าน	ซื้ึ�งค่ิด้เปี็นจำานวนเกินรั�อย์ละห�าสิิบ	(50)	ของจำานวนกรัรัมการับรัิษััททั�งค่ณะอันจะทำาให�เกิด้การั
ถื่วงด้้ลในการัพิจารัณาและออกเสิ่ย์งในเรัื�องต้่าง	ๆ	อย์่างเหมาะสิม	ทั�งน้�	ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทม่วารัะการัด้ำารังต้ำาแหน่งค่รัาวละ
ไม่เกินสิาม	(3)	ปีีต้ามกฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข�องกำาหนด้โด้ย์กรัรัมการัอิสิรัะจะม่วารัะการัด้ำารังต้ำาแหน่งต้่อเน่�องไม่เกินเก�า	(9)	ปีี	 เว�น
แต้ค่่ณะกรัรัมการับริัษััทจะเหน็วา่บ้ค่ค่ลนั�นสิมค่วรัด้ำารังต้ำาแหนง่เปีน็กรัรัมการัอิสิรัะของบรัษัิัทต้อ่ไปีเพื�อปีรัะโย์ช่นส์ิง้สิด้้ของบรัษัิัท	
นอกจากน้�	 กรัรัมการัและผู้้�บริัหารัของบริัษััท	 สิามารัถืเข�าด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัหรืัอผู้้�บริัหารัของบริัษััทในเค่รืัอหรืัอบริัษััทอื�น
ได้�	แต่้ต้�องเปีน็ไปีต้ามข�อกำาหนด้ของสิำานักงาน	ก.ล.ต้.ค่ณะกรัรัมการักำากบัหลกัทรัพัย์์และต้ลาด้หลกัทรัพัย์์	ค่ณะกรัรัมการักำากบั
ต้ลาด้ท้น	และต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	และหน่วย์งานท่�เก่�ย์วข�อง	โด้ย์จะต้�องแจ�งต้่อท่�ปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััทให�รัับ
ทรัาบด้�วย์

 2. การแต่งตั้งและวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท

  2.1)  หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

	 กรัรัมการับรัิษััทม่ค่้ณสิมบัต้ิและปีรัะสิบการัณ์ต้ามท่�บรัิษััทต้�องการัและไม่ม่ลักษัณะต้�องห�ามต้ามพรัะรัาช่บัญญัต้ิ
บรัษัิัทมหาช่นจำากดั้	พ.ศ.	2535	พรัะรัาช่บญัญตั้หิลกัทรัพัย์์และต้ลาด้หลกัทรัพัย์์	พ.ศ.	2535	และกฎหมาย์อื�นท่�เก่�ย์วข�อง
โด้ย์กรัรัมการัต้�องม่เวลาอย่์างเพ่ย์งพอ	 อ้ทิศค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ให�แก่บรัิษััท	 โด้ย์บรัิษััทม่หลักเกณฑ์ 
ในการัค่ัด้เลือกบ้ค่ค่ลท่�จะแต้่งต้ั�งเปี็นกรัรัมการัต้ามข�อบังค่ับของบรัิษััท	โด้ย์สิรั้ปีด้ังน้�

(1)	 กรัรัมการัท้กค่นต้�องม่ค่้ณสิมบัต้ิต้ามท่�กำาหนด้ไว�ในกฎรัะเบ่ย์บต่้างๆ	 ต้ลอด้จนม่ค่้ณสิมบัต้ิต้ามท่�กำาหนด้ไว� 
ในข�อบังค่ับของบรัิษััท

(2)	 ต้�องสิำาเรั็จการัศึกษัาอย์่างน�อย์ช่ั�นปีรัิญญาต้รั่ในสิาขาใด้ก็ได้�

(3)	 เป็ีนผู้้�ม่ค่วามรั้�ในกิจการัของบรัิษััทและสิามารัถือ้ทิศเวลาได้�อย์่างเพ่ย์งพอ	 ต้ลอด้จนใช่�ค่วามรั้�ค่วามสิามารัถื 
ท่�ม่เพื�อปีรัะโย์ช่น์ของบรัิษััท

(4)		 เปี็นผู้้�ม่ค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์สิ้จรัิต้และม่ค่้ณธิรัรัมสิ้ง

(5)		กรัรัมการัต้�องไมด่้ำารังต้ำาแหนง่เปีน็กรัรัมการัในบรัษัิัทท่�จด้ทะเบ่ย์นอื�นๆ	เกนิกวา่ห�า	(5)	บรัษัิัท	ในกรัณท่้�กรัรัมการั
ค่นใด้ค่นหนึ�งม่ต้ำาแหนง่เปีน็กรัรัมการัในบรัษัิัทท่�จด้ทะเบ่ย์นอื�นๆ	เกนิกวา่ห�า	(5)	บรัษัิัท	ค่ณะกรัรัมการัจะพจิารัณา
ถืึงปีรัะสิิทธิิภาพในการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ของกรัรัมการัท่านด้ังกล่าว	 และรัาย์งานเหต้้ผู้ลในการัแต้่งต้ั�งกรัรัมการั 
ด้ังกล่าวไว�ในรัาย์งานการัปีฏิิบัต้ิต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่	 ซึื้�งปีรัากฏิต้ามแบบแสิด้งรัาย์การัข�อม้ล 
ปีรัะจำาปีี	(แบบ56-1)	และรัาย์งานปีรัะจำาปีี	(แบบ	56-2)

(6)		กรัรัมการับริัษััทได้�รัับการัแต่้งต้ั�ง	 เลือกต้ั�ง	 และถือด้ถือนโด้ย์ท่�ปีรัะช้่มผู้้�ถืือห้�นม่วารัะการัด้ำารังต้ำาแหน่งต้าม 
ข�อบังค่บัของบริัษััทและเมื�อค่รับวารัะแล�วอาจได้�รับัการัเลือกต้ั�งกลับเข�าด้ำารังต้ำาแหน่งต้อ่ไปีได้�อก่	เว�นแต่้ในกรัณ้
ท่�ต้ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััทว่างลงโด้ย์มิใช่่เปี็นการัออกต้ามวารัะ	ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	และพิจารัณาค่่าต้อบแทน
จะทำาหน�าท่�พิจารัณาสิรัรัหาบ้ค่ค่ลท่�เหมาะสิมเสินอต่้อท่�ปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับริัษััท	 เพื�อแต้่งต้ั�งบ้ค่ค่ลเข�าเปี็น
กรัรัมการัในต้ำาแหน่งท่�ว่างลงต้ามข�อบังค่ับบรัิษััท
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(7)		ในการัปีรัะช้่มสิามัญปีรัะจำาปีีผู้้�ถือืห้�นท้กค่รัั�ง	ให�กรัรัมการัจำานวนหนึ�งในสิามของกรัรัมการัทั�งหมด้ออกจากต้ำาแหน่ง	
หากไม่สิามารัถืแบ่งจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้ออกเปี็นสิามสิ่วนเท่ากันได้�	 ให�กรัรัมการัท่�ออกม่จำานวนใกล�ท่�สิ้ด้ 
กับสิ่วนหนึ�งในสิาม	กรัรัมการัท่�ออกต้ามวารัะนั�นอาจถื้กเลือกกลับเข�ามาด้ำารังต้ำาแหน่งอ่กก็ได้�	

	 	 	 นอกจากการัพ�นต้ำาแหน่งต้ามวารัะแล�ว	กรัรัมการัพ�นจากต้ำาแหน่งเมื�อ

	 	 	 1)		 เสิ่ย์ช่่วิต้

2)		 ลาออก	(โด้ย์ม่ผู้ลต้ั�งแต้่วันท่�บรัิษััทได้�รัับจด้หมาย์ลาออก)

3)		 ขาด้ค่้ณสิมบัต้ิหรัือม่ลักษัณะต้�องห�ามต้ามรัะเบ่ย์บ	และปีรัะกาศท่�ออกต้ามค่วามของ	กฎหมาย์	หรัือต้าม
ข�อบังค่ับบรัิษััท

4)		 ท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นลงมต้ิให�ออก

5)		 ศาลม่ค่ำาสิั�งให�ออก

(8)	 การัเสินอช่ื�อบ้ค่ค่ลให�ท่�ปีรัะช้่มผู้้�ถืือห้�นเลือกต้ั�งเปี็นกรัรัมการัแทนกรัรัมการัท่�ค่รับกำาหนด้ออกต้ามวารัะ 
ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	 และพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 จะเปี็นผู้้�สิรัรัหาเพื�อเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับริัษััทพิจารัณา 
ก่อนเสินอต้่อท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นพิจารัณาและเลือก

(9)		ในการัเลือกต้ั�งกรัรัมการั	 ให�ใช่�วิธิ่ออกเสิ่ย์งลงค่ะแนนเลือกกรัรัมการัเป็ีนรัาย์บ้ค่ค่ล	 และผู้้�ถืือห้�นม่สิิทธิิเลือกต้ั�ง
บ้ค่ค่ลท่�ได้�รัับการัเสินอช่ื�อเปี็นกรัรัมการัท่�จะเลือกต้ั�งในค่รัั�งนั�น	โด้ย์จะแบ่งค่ะแนนเสิ่ย์งไม่ได้�

(10)	บ้ค่ค่ลซึื้�งได้�รับัค่ะแนนเสิย่์งสิง้สิด้้ต้ามลำาด้บัลงมาเป็ีนผู้้�ได้�รับัเลอืกต้ั�งเป็ีนกรัรัมการัเทา่จำานวนกรัรัมการัท่�จะเลอืก
ต้ั�งในค่รัั�งนั�นโด้ย์กรัรัมการัท่�ค่รับกำาหนด้ออกต้ามวารัะ	อาจได้�รัับการัเลือกต้ั�งเข�ามาใหม่ได้�

(11)	ผู้้�ถืือห้�นม่ค่ะแนนเสิ่ย์งเท่ากับหนึ�งห้�นต้่อหนึ�งเสิ่ย์ง

  2.2)  วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท

	 บริัษััทกำาหนด้วารัะการัด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัค่รัาวละสิาม	(3)	ปีี	แต้อ่ย่์างไรัก็ต้ามบริัษััทเชื่�อวา่อาย้์หรืัอรัะย์ะเวลา	 
ด้ำารังต้ำาแหน่งมิได้�เปี็นอ้ปีสิรัรัค่	หากเปีรั่ย์บเท่ย์บกับค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืและปีรัะสิบการัณ์อันทรังค่้ณค่่าท่�แต้่ละค่นม่
และพรั�อมท่�จะนำามาก่อให�เกิด้ปีรัะโย์ช่น์ต้่อบรัิษััท

  2.3)  จำานวนบริษัทที่กรรมการดำารงตำาแหน่ง

	 บริัษััทได้�กำาหนด้นโย์บาย์ในการัด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััทในบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นได้�ค่นละไม่เกินห�า	 (5)	 
แห่ง	แต้่มิได้�กำาหนด้นโย์บาย์การัจำากัด้จำานวนการัเปี็นกรัรัมการับรัิษััทในบรัิษััทย์่อย์ของบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นอื�น

  2.4)  การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเล็งเห็นว่า	 เพื�อให�บรัิษััทได้�รัับปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ในการัท่�กรัรัมการัผู้้�จัด้การัจะสิามารัถือ้ทิศ
เวลาสิำาหรัับการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ในฐานะกรัรัมการัผู้้�จัด้การัได้�อย์่างม่ปีรัะสิิทธิิภาพ	จึงได้�กำาหนด้เปี็นนโย์บาย์ว่า	ห�ามมิให�
กรัรัมการัผู้้�จัด้การัด้ำารังต้ำาแหน่งเปี็นกรัรัมการัผู้้�จัด้การัในบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นอื�น
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 3. คณะกรรมการบริษัท
	 สิรั้ปีการัด้ำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นอื�นของกรัรัมการั	ด้ังน้�

ลำาดับ ชื่อ - นามสกุล บริษัทจดทะเบียนอื่น

1. นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่่วะ 1.	ปีรัะธิานกรัรัมการั	บมจ.ไทย์ศรั่ปีรัะกันภัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2.	ปีรัะธิานกรัรัมการั	บมจ.เอท่พ่	30	
3.	กรัรัมการัผู้้�ม่อำานาจลงนาม	บมจ.ค่าเธิ่ย์์ล่สิแพลน	
4.	กรัรัมการัผู้้�ม่อำานาจลงนาม	บมจ.ท่ท่แอล	อ้ต้สิาหกรัรัม	

2. นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่่วะ 1.	กรัรัมการั	บมจ.เอท่พ่	30
2.	กรัรัมการั/ปีรัะธิานเจ�าหน�าท่�บรัิหารั	บมจ.อมต้ะ	ว่เอ็น

3. นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ -ไม่ม่-

4. นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่ กรัรัมการัอิสิรัะ	บมจ.ปีรัะกันภัย์ไทย์วิวัฒน์	

5. นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั	 กรัรัมการั/กรัรัมการัอิสิรัะ	บมจ.ท่ท่แอล	อ้ต้สิาหกรัรัม

6. พล.ต้.อ.วิสิน้	ปีรัาสิาททองโอสิถื 1.	 กรัรัมการัอิสิรัะ/ปีรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 บรัิษััทหลักทรััพย์์	 ฟิื้นันเซ่ื้ย์	 
ไซื้รััสิ	จำากัด้	(มหาช่น)

2.	กรัรัมการั	บมจ.การับินกรั้งเทพ	

7. นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์ กรัรัมการั	บมจ.บางกอก	เช่น	ฮีอสิปีิทอล	

	 ทั�งน้�	 บรัิษััทได้�เปีิด้เผู้ย์รัาย์ละเอ่ย์ด้ข�อม้ลการัด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัในบรัิษััทอื�นของกรัรัมการัแต้่ละค่นไว�อย์่างละเอ่ย์ด้ 
ในแบบ	56-1	และในรัาย์งานปีรัะจำาปีี	(56-2)	ซื้ึ�งบรัิษััทมั�นใจว่าจะไม่ก่อให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์และไม่ม่ผู้ลกรัะทบ
ต้่อการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�กรัรัมการับริัษััท	 โด้ย์ต้ลอด้รัะย์ะเวลาท่�ผู้่านมาค่ณะกรัรัมการับริัษััทได้�แสิด้งให�เห็นว่า	 ค่ณะกรัรัมการับริัษััท
สิามารัถือ้ทิศเวลาในการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�อย์่างม่ปีรัะสิิทธิิภาพ	โด้ย์บรัิษััทได้�รัับค่ำาปีรัึกษัา	ค่ำาแนะนำา	และข�อเสินอแนะท่�ม่ปีรัะโย์ช่น์
ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทอย์่างต้่อเน่�องและสิมำ�าเสิมอ

 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ของต้นให�เปี็นไปีต้ามกฎหมาย์	 วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์	 ข�อบังค่ับของบรัิษััท	 และมต้ิท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	 ด้�วย์ค่วาม 
รัับผู้ิด้ช่อบ	ค่วามรัะมัด้รัะวัง	และค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์สิ้จรัิต้

2. กำาหนด้รัาย์ละเอ่ย์ด้	ให�ค่วามเห็นช่อบ	และพิจารัณาทบทวน	วิสิัย์ทัศน์	กลย์้ทธิ์	ทิศทางของธิ้รักิจ	นโย์บาย์	เปี้าหมาย์	
แนวทาง	แผู้นการัด้ำาเนินงาน	และงบปีรัะมาณของบรัิษััทและบรัิษััทย์่อย์	ต้ามท่�ฝ่่าย์บรัิหารัจัด้ทำา	และกำากับด้้แลการั
บรัิหารังานและผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงานของฝ่่าย์จัด้การั	หรัือบ้ค่ค่ลใด้ๆ	ซื้ึ�งได้�รัับมอบหมาย์ให�ทำาหน�าท่�ด้ังกล่าว	เพื�อให�เปี็น
ไปีต้ามนโย์บาย์ท่�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทกำาหนด้

3. ต้ิด้ต้ามผู้ลการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�อย์่างต้่อเน่�อง	เพื�อให�เปี็นไปีต้ามแผู้นงานและงบปีรัะมาณ

4. ด้ำาเนนิการัให�บรัษัิัทและบรัษัิัทย์อ่ย์นำารัะบบงานบัญช่่ท่�เหมาะสิมและมป่ีรัะสิทิธิภิาพมาใช่�	รัวมทั�งจัด้ให�มร่ัะบบค่วบค่ม้
ภาย์ใน	และรัะบบการัต้รัวจสิอบภาย์ใน

5. สิอบทานกรัะบวนการัและนโย์บาย์ในการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	และต้ิด้ต้ามผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงาน

6. จดั้ให�ม่นโย์บาย์เก่�ย์วกบัการักำากบัด้แ้ลกจิการัต้ามหลักธิรัรัมาภิบาล	และการัปีรับัใช่�นโย์บาย์ดั้งกลา่วอย่์างม่ปีรัะสิทิธิภิาพ

7. แต้่งต้ั�งค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย่์อย์	 เช่่น	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 
ค่ณะกรัรัมการับรัหิารั	หรัอืค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย่์อย์อื�นใด้	เพื�อช่่วย์เหลอืและสินบัสินน้การัปีฏิบัิต้หิน�าท่�ของค่ณะกรัรัมการั
บรัิษััท
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8. แต้่งต้ั�งผู้้�บรัิหารัรัะด้ับอาว้โสิของบรัิษััท	เช่่น	กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	(Managing	Director)	รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งาน
บริัหารัองค์่กรั	(Executive	Vice	President)	รัองกรัรัมการั้�จดั้การัสิาย์งานบัญช่แ่ละการัเงิน	(Executive	Vice	President	
-	Accounting	&	Corporate	Finance)	และผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งในสิาย์งานต้่างๆ	ต้ามท่�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเห็นจำาเปี็น
และสิมค่วรั

9. แต้่งต้ั�งเลขาน้การับรัิษััท	เพื�อช่่วย์เหลือค่ณะกรัรัมการับรัิษััทในการัปีฏิิบัต้ิงานต้่างๆ	เพื�อให�การัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท
เปี็นไปีต้ามกฎหมาย์และรัะเบ่ย์บท่�เก่�ย์วข�อง

10. ขอค่วามเห็นทางวิช่าช่่พจากองค่์กรัภาย์นอก	หากม่ค่วามจำาเปี็นเพื�อปีรัะกอบการัต้ัด้สิินใจท่�เหมาะสิม

11. ส่ิงเสิริัมให�กรัรัมการัและผู้้�บริัหารัของบริัษััท	เข�าร่ัวมหลักสิต้้รัสัิมมนาต่้างๆ	ของสิมาค่มส่ิงเสิริัมสิถืาบนักรัรัมการับริัษััทไทย์	 
ในหลักสิ้ต้รัท่�เก่�ย์วข�องกับหน�าท่�และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของกรัรัมการัและผู้้�บรัิหารันั�น

12. 	กำากับด้้แลให�มั�นใจว่าแนวทางปีฏิิบัต้ิต้่อข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ล	เช่่น	การัรัวบรัวม	การัจัด้เก็บ	การัใช่�ข�อม้ล	และ	การัเปีิด้เผู้ย์ 
ข�อม้ลส่ิวนบ้ค่ค่ล	รัวมถืงึการัจดั้การัค่วามเสิ่�ย์งท่�อาจมผู่้ลกรัะทบต้อ่เสิรัภ่าพของบ้ค่ค่ล	สิามารัถืใช่�เปีน็มาต้รัการัค่้�มค่รัอง
ข�อมล้ท่�มค่่วามเหมาะสิม	อก่ทั�งการัจดั้การัข�อม้ลส่ิวนบ้ค่ค่ลถืก้ค่วบค่ม้ภาย์ใต้�มาต้รัการัท่�กำาหนด้	และ	มก่ารัต้รัวจสิอบ	
ปีรัะเมินค่วามเสิ่�ย์งอย์่างสิมำ�าเสิมอ

13. ต้รัวจสิอบผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงานของต้นเปี็นปีรัะจำาท้กปีี

14. ต้รัวจสิอบและปีรัะเมินค่วามเพย่์งพอของกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการับรัหิารั	และเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทพจิารัณาแก�ไข
เปีล่�ย์นแปีลงกฎบัต้รัฉบับน้�

15. ด้ำาเนินการัอื�นใด้ต้ามท่�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

	 ทั�งน้�	ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทกำากับด้้แลให�การัด้ำาเนินงานของบรัิษััทเปี็นไปีโด้ย์ถื้กต้�อง	ต้ามกฎหมาย์และรัะเบ่ย์บต้่างๆ	ต้ามท่�
กล่าวไว�ในบทบาท	หน�าท่�และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ด้ังนั�น	ในปีีท่�ผู้่านมาบรัิษััทจึงไม่ม่ปีรัะวัต้ิการักรัะทำาผู้ิด้
กฎรัะเบ่ย์บของสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(ก.ล.ต้.)	และต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์

 คณะกรรมการชุดย่อย

	 โค่รังสิรั�างในสิ่วนค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ช่่วาทัย์	 จำากัด้	(มหาช่น)	ณ	วันท่�	31	 ธิันวาค่ม	2564ปีรัะกอบด้�วย์ค่ณะกรัรัมการั 
ช่้ด้ย์่อย์จำานวน	5	ค่ณะ	ได้�แก่	(1)	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	(2)	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	(3)	ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	และพิจารัณา 
ค่่าต้อบแทน	(4)	ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	และ	(5)	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง

 3.1)  คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการับริัษััทท่�ม่ค่้ณสิมบัต้ิของกรัรัมการัอิสิรัะค่รับถื�วนต้ามปีรัะกาศของ
ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	 ซึื้�งท้กค่นม่ค่วามเปี็นอิสิรัะและม่ค่้ณสิมบัต้ิค่รับถื�วนต้ามท่�สิำานักงานค่ณะกรัรัมการั 
หลกัทรัพัย์์และต้ลาด้หลักทรัพัย์์	(ก.ล.ต้.)	และต้ลาด้หลักทรัพัย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	(ต้ลท.)	กำาหนด้	โด้ย์มห่น�าท่�ค่วามรับัผิู้ด้ช่อบ 
และม่บทบาทการัปีฏิิบัต้ิงานในฐานะท่�เปี็นองค่์กรัอิสิรัะท่�ให�การัสินับสิน้นค่ณะกรัรัมการับรัิษััทในการัด้้แลกำากับกิจการั 
ให�เป็ีนไปีต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่	 ขจัด้ปัีญหาค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์	 สิอบทานข�อม้ลทางการัเงินท่�เสินอ 
ต้่อสิาธิารัณช่นและผู้้�ถืือห้�น	 สิอบทานรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในรัวมถืึงกรัะบวนการัต้รัวจสิอบภาย์ใน	 และการัสิื�อสิารั 
กับผู้้�สิอบบัญช่่ของบรัิษััท

	 ทั�งน้�	ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบม่จำานวน	3	ค่น	โด้ย์ม่รัาย์นามด้ังต้่อไปีน้�

	 1.	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่		 ปีรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	

	 2.	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั		กรัรัมการัต้รัวจสิอบ	

	 3.	นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์		 กรัรัมการัต้รัวจสิอบ	
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 บทบาทหุ้น้าที� และความูรับผิดำชอับข้อังคณ์ะกรรมูการตรวจสอับ

	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบม่หน�าท่�ต้ามท่�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการัของบรัิษััท	ด้ังต้่อไปีน้�

1)		 สิอบทานให�บรัิษััทม่การัรัาย์งานทางการัเงินอย์่างถื้กต้�องและเพ่ย์งพอ

2)		 สิอบทานให�บรัิษััทม่รัะบบการัค่วบค่้มภาย์ใน	(Internal	control)	 และรัะบบการัต้รัวจสิอบภาย์ใน	(Internal	audit)	 
ท่�เหมาะสิมและม่ปีรัะสิิทธิิผู้ล	และพิจารัณาค่วามเปี็นอิสิรัะของหน่วย์งานต้รัวจสิอบภาย์ใน	ต้ลอด้จนให�ค่วามเห็นช่อบ
ในการัพิจารัณาแต้่งต้ั�ง	โย์กย์�าย์	เลิกจ�างหัวหน�าหน่วย์งานต้รัวจสิอบภาย์ใน	หรัือหน่วย์งานอื�นใด้ท่�รัับผู้ิด้ช่อบเก่�ย์วกับ
การัต้รัวจสิอบภาย์ใน

3)		 กำากับด้้แลการัปีฏิิบัต้ิงานต้ามนโย์บาย์และมาต้รัการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปีช่ั�นของบรัิษััท

4)		 สิอบทานให�บรัิษััทปีฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์ว่าด้�วย์หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์ข�อกำาหนด้ของต้ลาด้หลักทรััพย์์และ
กฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข�องกับธิ้รักิจของบรัิษััท

5)		 พจิารัณา	คั่ด้เลอืก	เสินอแต้ง่ต้ั�งบ้ค่ค่ลซึื้�งมค่่วามเป็ีนอสิิรัะเพื�อทำาหน�าท่�เป็ีนผู้้�สิอบบญัช่่ของบรัษัิัท	และเสินอค่า่ต้อบแทน
ของบ้ค่ค่ลด้ังกล่าว	รัวมทั�งเข�ารั่วมปีรัะช่้มกับผู้้�สิอบบัญช่่โด้ย์ไม่ม่ฝ่่าย์จัด้การัเข�ารั่วมปีรัะช่้มด้�วย์อย์่างน�อย์ปีีละ	1	ค่รัั�ง

6)		 พจิารัณารัาย์การัท่�เก่�ย์วโย์งกนัหรัอืรัาย์การัท่�อาจม่ค่วามขดั้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น	์ให�เปีน็ไปีต้ามกฎหมาย์และข�อกำาหนด้
ของต้ลาด้หลักทรััพย์์	ทั�งน้�	เพื�อให�มั�นใจว่ารัาย์การัด้ังกล่าวสิมเหต้้สิมผู้ลและเปี็นปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ต้่อบรัิษััท

7)		 จดั้ทำารัาย์งานของค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบโด้ย์เปีดิ้เผู้ย์ไว�ในรัาย์งานปีรัะจำาปีีของบรัษัิัท	ซึื้�งรัาย์งานด้งักลา่วต้�องลงนาม
โด้ย์ปีรัะธิานค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบและต้�องปีรัะกอบด้�วย์ข�อม้ลอย์่างน�อย์ด้ังต้่อไปีน้�

(ก)	 ค่วามเห็นเก่�ย์วกับค่วามถื้กต้�อง	ค่รับถื�วน	เปี็นท่�เช่ื�อถืือได้�ของรัาย์งานทางการัเงินของบรัิษััท

(ข)	 ค่วามเห็นเก่�ย์วกับค่วามเพ่ย์งพอของรัะบบค่วบค่้มภาย์ในของบรัิษััท

(ค่	 ค่วามเหน็เก่�ย์วกับการัปีฏิบัิต้ติ้ามกฎหมาย์วา่ด้�วย์หลกัทรัพัย์์และต้ลาด้หลกัทรัพัย์์ข�อกำาหนด้ของต้ลาด้หลกัทรัพัย์์	
หรัือกฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข�องกับธิ้รักิจของบรัิษััท

(ง)	 ค่วามเห็นเก่�ย์วกับค่วามเหมาะสิมของผู้้�สิอบบัญช่่

(จ)	 ค่วามเห็นเก่�ย์วกับรัาย์การัท่�อาจม่ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์

(ฉ)	 จำานวนการัปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	และการัเข�ารั่วมปีรัะช้่มของกรัรัมการัต้รัวจสิอบแต้่ละท่าน

(ช่)	 ค่วามเห็นหรัือข�อสิังเกต้โด้ย์รัวมท่�ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�รัับจากการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ต้ามกฎบัต้รั	(charter)

(ซื้)	 รัาย์การัอื�นท่�เห็นว่าผู้้�ถืือห้�นและผู้้�ลงท้นทั�วไปีค่วรัทรัาบภาย์ใต้�ขอบเขต้หน�าท่�และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบท่�ได้�รัับมอบ
หมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

8)	 ทบทวน	สิอบทาน	ปีรัะเมินค่วามเพ่ย์งพอ	และค่วามเหมาะสิมของกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเปี็นปีรัะจำาท้กปีี	

9)		 ปีฏิิบัต้ิการัอื�นใด้ต้ามท่�ค่ณะกรัรัมการัของบรัิษััทมอบหมาย์ด้�วย์ค่วามเห็นช่อบจากค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ

	 	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบต้�องรับัผู้ดิ้ช่อบต้อ่ค่ณะกรัรัมการัของบรัษัิัทต้ามหน�าท่�ท่�ค่ณะกรัรัมการัของบรัษัิัทมอบหมาย์ให�	 
ในขณะท่�ค่วามรัับผิู้ด้ช่อบสิำาหรัับกิจกรัรัมทั�งหมด้ของบริัษััทต่้อบ้ค่ค่ลภาย์นอกนั�นยั์งค่งเป็ีนของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท 
ทั�งค่ณะ
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 3.2)  คณะกรรมการบริหาร

	 ค่ณะกรัรัมการับรัหิารัได้�รับัการัแต้ง่ต้ั�งขึ�นโด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัท	ปีรัะกอบด้�วย์	กรัรัมการัท่�เปีน็ผู้้�บรัหิารัจำานวนสิอง	(2)	ค่น	
และกรัรัมการัท่�ไม่ได้�เปี็นผู้้�บรัิหารัจำานวนหนึ�ง	(1)	ค่น	โด้ย์ค่ัด้เลือกจากบ้ค่ค่ลท่�ม่ค่วามรั้�ค่วามสิามารัถื	ม่ค่วามเข�าใจในบทบาท
หน�าท่�ท่�ต้�องรัับผิู้ด้ช่อบและม่ค่วามเข�าใจลักษัณะงานการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทเปี็นอย์่างด้่	 ม่หน�าท่�ในการัด้้แลบรัิหารัจัด้การั
กิจการัของบรัิษััทให�สิอด้ค่ล�องกับนโย์บาย์ของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 โด้ย์ค่ำานึงถืึงผู้ลปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ของบรัิษััทเสิมอ	 ณ	 วันท่�	 
31	ธิันวาค่ม	2564	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัจำานวนสิาม	(3)	ค่น	ด้ังน้�

	 1.	นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่่วะ	 ปีรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั

	 2.	นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่่วะ	 กรัรัมการับรัิหารั

	 3.	นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ		 กรัรัมการับรัิหารั

 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

(1)	 ให�ค่ำาแนะนำาเก่�ย์วกบัทศิทางกลย้์ทธิ	์โค่รังสิรั�างการัจดั้การั	และแผู้นการัด้ำาเนนิงานปีรัะจำาปีี	และงบปีรัะมาณของบรัษัิัท

(2)		ด้ำาเนินการัจัด้การัให�การัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทเปี็นไปีต้ามแผู้นการั	วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์	และเปี้าหมาย์ท่�กำาหนด้ไว�

(3)		ต้รัวจสิอบผู้ลการัด้ำาเนินงาน	และการัด้ำาเนินงานของบรัิษััท	และบรัิษััทในกล้่ม	และรัาย์งานให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทรัับ
ทรัาบท้กเด้ือน

(4)		 เสิาะหา	และปีรัะเมินโอกาสิใหม่ๆ	ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท

(5)		ต้รัวจสิอบ	และให�ค่ำาแนะนำาเก่�ย์วกับเรัื�องนโย์บาย์การัจ่าย์เงินปีันผู้ลของบรัิษััทแก่ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

(6)		ต้รัวจสิอบ	และอน้มัต้ิธิ้รักรัรัมต้่างๆ	ท่�เก่�ย์วข�องกับการัลงท้น	หรัือการัขาย์สิินทรััพย์์ของบรัิษััท	การัจัด้การัทรััพย์ากรั
บ้ค่ค่ล	การัเงินและการัค่ลัง	การับรัิหารังานทั�วไปี	และธิ้รักรัรัมต้่างๆ	ท่�เก่�ย์วข�องกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทภาย์ใต้�
ขอบเขต้อำานาจการัอน้มัต้ิท่�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทพิจารัณากำาหนด้ไว�

(7)		พิจารัณาและต้รัวจสิอบการัจัด้การัค่วามเสิ่�ย์ง	และรัะบบการัค่วบค่้มค่วามเสิ่�ย์งของบรัิษััท

(8)		ค่ณะกรัรัมการับริัหารัอาจมอบอำานาจช่ว่งให�ผู้้�บริัหารั	หรัอืพนกังาน	ปีฏิบัิต้งิานเฉพาะอย่์างแทนได้�ต้ามค่วามเหมาะสิม	 
โด้ย์ท่�ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	 หรัือผู้้�รัับมอบอำานาจจากค่ณะกรัรัมการับรัิหารัจะต้�องไม่กรัะทำาการัหรัืออน้มัต้ิรัาย์การั
ใด้ๆ	ท่�ต้นหรัือบ้ค่ค่ลท่�อาจม่ค่วามขัด้แย์�งกับต้น	อาจม่สิ่วนได้�เสิ่ย์	หรัืออาจได้�รัับปีรัะโย์ช่น์ในลักษัณะใด้ๆ	หรัืออาจม่ 
ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์อื�นใด้กับบรัิษััท	(ต้ามท่�นิย์ามไว�ในปีรัะกาศค่ณะกรัรัมการักำากับต้ลาด้ท้น	 หรัือปีรัะกาศ
ค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรัพัย์แ์ละต้ลาด้หลักทรัพัย์)์	ทั�งน้�	การัอนมั้ต้ริัาย์การัดั้งกล่าว	ต้�องสิอด้ค่ล�องกับนโย์บาย์	และ
หลักการัต้่างๆ	ท่�กำาหนด้โด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	และกฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข�อง	

(9)		จัด้หาท่�ปีรัึกษัา	หรัือบ้ค่ค่ลท่�ม่ค่วามเห็นอิสิรัะเพื�อให�ค่วามเห็นหรัือค่ำาแนะนำา	ต้ามค่วามจำาเปี็น

(10)	รั�องขอให�ผู้้�บรัิหารัหรัือพนักงานเข�าปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	หรัือให�ข�อม้ลท่�เก่�ย์วข�องกับเรัื�องท่�ม่การัอภิปีรัาย์กัน
ในท่�ปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิหารั

(11)	รัาย์งานให�ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัททรัาบถืงึกจิการัท่�ค่ณะกรัรัมการับรัหิารัด้ำาเนนิการัภาย์ใต้�อำานาจหน�าท่�ของค่ณะกรัรัมการั
บรัิหารัอย์่างสิมำ�าเสิมอ	ทั�งน้�	รัวมถืึงเรัื�องอื�นใด้ท่�จำาเปี็นและสิมค่วรัท่�จะต้�องเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทรัับทรัาบ

(12)	ต้รัวจสิอบผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงานของต้นเปี็นปีรัะจำาท้กปีี

(13)	ต้รัวจสิอบและปีรัะเมินค่วามเพย่์งพอของกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการับรัหิารั	และเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทพจิารัณาแก�ไข
เปีล่�ย์นแปีลงกฎบัต้รั

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

	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งขึ�นโด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทม่จำานวนทั�งหมด้สิาม	(3)	ค่น	
ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	ค่ณะกรัรัมการัปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะจำานวนสิาม	(3)	ค่น	เพื�อให�เกิด้การัถื่วงด้้ลโด้ย์ม่หน�าท่�
สิำาค่ัญเพื�อแบ่งเบาภารัะของค่ณะกรัรัมการับรัิษััทและผู้้�ถืือห้�น	ม่รัาย์นามด้ังต้่อไปีน้�

	 1.	พล.ต้.อ.	วิสิน้	ปีรัาสิาททองโอสิถื		 ปีรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	

	 2.	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่	 	 กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน

	 3.	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั	 	 กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน

 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(1)		พิจารัณานโย์บาย์และหลักเกณฑ์ในการัสิรัรัหาบ้ค่ค่ลท่�ม่ค่้ณสิมบัต้ิเหมาะสิม	 เพื�อด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััท	
กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 และผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งของบรัิษััทรัวมทั�งค่ัด้เลือกบ้ค่ค่ลและเสินอชื่�อบ้ค่ค่ลท่�ม่ค่้ณสิมบัต้ิเหมาะสิม
เพื�อนำาเสินอต้่อท่�ปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	และ/หรัือท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นเพื�อพิจารัณาแต้่งต้ั�งเปี็นกรัรัมการับรัิษััท

	(2)		พจิารัณาทบทวนนโย์บาย์และหลกัเกณฑ์เก่�ย์วกบัการักำาหนด้ค่า่ต้อบแทนและผู้ลปีรัะโย์ช่นข์องกรัรัมการับริัษััท	กรัรัมการั
ผู้้�จัด้การั	และผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งของบรัิษััท	ท่�สิอด้ค่ล�องกับกลย์้ทธิ์และเปี้าหมาย์	ปีรัะสิบการัณ์	ภารัะหน�าท่�	ขอบเขต้
และบทบาทค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ

(3)		กำาหนด้องค่์ปีรัะกอบของค่ณะกรัรัมการัท่�ม่ค่วามหลากหลาย์ทั�งในด้�านทักษัะ	 ปีรัะสิบการัณ์	 ค่วามสิามารัถืและ
ค้่ณลกัษัณะเฉพาะด้�านต้ลอด้จนเพศและอาย้์ท่�จำาเป็ีนต้อ่การับรัรัลวั้ต้ถืป้ีรัะสิงค์่และเป้ีาหมาย์หลัก	โด้ย์การัจัด้ทำาต้ารัาง 
องค่ป์ีรัะกอบค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืของกรัรัมการั	เพื�อให�มั�นใจวา่ค่ณะกรัรัมการัมค่่ณ้สิมบัต้เิหมาะสิม	สิามารัถืต้อบสินอง 
ค่วามต้�องการัของผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์	

(4)		ให�ข�อเสินอแนะต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเพื�อนำาเสินอค่่าต้อบแทนกรัรัมการั	 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 และผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง
ของบรัิษััทต้่อท่�ปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	และ/หรัือ	ท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ	โด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท
จะเป็ีนผู้้�อน้มัต้ิค่่าต้อบแทนและผู้ลปีรัะโย์ช่น์ของกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 และผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง	 สิำาหรัับค่่าต้อบแทนและ 
ผู้ลปีรัะโย์ช่น์ของกรัรัมการับรัิษััท	ให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทนำาเสินอท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ

(5)		ทบทวน	 สิอบทาน	 ปีรัะเมินค่วามเพ่ย์งพอ	 และค่วามเหมาะสิมของกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณา 
ค่่าต้อบแทนเปี็นปีรัะจำาท้กปีี

(6)		ปีฏิิบัต้ิหน�าท่�อื�นใด้ต้ามท่�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทมอบหมาย์	ซื้ึ�งเก่�ย์วข�องกับการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน

 3.4) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

	 ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งขึ�นโด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ม่จำานวนทั�งหมด้สิาม	(3)	ค่น	โด้ย์	ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	ค่ณะกรัรัมการั
สิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 ปีรัะกอบด้�วย์	 กรัรัมการัอิสิรัะจำานวนสิอง	(2)	 ค่น	 และกรัรัมการับรัิหารัจำานวนหนึ�ง	(1)	 ค่น	 
ม่รัาย์นามด้ังต้่อไปีน้�

	 1.	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั	 ปีรัะธิานกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั

	 2.	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่		 กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	 	

	 3.	นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ		 กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั

 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

(1)	 ค่ณะกรัรัมการักำากับด้แ้ลกจิการัมค่่วามรับัผู้ดิ้ช่อบต้อ่ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทโด้ย์ต้รังต้ามหน�าท่�และค่วามรับัผู้ดิ้ช่อบท่�ได้�
รัับมอบหมาย์	และค่ณะกรัรัมการับรัิษััทย์ังค่งม่ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบในการัด้ำาเนินงานของบรัิษััทต้่อบ้ค่ค่ลภาย์นอก

(2)	 พิจารัณากำาหนด้แนวทางเสินอแนะแนวนโย์บาย์	/	แนวปีฏิิบัต้ิเก่�ย์วกับ	จรัรัย์าบรัรัณและจรัิย์ธิรัรัมทางธิ้รักิจต้ามหลัก
การักำากับด้แ้ลกิจการัท่�ด้	่ต่้อค่ณะกรัรัมการับริัษััทและฝ่า่ย์จัด้การั	เพื�อกำาหนด้เป็ีนรัะเบ่ย์บปีฏิบัิต้ขิององค์่กรั	ทั�งน้�	เพื�อ
ให�เปี็นแนวทางปีฏิิบัต้ิขององค่์กรัท่�ได้�มาต้รัฐาน	และเปี็นแนวทางท่�ถื้กต้�อง
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(3)	 กำากับด้้แลการัปีฏิิบัต้ิงานต้ามนโย์บาย์และมาต้รัการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้ค่อรั์รััปีช่ั�นของบรัิษััท

(4)	 กำากับด้้แลให�ค่ำาปีรัึกษัา	 ปีรัะเมินผู้ล	 และทบทวนนโย์บาย์และการัปีฏิิบัต้ิ	 ต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่และ 
จรัรัย์าบรัรัณธิ้รักิจ	เพื�อพัฒนาและย์กรัะด้ับ	รัะบบการักำากับด้้แลกิจการัของบรัิษััทสิ้่มาต้รัฐานสิากล

(5)	 ทบทวน	 สิอบทาน	 ปีรัะเมินค่วามเพ่ย์งพอ	 และค่วามเหมาะสิมของกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการัเปี็น 
ปีรัะจำาท้กปีี

(6)	 ปีฏิิบัต้ิหน�าท่�อื�นใด้ต้ามท่�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทมอบหมาย์	ซื้ึ�งเก่�ย์วข�องกับการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่

 3.5)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งขึ�นโด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทม่จำานวนทั�งหมด้สิาม	(3)	ค่น	โด้ย์	ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	ค่ณะกรัรัมการั
ปีรัะกอบด้�วย์	กรัรัมการัอิสิรัะจำานวนสิอง	(2)	ค่น	และกรัรัมการับรัิหารัจำานวนหนึ�ง	(1)	ค่น	ม่รัาย์นามด้ังต้่อไปีน้�

	 1.	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่	 	 ปีรัะธิานค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง

	 2.	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั	 	 กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	 	

	 3.	นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ		 	 กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง

 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1)		พิจารัณากำาหนด้นโย์บาย์	แผู้นการัจัด้การับรัิหารั	และกำากับด้้แลการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งของบรัิษััท

(2)		พิจารัณาและทบทวนแนวทางและเค่รัื�องมือในการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งให�ม่ปีรัะสิิทธิิภาพ	 และเหมาะสิมกับลักษัณะ 
ค่วามเสิ่�ย์งแต้่ละด้�านของธิ้รักรัรัมท่�บรัิษััทด้ำาเนินการั

(3)		ต้ิด้ต้ามและให�ค่วามสิำาค่ัญกับสิัญญาณเต้ือนภัย์ล่วงหน�าและรัาย์การัผู้ิด้ปีกต้ิทั�งหลาย์ท่�อาจเกิด้ขึ�น	 รัวมถืึงรัาย์งาน 
ผู้ลการัด้ำาเนินการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	

(4)		ให�ข�อเสินอแนะในด้�านท่�ต้�องด้ำาเนนิการัปีรับัปีรัง้แก�ไขต้อ่ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัท	เพื�อให�สิอด้ค่ล�องกบั	นโย์บาย์และกลย้์ทธิ์
ของบรัิษััท

(5)		ทบทวน	สิอบทาน	ปีรัะเมินค่วามเพย่์งพอ	และค่วามเหมาะสิมของกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งเป็ีนปีรัะจำาท้กปีี

(6)		ปีฏิิบัต้ิหน�าท่�อื�นใด้ต้ามท่�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทมอบหมาย์	ซื้ึ�งเก่�ย์วข�องกับการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง

4. การประชุมคณ์ะกรรมการ
1. ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทม่การักำาหนด้การัปีรัะช้่มล่วงหน�าอย์่างน�อย์ไต้รัมาสิละค่รัั�งต้่อปีีและม่การัปีรัะช้่มพิเศษัเพิ�มต้าม 

ค่วามจำาเปีน็และเหมาะสิม	โด้ย์แจ�งลว่งหน�าอย์า่งน�อย์	7	วัน	และการัปีรัะช้่มท้กค่รัั�งจะต้�องม่กรัรัมการัมาปีรัะช้่มไมน่�อย์กวา่
สิองในสิาม	(2/3)	ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้จึงจะค่รับเปี็นองค่์ปีรัะช่้มขั�นต้ำ�า	หรัือ	เปี็นไปีต้ามปีรัะกาศ	หรัือ	กฎบัต้รัของ 
แต่้ละค่ณะในส่ิวนของการัปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับริัษััทนั�น	 กำาหนด้ให�องค์่ปีรัะช้่มในขณะลงมติ้ต้�องม่กรัรัมการัไม่น�อย์กว่า
สิองในสิาม	(2/3)	ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้

2. ม่การักำาหนด้ค่วามช่ัด้เจนไว�ล่วงหน�า	โด้ย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	โด้ย์การัหารัือรั่วมกับปีรัะธิานค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	จะรั่วมกัน 
พิจารัณากำาหนด้วารัะการัปีรัะช่้มเปี็นการัล่วงหน�า	ทั�งน้�	เลขาน้การับรัิษััทม่หน�าท่�ด้้แลให�กรัรัมการัได้�รัับเอกสิารัการัปีรัะช่้ม 
ล่วงหน�าก่อนการัปีรัะช่้มเปี็นเวลา	7	วัน	เพื�อให�ม่เวลาเพ่ย์งพอสิำาหรัับการัศึกษัาและพิจารัณาเรัื�องเพื�อการัให�ค่วามเห็นและ 
การัออกเสิ่ย์งลงค่ะแนน

3. ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�รัับข�อม้ลท่�เพ่ย์งพอ	 ค่รับถื�วน	 ต้่อเน่�องและทันเวลาก่อนการัปีรัะช่้มท้กค่รัั�ง	 ทั�งน้�	 กรัรัมการับรัิษััท
สิามารัถืติ้ด้ต้อ่เลขานก้ารับริัษััทได้�โด้ย์ต้รังอย่์างอสิิรัะ	เลขานก้ารับริัษััทม่หน�าท่�ให�ค่ำาปีรักึษัาแกค่่ณะกรัรัมการับริัษััทในเรัื�อง
ท่�เก่�ย์วข�องกับการัปีฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์และรัะเบ่ย์บต้่างๆ
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4. กรัรัมการัผู้้�จัด้การัม่หน�าท่�จัด้สิรัรัเวลาให�อย์่างเพ่ย์งพอท่�ฝ่่าย์จัด้การัจะเสินอเอกสิารัข�อม้ลเพื�อการัอภิปีรัาย์และเพ่ย์งพอ
สิำาหรัับค่ณะกรัรัมการัท่�จะอภิปีรัาย์ในปีรัะเด้็นสิำาค่ัญ	 เปีิด้โอกาสิและสินับสิน้นให�กรัรัมการัแต้่ละค่นแสิด้งค่วามค่ิด้เห็นก่อน
สิรั้ปีค่วามเห็นท่�ได้�จากท่�ปีรัะช่้ม

5. ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทมน่โย์บาย์ให�กรัรัมการัท่�ไมเ่ปีน็ผู้้�บรัหิารัม่โอกาสิท่�จะปีรัะช้่มรัะหวา่งกนัเองต้ามค่วามจำาเปีน็เพื�ออภปิีรัาย์
ปีัญหาต้่างๆ	เก่�ย์วกับการัจัด้การัท่�อย์้่ในค่วามสินใจ	โด้ย์ไม่ม่ฝ่่าย์จัด้การัรั่วมด้�วย์และค่วรัแจ�งให�กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	ทรัาบถืึง 
ผู้ลการัปีรัะช่้มด้�วย์

6. ค่ณะกรัรัมการับริัษััทสินับสิน้นให�กรัรัมการัผู้้�จัด้การัเชิ่ญผู้้�บริัหารัรัะดั้บสิ้งเข�าร่ัวมปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับริัษััท	 เพื�อให�
สิารัสินเทศรัาย์ละเอ่ย์ด้ต้่างๆ	 เพิ�มเต้ิมในฐานะท่�เป็ีนผู้้�ปีฏิิบัต้ิงานโด้ย์ต้รัง	 และเพื�อม่โอกาสิทำาค่วามรั้�จักผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง
สิำาหรัับใช่�ปีรัะกอบการัพิจารัณาแผู้นการัสิืบทอด้งาน

7. ในการัพจิารัณารัะเบ่ย์บวารัะต้า่งๆ	กรัรัมการัซึื้�งม่สิว่นได้�เสิย่์ในเรัื�องท่�พจิารัณาจะไมม่่สิทิธิอิอกเสิย่์งและต้�องไมอ่ย่้์ในท่�ปีรัะช้่ม
ในวารัะด้ังกล่าว

8. การัปีรัะช้่มท้กค่รัั�งต้�องม่การัจด้บนัทกึการัปีรัะช้่มเปีน็ลาย์ลกัษัณอ์กัษัรั	และจดั้เกบ็รัาย์งานการัปีรัะช้่มท่�ผู้า่นการัรับัรัองจาก
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	พรั�อมให�ค่ณะกรัรัมการัและผู้้�ท่�เก่�ย์วข�องสิามารัถืต้รัวจสิอบได้�

รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสำาหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ปีี	2564	ม่การัปีรัะช่้มของค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ต้่างๆ	โด้ย์ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังต้่อไปีน้�

รายชื่อ

คณ์ะกรรมการ
บริษัท

คณ์ะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณ์ะกรรมการ
บริหาร

คณ์ะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณ์า 

ค่าตอบแทน

คณ์ะกรรมการ
กำากับดูแล

กิจการ

คณ์ะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง

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	พานิช่ช่่วะ 7/7 100% - - 12/12 100% - - - - - -

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

3.	นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ 7/7 100% - - 12/12 100% - - 2/2 100% 2/2 100%

4.	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่ 7/7 100% 4/4 100% - - 3/3 100% 2/2 100% 2/2 100%

5.	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั 7/7 100% 4/4 100% - - 3/3 100% 2/2 100% 2/2 100%

6.	พล.ต้.อ.	วิสิน้	ปีรัาสิาททองโอสิถื 6/7* 86% - - - - 3/3 100% - - - -

7.	นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์ 6/7* 86% 4/4 100% - - - - - - - -

หมาย์เหต้้:	*พล.ต้.อ.	วิสิน้ฯ	และ	นาย์พินิจ	ขอลาปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	เน่�องจากต้ิด้ภารักิจรัาช่การั

การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	 ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทกำาหนด้นโย์บาย์ให�กรัรัมการัท่�ไมเ่ปีน็ผู้้�บรัหิารัม่โอกาสิได้�ปีรัะช้่มรัะหวา่งกนัเองเพื�ออภปิีรัาย์ปัีญหาต้า่งๆ	
เก่�ย์วกับการัจัด้การัท่�อย์้่ในค่วามสินใจ	เช่่น	ค่ณะกรัรัมการัอิสิรัะม่ค่วามเปี็นอิสิรัะจากฝ่่าย์จัด้การั,	ม่ค่วามเปี็นอิสิรัะในการัแสิด้ง
ค่วามค่ิด้เห็นและต้ัด้สิินใจเพื�อปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ของบรัิษััทและผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ท้กฝ่่าย์,	สิามารัถืให�ค่วามเห็นได้�อย์่างอิสิรัะโด้ย์ไม่อย์้่
ภาย์ใต้�อิทธิิพลใด้ๆ,	จำานวนค่ณะกรัรัมการัอิสิรัะเปี็นไปีต้ามสิัด้สิ่วนท่�สิำานักงาน	ก.ล.ต้.	ปีรัะกาศกำาหนด้,	กรัะบวนการัสิรัรัหาและ
พิจารัณาค่่าต้อบแทนของกรัรัมการับรัิษััทเปี็นไปีอย์่างเหมาะสิม	 โด้ย์ให�ข�อเสินอแนะเก่�ย์วกับปีรัะเด้็นการัพัฒนากรัรัมการัท่�ค่วรั
ม่การัจัด้อบรัมอย์่างสิมำ�าเสิมอ	เปี็นต้�น	โด้ย์การัปีรัะช่้มไม่ม่ฝ่่าย์จัด้การัรั่วมด้�วย์	และแจ�งให�ค่ณะกรัรัมการัและกรัรัมการัผู้้�จัด้การั
ได้�รัับทรัาบผู้ลการัปีรัะช่้มด้ังกล่าวด้�วย์	ทั�งน้�	 ปีี	2564	 ได้�ม่การัปีรัะช่้มรัะหว่างกรัรัมการัท่�ไม่เปี็นผู้้�บรัิหารั	จำานวน	1	ค่รัั�ง	 เมื�อ 
วันท่�	12	พฤศจิกาย์น	2564
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การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทและการนำาไปปฏิบัติ
	 ในการัปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัิษััทท้กปีี	 ค่ณะกรัรัมการัจะรั่วมกันพิจารัณาทบทวน	 วิสิัย์ทัศน์	 ภารักิจและกลย้์ทธิ์ปีรัะจำาปีี	 
รัวมทั�งวางแผู้นกลย้์ทธ์ิล่วงหน�า	 และภาย์หลังจากนั�นค่ณะกรัรัมการัจะติ้ด้ต้ามด้้แลให�ฝ่่าย์จัด้การัด้ำาเนินการัสิอด้ค่ล�องกับ
วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์	เปี้าหมาย์หลัก	และแผู้นกลย์้ทธิ์	รัวมถืึงด้ำาเนินธิ้รักิจอย์่างม่จรัิย์ธิรัรัม	ม่ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้่อสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	
โด้ย์ฝ่า่ย์จัด้การัจะรัาย์งานแผู้นงานดั้งกล่าวให�ท่�ปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับริัษััทรับัทรัาบเป็ีนปีรัะจำาท้กไต้รัมาสิ	โด้ย์กำาหนด้ไว�เป็ีนวารัะ	 
เรัื�องรัับทรัาบผู้ลการัด้ำาเนินงาน	 รัาย์งานค่วามค่ืบหน�าการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	 และย์ังได้�กำาหนด้ให�ม่วารัะ	 เรัื�องทบทวนแผู้นกลย้์ทธิ์	 
เพื�อให�ท่�ปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 จะได้�รัับทรัาบข�อเท็จจรัิงและให�ข�อเสินอแนะในเรัื�องท่�เห็นว่าฝ่่าย์จัด้การัค่วรัปีรัับปีรั้งแก�ไข
ต้่อไปี

5.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 5.1) การสรรหากรรมการอิสระ
		 บริัษััทได้�กำาหนด้นิย์ามของบ้ค่ค่ลท่�จะมาด้ำารังต้ำาแหน่งเปี็นกรัรัมการัอิสิรัะโด้ย์พิจารัณาจากค่้ณสิมบัต้ิต้ามกฎหมาย์ว่าด้�วย์
หลกัทรัพัย์์และต้ลาด้หลกัทรัพัย์์	ปีรัะกาศของค่ณะกรัรัมการักำากบัหลกัทรัพัย์์และต้ลาด้หลกัทรัพัย์์	ปีรัะกาศค่ณะกรัรัมการัต้ลาด้ท้น	
รัวมถืึงปีรัะกาศข�อบังค่ับและกฎรัะเบ่ย์บท่�เก่�ย์วข�อง	ทั�งน้�จำานวนกรัรัมการัอิสิรัะต้�องม่อย์่างน�อย์หนึ�งในสิามของจำานวนกรัรัมการั
ทั�งหมด้และไม่น�อย์กว่าสิาม	(3)	ค่น	

 ค้ณ์สมูบัติข้อังกรรมูการอัิสระ	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

1. ถืือห้�นไม่เกินรั�อย์ละ	1	ของจำานวนห้�นท่�ม่สิิทธิิออกเสิ่ย์งทั�งหมด้ของบรัิษััท	บรัิษััทใหญ่	บรัิษััทย์่อย์	บรัิษััทรั่วม	ผู้้�ถืือห้�น
รัาย์ใหญ่	หรัอืผู้้�มอ่ำานาจค่วบค่ม้ของบริัษััท	ทั�งน้�	ให�นบัรัวมการัถือืห้�นของผู้้�ท่�เก่�ย์วข�องของกรัรัมการัอิสิรัะรัาย์นั�นๆ	ด้�วย์

2. ไม่เปี็นหรัือเค่ย์เปี็นกรัรัมการัท่�ม่สิ่วนรั่วมบรัิหารังาน	ล้กจ�าง	พนักงาน	ท่�ปีรัึกษัาท่�ได้�เงินเด้ือนปีรัะจำา	หรัือผู้้�ม่อำานาจ
ค่วบค่้มของบรัิษััท	บรัิษััทใหญ่	บรัิษััทย์่อย์	บรัิษััทรั่วม	บรัิษััทย์่อย์ลำาด้ับเด้่ย์วกัน	ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือของผู้้�ม่อำานาจ
ค่วบค่้มของบรัิษััท	เว�นแต้่จะได้�พ�นจากการัม่ลักษัณะด้ังกล่าวมาแล�วไม่น�อย์กว่าสิอง	(2)	ปีี	ก่อนวันท่�ได้�รัับการัแต้่งต้ั�ง
เปี็นกรัรัมการัอิสิรัะ	 ทั�งน้�	 ลักษัณะต้�องห�ามด้ังกล่าวไม่รัวมถืึงกรัณ้ท่�กรัรัมการัอิสิรัะเค่ย์เปี็นข�ารัาช่การั	 หรัือท่�ปีรัึกษัา	
ของสิ่วนรัาช่การัซื้ึ�งเปี็นผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือผู้้�ม่อำานาจค่วบค่้มของบรัิษััท

3. ไมเ่ปีน็บ้ค่ค่ลท่�ม่ค่วามสิมัพนัธิท์างสิาย์โลหติ้	หรัอืโด้ย์การัจด้ทะเบ่ย์นต้ามกฎหมาย์ในลกัษัณะท่�เปีน็บดิ้า	มารัด้า	ค่้ส่ิมรัสิ	 
พ่�น�อง	และบ้ต้รั	รัวมทั�งค่้ส่ิมรัสิของบ้ต้รัของกรัรัมการัรัาย์อื�น	ผู้้�บรัหิารั	ผู้้�ถือืห้�นรัาย์ใหญ่	ผู้้�ม่อำานาจค่วบค่ม้	หรัอืบ้ค่ค่ล
ท่�จะได้�รัับการัเสินอให�เปี็นกรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารัหรัือผู้้�ม่อำานาจค่วบค่้มของบรัิษััทหรัือบรัิษััทย์่อย์

4. ไม่ม่หรัือเค่ย์ม่ค่วามสิัมพันธิ์ทางธิ้รักิจกับบรัิษััท	บรัิษััทใหญ่	บรัิษััทย์่อย์	บรัิษััทรั่วม	ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือผู้้�ม่อำานาจ
ค่วบค่้มของบริัษััทในลักษัณะท่�อาจเป็ีนการัขัด้ขวางการัใช่�วิจารัณญาณอย่์างอิสิรัะของต้นรัวมทั�งไม่เป็ีนหรืัอเค่ย์เป็ีน 
ผู้้�ถืือห้�นท่�ม่นัย์	หรัือผู้้�ม่อำานาจค่วบค่้มของผู้้�ท่�ม่ค่วามสิัมพันธิ์ทางธิ้รักิจกับบรัิษััท	บรัิษััทใหญ่	บรัิษััทย์่อย์	บรัิษััทรั่วม	
ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือผู้้�ม่อำานาจค่วบค่้มของบรัิษััท	เว�นแต้่จะได้�พ�นจากการัม่ลักษัณะด้ังกล่าวมาแล�วไม่น�อย์กว่า	2	ปีี	
ก่อนวันท่�ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งเปี็นกรัรัมการัอิสิรั

5. ค่วามสิัมพันธิ์ทางธิ้รักิจ	 รัวมถืึงการัทำารัาย์การัทางการัค่�าท่�กรัะทำาเปี็นปีกต้ิเพื�อปีรัะกอบกิจการั	 การัเช่่าหรัือให�เช่่า
อสิังหารัิมทรััพย์์	รัาย์การัเก่�ย์วกับสิินทรััพย์์หรัือบรัิการั	หรัือการัให�หรัือรัับค่วามช่่วย์เหลือทางการัเงิน	ด้�วย์การัรัับหรัือ
ให�ก้�ย์ืม	ค่ำ�าปีรัะกัน	การัให�สิินทรััพย์์เปี็นหลักปีรัะกันหน้�สิิน	รัวมถืึงพฤต้ิการัณ์อื�นทำานองเด้่ย์วกัน	ซื้ึ�งเปี็นผู้ลให�บรัิษััท
หรัือค่้่สิัญญาม่ภารัะหน้�ท่�ต้�องช่ำารัะต้่ออ่กฝ่่าย์หนึ�ง	ต้ั�งแต้่รั�อย์ละ	3	ของสิินทรััพย์์ท่�ม่ต้ัวต้นสิ้ทธิิของบรัิษััท	หรัือต้ั�งแต้่	
20	ล�านบาทขึ�นไปี	แล�วแต้่จำานวนใด้จะต้ำ�ากว่า	ทั�งน้�	การัค่ำานวณภารัะหน้�ด้ังกล่าวให�เปี็นไปีต้ามวิธิ่การัค่ำานวณม้ลค่่า
ของรัาย์การัท่�เก่�ย์วโย์งกนัต้ามปีรัะกาศค่ณะกรัรัมการักำากบัต้ลาด้ท้นวา่ด้�วย์หลกัเกณฑ์ในการัทำารัาย์การัท่�เก่�ย์วโย์งกนั	
โด้ย์อน้โลม	แต้่ในการัพิจารัณาภารัะหน้�ด้ังกล่าว	ให�นับรัวมภารัะหน้�ท่�เกิด้ขึ�นในรัะหว่าง	1	ปีีก่อนวันท่�ม่ค่วามสิัมพันธิ์
ทางธิ้รักิจกับบ้ค่ค่ลเด้่ย์วกัน
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6. ไม่เปี็นหรัือเค่ย์เปี็นผู้้�สิอบบัญช่่ของบรัิษััท	บรัิษััทใหญ่	บรัิษััทย์่อย์	บรัิษััทรั่วม	ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือผู้้�ม่อำานาจค่วบค่้ม
ของบรัิษััท	 และไม่เปี็นผู้้�ถืือห้�นท่�ม่นัย์	 ผู้้�ม่อำานาจค่วบค่้ม	หรัือห้�นสิ่วนของสิำานักงานสิอบบัญช่่	 ซื้ึ�งม่ผู้้�สิอบบัญช่่ของ
บรัิษััท	บรัิษััทใหญ่	บรัิษััทย์่อย์	บรัิษััทรั่วม	ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือผู้้�ม่อำานาจค่วบค่้มของบรัิษััทสิังกัด้อย์้่	 เว�นแต้่จะได้�
พ�นจากการัม่ลักษัณะด้ังกล่าวมาแล�วไม่น�อย์กว่า	2	ปีี	ก่อนวันท่�ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งเปี็นกรัรัมการัอิสิรัะ

7. ไมเ่ปีน็หรัอืเค่ย์เปีน็ผู้้�ให�บรักิารัทางวิช่าช่่พใด้ๆ	ซึื้�งรัวมถืงึการัให�บรักิารัเปีน็ท่�ปีรึักษัากฎหมาย์หรัอืท่�ปีรึักษัาทางการัเงนิ	 
ซื้ึ�งได้�รัับค่่าบรัิการัเกินกว่า	2	ล�านบาทต้่อปีีจากบรัิษััท	บรัิษััทใหญ่	บรัิษััทย์่อย์	บรัิษััทรั่วม	ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือผู้้�ม่
อำานาจค่วบค่ม้ของบรัษัิัท	และไมเ่ปีน็ผู้้�ถือืห้�นท่�ม่นยั์	ผู้้�ม่อำานาจค่วบค่ม้	หรัอืห้�นสิว่นของผู้้�ให�บรักิารัทางวชิ่าช่่พนั�นด้�วย์	 
เว�นแต้่จะได้�พ�นจากการัม่ลักษัณะด้ังกล่าวมาแล�วไม่น�อย์กว่า	2	ปีีก่อนวันท่�ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งเปี็นกรัรัมการัอิสิรัะ

8. ไม่เปี็นกรัรัมการัท่�ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งขึ�นเพื�อเปี็นต้ัวแทนของกรัรัมการัของบรัิษััท	ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือผู้้�ถืือห้�นซื้ึ�งเปี็น
ผู้้�ท่�เก่�ย์วข�องกับผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่

9. ไม่ปีรัะกอบกิจการัท่�ม่สิภาพอย์่างเด้่ย์วกันและเปี็นการัแข่งขันท่�ม่นัย์กับกิจการัของบรัิษััทหรัือบรัิษััทย์่อย์	 หรัือ 
ไม่เปี็นห้�นสิ่วนท่�ม่นัย์ในห�างห้�นสิ่วน	 หรัือเปี็นกรัรัมการัท่�ม่สิ่วนรั่วมบรัิหารังาน	 ล้กจ�าง	 พนักงาน	 ท่�ปีรัึกษัาท่�รัับเงิน
เด้ือนปีรัะจำา	 หรัือถืือห้�นเกินรั�อย์ละ	1	 ของจำานวนห้�นท่�ม่สิิทธิิออกเสิ่ย์งทั�งหมด้ของบรัิษััทอื�น	 ซึื้�งปีรัะกอบกิจการั 
ท่�ม่สิภาพอย์่างเด้่ย์วกันและเปี็นการัแข่งขันท่�ม่นัย์กับกิจการัของบรัิษััท	หรัือบรัิษััทย์่อย์	

10. ไม่ม่ลักษัณะอื�นใด้ท่�ทำาให�ไม่สิามารัถืให�ค่วามเห็นอย์่างเปี็นอิสิรัะเก่�ย์วกับการัด้ำาเนินงานของบรัิษััท

 5.2) การสรรหากรรมการตรวจสอบ
	 การัสิรัรัหากรัรัมการัต้รัวจสิอบจะพิจารัณาค่้ณสิมบัต้ิโด้ย์ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 และนำาเสินอ 
ต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ	ซื้ึ�งองค่์ปีรัะกอบการัสิรัรัหาและแต้่งต้ั�งค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

1. ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบจะปีรัะกอบด้�วย์สิมาช่ิกท่�เปี็นกรัรัมการัอิสิรัะอย์่างน�อย์สิาม	(3)	ค่น

2. สิมาช่ิกของค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบอย่์างน�อย์หนึ�ง	 (1)	 ค่น	 ต้�องม่ค่วามรั้�และปีรัะสิบการัณ์เพ่ย์งพอท่�จะสิามารัถื 
ทำาหน�าท่�ในการัสิอบทานค่วามน่าเช่ื�อถืือของงบการัเงินได้�

 ค้ณ์สมูบัติข้อังสมูาชิกคณ์ะกรรมูการตรวจสอับ ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�	

1. เปี็นกรัรัมการัอิสิรัะท่�ม่ค่้ณสิมบัต้ิค่รับถื�วนต้ามค่ำานิย์ามของกรัรัมการัอิสิรัะท่�กำาหนด้โด้ย์ปีรัะกาศค่ณะกรัรัมการักำากับ
ต้ลาด้ท้น

2. ไมเ่ป็ีนกรัรัมการัท่�ได้�รับัมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการั	ให�ต้ดั้สินิใจในการัด้ำาเนนิกจิการัของบรัษัิัทบรัษัิัทใหญ	่บรัษัิัทย์อ่ย์	
บรัิษััทรั่วม	บรัิษััทย์่อย์ลำาด้ับเด้่ย์วกัน	ผู้้�ถืือห้�นใหญ่	หรัือผู้้�ม่อำานาจค่วบค่้มของบรัิษััท

3. ไม่เปี็นกรัรัมการัของบรัิษััทใหญ่	บรัิษััทย์่อย์	หรัือบรัิษััทย์่อย์ลำาด้ับเด้่ย์วกัน	เฉพาะท่�เปี็นบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์น	

4. ม่ค่วามรั้�และปีรัะสิบการัณ์เพ่ย์งพอท่�จะสิามารัถืทำาหน�าท่�ในฐานะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ

	 ทั�งน้�	 วารัะการัด้ำารังต้ำาแหน่งของกรัรัมการัต้รัวจสิอบจะม่กำาหนด้	3	 ปีี	 นับจากวันท่�ได้�รัับการัแต่้งต้ั�งเมื�อสิิ�นสิ้ด้วารัะการั 
ด้ำารังต้ำาแหน่ง	 สิมาช่ิกของค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบอาจได้�รัับการัแต้่งต้ั�งให�เข�าด้ำารังต้ำาแหน่งใหม่อ่กได้�ต้ามท่�ค่ณะกรัรัมการั
ของบรัิษััทอาจเห็นสิมค่วรัแต้่ทั�งน้�	กรัรัมการัอิสิรัะจะม่วารัะการัด้ำารังต้ำาแหน่งต้่อเน่�องไม่เกิน	9	ปีี	นับจากวันท่�ได้�รัับการัแต้่งต้ั�ง 
ให�ด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัอิสิรัะค่รัั�งแรัก	

 5.3) การสรรหากรรมการบริษัท
	 การัสิรัรัหาค่ณะกรัรัมการับริัษััทจะพิจารัณาค่ณ้สิมบัต้โิด้ย์ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่า่ต้อบแทนจะร่ัวมกนัพจิารัณา
นำาเสินอบ้ค่ค่ลท่�เหมาะสิมซึื้�งส่ิวนหนึ�งได้�เปีดิ้โอกาสิให�ผู้้�ถือืห้�นเสินอชื่�อบ้ค่ค่ลท่�ม่ค่ณ้สิมบตั้	ิเสินอต้อ่ท่�ปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัษัิัท	
และ/หรัือท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ	ซื้ึ�งองค่์ปีรัะกอบการัสิรัรัหาและแต้่งต้ั�งค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

1. ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอย์่างน�อย์ห�า	(5)	ค่น	และกรัรัมการัไม่น�อย์กว่ากึ�งหนึ�ง(1/2)	ของจำานวน
กรัรัมการัทั�งหมด้ต้�องม่ถืิ�นท่�อย์้่ในรัาช่อาณาจักรั
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2. ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทต้�องปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอสิิรัะอย์า่งน�อย์สิาม	(3)	ค่น	และกรัรัมการัไมน่�อย์กวา่หนึ�งในสิาม	(1/3)	
ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้ต้�องเปี็นกรัรัมการัอิสิรัะ

		 อนึ�ง	การัสิรัรัหากรัรัมการับรัิษััทรัวมถืึงกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	ค่ณะกรัรัมการัย์ังให�ค่วามสิำาค่ัญในการัวิเค่รัาะห์ทักษัะท่�ม่อย์้่ของ
ค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ปีัจจ้บันและทักษัะท่�จำาเปี็นท่�บรัิษััทต้�องการั	(Skill	Matrix)	เพื�อสิรัรัหากรัรัมการับรัิษััทท่�ม่ค่้ณสิมบัต้ิเหมาะสิม

	 โค่รังสิรั�างของค่ณะกรัรัมการัปีรัะกอบด้�วย์	 ทักษัะของกรัรัมการัในแต่้ละด้�านท่�ม่ค่วามจำาเป็ีนต้่อการัทำาหน�าท่�เค่รัื�องมือ 
ท่�นำามาใช่�	ค่ือ	การัทำา	“Board	skill	matrix”	ซื้ึ�งเปี็น	checklist	ท่�ช่่�ให�เห็นว่า	ณ	ปีัจจ้บัน	ทักษัะของกรัรัมการัม่ค่รับถื�วนแล�วหรัือย์ัง	 
และถื�าจะต้�องสิรัรัหากรัรัมการัหรืัอผู้้�นำาบรัิษััทเพิ�มเติ้มหรืัอทด้แทนก็สิามารัถืกำาหนด้เป้ีาหมาย์ได้�ชั่ด้เจนว่าต้�องการักรัรัมการัใน
ทักษัะใด้ท่�ย์ังขาด้อย์้่	อ่กทั�ง	ย์ังสิามารัถืนำาไปีใช่�กำาหนด้เปี็นแผู้นการัอบรัมและพัฒนาของกรัรัมการัได้�อ่กด้�วย์

 ค้ณ์สมูบัติข้อังกรรมูการบริษัท	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

1. กรัรัมการัท้กค่นต้�องม่ค่ณ้สิมบตั้ติ้ามท่�กำาหนด้ไว�ในกฎรัะเบ่ย์บต้า่งๆ	ต้ลอด้จนมค่่ณ้สิมบตั้ติ้ามท่�กำาหนด้ไว�ในข�อบงัค่บั
ของบรัิษััท

2. ต้�องสิำาเรั็จการัศึกษัาอย์่างน�อย์ช่ั�นปีรัิญญาต้รั่ในสิาขาใด้ก็ได้�

3. เปี็นผู้้�ม่ค่วามรั้�ในกิจการัของบรัิษััทและสิามารัถือ้ทิศเวลาได้�อย์่างเพ่ย์งพอต้ลอด้จนใช่�ค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืท่�ม่ 
เพื�อปีรัะโย์ช่น์ของบรัิษััท

4. เปี็นผู้้�ม่ค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์สิ้จรัิต้และม่ค่้ณธิรัรัมสิ้ง

5. กรัรัมการัต้�องไมด่้ำารังต้ำาแหน่งเปีน็กรัรัมการัในบริัษััทท่�จด้ทะเบ่ย์นอื�นๆ	เกนิกวา่	5	บรัษัิัท	ในกรัณท่้�กรัรัมการัค่นใด้ค่นหนึ�ง 
ม่ต้ำาแหน่งเป็ีนกรัรัมการัในบริัษััทท่�จด้ทะเบ่ย์นอื�นๆ	 เกินกว่า	5	 บรัิษััท	 ค่ณะกรัรัมการัจะพิจารัณาถึืงปีรัะสิิทธิิภาพ
ในการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ของกรัรัมการัท่านด้ังกล่าว	 และรัาย์งานเหต้้ผู้ลในการัแต่้งต้ั�งกรัรัมการัด้ังกล่าวไว�ในรัาย์งานการั
ปีฏิิบัต้ิต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่	ซื้ึ�งปีรัากฏิต้ามแบบแสิด้งรัาย์การัข�อม้ลปีรัะจำาปีี	(แบบ	56-1)	และรัาย์งาน
ปีรัะจำาปีี	(แบบ	56-2)

	 ในการัปีรัะช้่มสิามัญปีรัะจำาปีีผู้้�ถืือห้�นท้กค่รัั�งให�กรัรัมการัจำานวนหนึ�งในสิามของกรัรัมการัทั�งหมด้ออกจากต้ำาแหน่ง	 
หากไม่สิามารัถืแบ่งจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้ออกเปี็นสิามสิ่วนเท่ากันได้�	ให�กรัรัมการัท่�ออกม่จำานวนใกล�ท่�สิ้ด้กับสิ่วนหนึ�งในสิาม	
กรัรัมการัท่�ออกต้ามวารัะนั�นอาจถื้กเลือกกลับเข�ามาด้ำารังต้ำาแหน่งอ่กก็ได้�	 นอกจากการัพ�นต้ำาแหน่งต้ามวารัะแล�ว	 กรัรัมการั 
พ�นจากต้ำาแหน่งเมื�อ

	 	 (1)		 เสิ่ย์ช่่วิต้

	 	 (2)		ลาออก	(โด้ย์ม่ผู้ลต้ั�งแต้่วันท่�บรัิษััทได้�รัับจด้หมาย์ลาออก)

	 	 (3)		ขาด้ค่ณ้สิมบัต้หิรัอืม่ลกัษัณะต้�องห�ามต้ามรัะเบ่ย์บ	และปีรัะกาศท่�ออกต้ามค่วามของกฎหมาย์หรืัอต้ามข�อบังค่บับรัษัิัท

	 	 (4)		ท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นลงมต้ิให�ออก

	 	 (5)		ศาลม่ค่ำาสิั�งให�ออก

 5.4) การสรรหากรรมการบริหาร 
	 การัสิรัรัหากรัรัมการับรัิหารัจะพิจารัณาค่้ณสิมบัต้ิโด้ย์ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 และนำาเสินอ 
ให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเพื�ออน้มัต้ิการัแต้่งต้ั�ง	 ซึื้�งค่ณะกรัรัมการับรัิหารัทำาหน�าท่�ในการับรัิหารักิจการัให�เปี็นไปีต้ามนโย์บาย์	 
ข�อบังค่ับ	 หลักเกณฑ์	 และกฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข�อง	 และพิจารัณา	 กลั�นกรัองเรัื�องต้่างๆ	 ก่อนนำาเสินอต้่อค่ณะกรัรัมการั	 ต้ลอด้จน
ต้ิด้ต้ามการัด้ำาเนินนโย์บาย์และแนวทางการับรัิหารังานต้่างๆ	ของบรัิษััทให�เปี็นไปีอย์่างม่ปีรัะสิิทธิิภาพ

 5.5) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
	 การัสิรัรัหาผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งได้�แก่	 กรัรัมการัผู้้�จัด้การัและผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง	ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน 
จะเป็ีนผู้้�พิจารัณาถึืงค่้ณสิมบัต้ิท่�ค่รับถื�วนเหมาะสิม	 ม่ค่วามร้ั�ค่วามสิามารัถื	 ทักษัะ	 และปีรัะสิบการัณ์ท่�เป็ีนปีรัะโย์ช่น์ต้่อการั 
ด้ำาเนินงานของบรัิษััท	และนำาเสินอต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ
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 5.6) การสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทม่การัแต้่งต้ั�งค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย์่อย์ต้่างๆ	 ได้�แก่	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 
ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	 และพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	 และค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์ง	 เพื�อ
ให�ปีฏิิบัต้ิหน�าท่�เฉพาะเรัื�องและนำาเสินอผู้ลให�ค่ณะกรัรัมการับริัษััทพิจารัณาและรัับทรัาบ	 ซึื้�งค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย่์อย์ม่หน�าท่�และ 
ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบต้ามท่�กำาหนด้

 ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเปี็นผู้้�กำาหนด้วิสิัย์ทัศน์	พันธิกิจ	และนโย์บาย์	รัวมถืึงเปี็นผู้้�กำากับด้้แลกิจการัของบรัิษััทให�เปี็นไปี
ต้ามวัต้ถืป้ีรัะสิงค์่และเปีา้หมาย์ท่�กำาหนด้ไว�	อันกอ่ให�เกดิ้ปีรัะโย์ช่น์สิง้สิด้้เพื�อเพิ�มมล้ค่า่ทางเศรัษัฐกิจให�แกบ่รัษัิัทและผู้้�ถือืห้�น	
โด้ย์ค่ำานงึถึืงผู้ลปีรัะโย์ช่น์ของผู้้�ม่ส่ิวนได้�เสิย่์ท้กฝ่า่ย์	ม่ค่วามเป็ีนอิสิรัะในการัแสิด้งค่วามคิ่ด้เหน็	และการัตั้ด้สินิใจไม่แสิวงหา 
ผู้ลปีรัะโย์ช่น์แก่ต้นเองหรืัอแก่ผู้้�หนึ�งผู้้�ใด้ไม่ด้ำาเนินการัใด้ๆ	 ท่�เป็ีนการัขัด้แย์�ง	 หรัือเป็ีนการัแข่งขันกับผู้ลปีรัะโย์ช่น์ของ
บรัิษััทหรัือบรัิษััทย์่อย์ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�กำาหนด้บทบาท	 หน�าท่�	 และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบรัะหว่างค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 
ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	และพจิารัณาค่า่ต้อบแทน	ค่ณะกรัรัมการักำากบัด้แ้ลกจิการั	และค่ณะกรัรัมการั
บริัหารัค่วามเสิ่�ย์ง	ไว�อย์า่งช่ดั้เจนและเปีน็ลาย์ลกัษัณอ์กัษัรั	นอกจากน้�	ย์งัจดั้ให�มก่ลไกในการักำากบัด้แ้ลและต้ดิ้ต้ามการัปีฏิบิตั้ิ
งานและการัค่วบค่ม้ฝ่า่ย์บรัหิารัในช่่วงเวลาท่�จำาเปีน็และเหมาะสิม	ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทให�ค่วามสิำาค่ญัต้อ่รัาย์งานทางการัเงนิ
ท่�ต้�องสิะท�อนให�เห็นถืึงผู้ลการัด้ำาเนินงานอย์่างแท�จรัิง	ม่การัปีรัะเมินกำาหนด้และวางมาต้รัฐานในการับรัิหารั	ปี้องกัน	และ
จัด้การัค่วามเสิ่�ย์งให�อย์้่ในรัะด้ับท่�เหมาะสิมอย์่างม่ปีรัะสิิทธิิภาพและปีรัะสิิทธิิผู้ลภาย์ใต้�หลักการัถื่วงด้้ลอำานาจ	และสิามารัถื
ต้รัวจสิอบได้�	โด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทม่ค่วามม่้งมั�นในการัพฒันา	เพื�อให�ธิร้ักจิของบรัษัิัท	ม่ค่วามเจรัญิก�าวหน�าอย่์างมั�นค่ง
และย์ั�งย์ืน	สิามารัถืสิรั�างผู้ลต้อบแทนแก่ผู้้�ถืือห้�นได้�อย์่างเหมาะสิม

6.  การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณ์ะกรรมการ
	 บริัษััทมก่ารักำาหนด้และแย์กอำานาจของค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทและฝ่า่ย์จดั้การัในรัะด้บัต้า่งๆ	ไว�อย่์างช่ดั้เจน	โด้ย์ในการัพจิารัณา
และต้ดั้สินิใจในเรัื�องท่�สิำาค่ญัๆ	จะต้�องผู้า่นค่วามเหน็ช่อบของค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทและค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย์อ่ย์	เพื�อถืว่งด้ล้และสิอบ
ทานให�เกิด้ค่วามโปีรั่งใสิและเปี็นธิรัรัมต้่อผู้้�ท่�เก่�ย์วข�องท้กฝ่่าย์

	 อนึ�งอำานาจอนมั้ต้กิารัทำารัาย์การัท่�สิำาค่ญัต่้างๆ	ค่ณะกรัรัมการัได้�พจิารัณาทบทวนอำานาจอนมั้ต้ิในการัปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการั	
ค่รัั�งท่�	5/2562	เมื�อวันท่�	8	สิิงหาค่ม	2562	เพื�อให�บรัิษััทม่การัด้ำาเนินการัต้ามนโย์บาย์อย์่างม่ปีรัะสิิทธิิภาพ	อำานาจอน้มัต้ิรัาย์การั
สิำาค่ัญในปีรัะเด้็นต้่างๆ	ปีรัะกอบด้�วย์	(1)	งานบรัิหารัองค่์กรั	(2)	งานงบปีรัะมาณ	(3)	งานจัด้ซื้ื�อจัด้จ�าง	(4)	งานโค่รังการัเพื�อขาย์	
(5)	งานบ้ค่ค่ล	(6)	งานธิ้รัการั	(7)	งานด้�านการัต้ลาด้	(8)	งานบัญช่่และการัเงิน	(9)	งานด้�านกฎหมาย์	โด้ย์แบ่งอำานาจอน้มัต้ิการั
ทำารัาย์การัต้ามสิาย์บังค่บับัญช่า	อาทิ	รัะดั้บค่ณะกรัรัมการั,	รัะดั้บค่ณะกรัรัมการับริัหารั,	รัะดั้บปีรัะธิานกรัรัมการั,	รัะดั้บกรัรัมการั
ผู้้�จัด้การั	เปี็นต้�น

7.  การรวมหรือแยกตำาแหน่ง
	 บรัิษััทม่นโย์บาย์ในการัแบ่งแย์กหน�าท่�ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของปีรัะธิานกรัรัมการับรัิษััท	และกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	โด้ย์จะต้�องเปี็น
บ้ค่ค่ลท่�มค่่วามร้ั�ค่วามสิามารัถื	ม่ปีรัะสิบการัณแ์ละค่ณ้สิมบตั้ทิ่�เหมาะสิม	และต้�องไมเ่ปีน็บ้ค่ค่ลเด้ย่์วกนัเพื�อให�มก่ารัถืว่งด้ล้อำานาจ
โด้ย์การัแย์กหน�าท่�การักำากับด้้แลและบรัิหารังานออกจากกัน
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 ประธานกรรมการบริษัท
	 ไม่เป็ีนผู้้�บริัหารัรัวมทั�งไม่เป็ีนบ้ค่ค่ลเด้ย่์วกับกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	โด้ย์ปีรัะธิานกรัรัมการับรัษัิัทม่ค่วามเป็ีนอิสิรัะจากฝ่า่ย์บรัหิารั	
ม่การัแบ่งแย์กหน�าท่�ในการักำาหนด้นโย์บาย์การักำากับด้้แลและการับรัิหารังานปีรัะจำาออกจากกันอย์่างช่ัด้เจน	 ปีรัะธิานกรัรัมการั
บรัษัิัท	มห่น�าท่�เปีน็ปีรัะธิานในท่�ปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัษัิัท	ซื้ึ�งเปีน็ผู้้�กำาหนด้วิสิยั์ทัศน	์พันธิกจิ	และนโย์บาย์ท่�สิำาคั่ญให�ฝ่า่ย์บรัหิารั
นำาไปีปีฏิบิติั้	โด้ย์กรัรัมการับรัษัิัทท้กค่นมค่่วามเปีน็อสิิรัะในการัเสินอวารัะการัปีรัะช้่ม	การัแสิด้งค่วามค่ดิ้เหน็ต้อ่การัด้ำาเนนิงานของ
บรัิษััทในด้�านต้่างๆ	รัวมถืึงพิจารัณาอย์่างรัอบค่อบในเรัื�องท่�อาจขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์	เพื�อให�ม่ค่วามถื้กต้�อง	โปีรั่งใสิ	สิามารัถื
ต้รัวจสิอบได้�	ทั�งน้�	หลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่กำาหนด้ให�ปีรัะธิานกรัรัมการัค่วรัเปี็นกรัรัมการัอิสิรัะ	แต้่ถืึงแม�ปีรัะธิานกรัรัมการั
ของบรัิษััทไม่ได้�ด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัอิสิรัะแต้่ปีรัะธิานกรัรัมการับรัิษััทม่บทบาทค่วามเปี็นผู้้�นำาของค่ณะกรัรัมการัอย์่างเต้็มท่�	
อ่กทั�งบรัษัิัทจงึพจิารัณาแต้ง่ต้ั�งให�มก่รัรัมการัอสิิรัะเกนิกวา่กึ�งหนึ�งของกรัรัมการัทั�งหมด้เพื�อให�สิอด้ค่ล�องต้ามหลกัการักำากบัด้แ้ล
กิจการัท่�ด้่	(CG	Code)

 บทบาทอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. ด้้แลภาพรัวมในด้�านกลย์้ทธิ์และนโย์บาย์ของบรัิษััทเพื�อเปี็นแนวทางในการัด้ำาเนินธิ้รักิจ

2. ทำาหน�าท่�ปีรัะธิานในท่�ปีรัะช้่มและเข�ารั่วมการัปีรัะช้่มท้กค่รัั�ง	 เพื�อให�การัด้ำาเนินการัปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท 
ม่ปีรัะสิิทธิิภาพ	 รัวมถืึงกรัะต้้�นให�กรัรัมการัท้กท่านแสิด้งค่วามค่ิด้เห็น	 และด้้แลให�กรัรัมการัท้กท่านได้�รัับข�อม้ลของ
บรัิษััทท่�ถื้กต้�อง	ต้รังเวลา	และช่ัด้เจน	เพื�อใช่�ปีรัะกอบการัพิจารัณาและ/หรัืออน้มัต้ิในวารัะต้่างๆ	ของการัปีรัะช่้ม

3. ด้แ้ลการัสิื�อสิารัรัะหวา่งบรัษัิัท	และผู้้�ถือืห้�นของบรัษัิัทให�เปีน็ไปีอย์า่งม่ปีรัะสิทิธิภิาพ	และเปีดิ้โอกาสิให�ผู้้�ถือืห้�นสิามารัถื
ต้ิด้ต้่อสิื�อสิารักับค่ณะกรัรัมการัเพื�อแลกเปีล่�ย์นค่วามค่ิด้เห็นรัะหว่างกัน

4. ทำาหน�าท่�เปี็นปีรัะธิานในท่�ปีรัะช้่มผู้้�ถืือห้�นท้กค่รัั�ง	 และม่การัมอบหมาย์ให�ม่ผู้้�ด้้แลการัปีรัะช้่มผู้้�ถืือห้�นให�เป็ีนไปีต้าม
กฎหมาย์และข�อบังคั่บต้่างๆ	 อย์่างถื้กต้�อง	 พรั�อมทั�งด้้แลให�กรัรัมการัท้กท่านเข�ารั่วมการัปีรัะช้่มผู้้�ถืือห้�นอย์่าง 
พรั�อมเพรั่ย์งกัน	 และเปีิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นได้�ใช่�สิิทธิิในการัปีรัะช้่มผู้้�ถืือห้�นอย์่างเต้็มท่�ในการัเข�ารั่วมปีรัะช้่มและ 
ออกเสิ่ย์งลงค่ะแนนในท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	การัซื้ักถืามหรัือขอค่ำาช่่�แจงเพิ�มเต้ิม

5. ปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ด้�วย์ค่วามซืื้�อสัิต้ย์์	 ด้้แลโค่รังสิรั�างของค่ณะกรัรัมการัให�ม่ค่วามเหมาะสิม	 ด้้แลให�ม่การันำานโย์บาย์และ 
การัต้ัด้สิินใจของค่ณะกรัรัมการัไปีปีฏิิบัต้ิอย์่างม่ปีรัะสิิทธิิผู้ล

6. สินับสิน้นการัด้ำาเนินกิจกรัรัมเก่�ย์วกับการักำากับด้้แลกิจการั	(Corporate	Governance)	และนโย์บาย์ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ
ต้่อสิังค่มให�เกิด้ขึ�นในท้กรัะด้ับ	ต้ั�งแต้่กรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งจนถืึงพนักงาน

7. สินบัสินน้สิง่เสิรัมิให�กรัรัมการัท้กทา่นทำางานรัว่มกนัอย่์างเป็ีนท่ม	อนัจะกอ่ให�เกดิ้ค่วามมป่ีรัะสิทิธิภิาพและปีรัะสิทิธิผิู้ล
ในการัทำางาน	 ด้้แลให�ม่การัปีรัะเมินผู้ลการัปีฏิิบัต้ิของค่ณะกรัรัมการั	 ทั�งแบบปีรัะเมินต้นเองแบบปีรัะเมินไขว�	 และ 
แบบปีรัะเมินกล้่ม	นำาผู้ลการัปีรัะเมินด้ังกล่าวมาปีรัับปีรั้งและพัฒนาการัทำางานของค่ณะกรัรัมการั

8. สินบัสินน้ส่ิงเสิริัมให�กรัรัมการัท้กท่านเข�าร่ัวมอบรัมพัฒนาทักษัะค่วามร้ั�ในด้�านต้า่งๆ	ท่�เป็ีนปีรัะโย์ช่น์แกก่ารัปีฏิบัิต้หิน�าท่�
กรัรัมการัในสิถืาบนัท่�มชื่่�อเสิย่์งและเปีน็ท่�ย์อมรับั	เช่่น	สิมาค่มสิง่เสิรัมิสิถืาบนักรัรัมการับรัษัิัทไทย์	และต้ลาด้หลกัทรัพัย์์
แห่งปีรัะเทศไทย์	เปี็นต้�น

 กรรมการผู้จัดการ
	 ไม่ได้�เปี็นบ้ค่ค่ลเด้่ย์วกับปีรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัแต้่ถืือเป็ีนผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งในสิ่วนของฝ่่าย์จัด้การั	 โด้ย์ทำาหน�าท่�ในการั
ด้ำาเนินกิจการั	 และ/หรัือการับรัิหารังานปีรัะจำาวันของบรัิษััทต้ามแนวทางท่�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	 กำาหนด้	
พิจารัณาธิ้รักรัรัมต้่างๆ	ท่�เก่�ย์วกับการัด้ำาเนินงานต้ามปีกต้ิของบรัิษััท

 บทบาทอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. กำาหนด้ภารักิจ	วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์	แนวทาง	และเปี้าหมาย์การัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทเพื�อเสินอต้่อท่�ปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการั	
และด้ำาเนนิการัเพื�อให�เปีน็ไปีต้ามภารักิจ	วตั้ถืป้ีรัะสิงค์่	แนวทาง	และเปีา้หมาย์การัด้ำาเนนิธิร้ักิจของบรัษัิัทด้งักล่าวด้�วย์	
รัวมถืึงการัสิั�งการัและกำากับด้้แลการัด้ำาเนินงานโด้ย์รัวม
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2. ม่อำานาจพิจารัณาว่าจ�างพนักงานและบรัรัจ้แต้่งต้ั�งต้ลอด้จนการัโอน	โย์กย์�าย์สิาย์งาน/แผู้นก	หรัือการัพ�นจากการัเปี็น
พนักงาน	กำาหนด้อัต้รัาค่่าจ�าง	ค่่าต้อบแทน	เงินโบนัสิ	รัวมถืึงสิวัสิด้ิการัเก่�ย์วกับพนักงานทั�งหมด้ของบรัิษััท

3. พิจารัณาและด้ำาเนินการัให�ม่การัปีฏิิบัต้ิต้ามค่ำาสิั�ง	รัะเบ่ย์บ	ปีรัะกาศ	บันทึก	เพื�อให�การัปีฏิิบัต้ิงานเปี็นไปีต้ามภารักิจ	
วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์	แนวทาง	และเปี้าหมาย์การัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท	และเพื�อรัักษัารัะเบ่ย์บวินัย์การัทำางานภาย์ในองค่์กรั

4. ด้ำาเนินกิจการัท่�เก่�ย์วข�องกับการับรัิหารังานทั�วไปีของบรัิษััท

5. ให�ม่อำานาจในการัมอบอำานาจช่่วง	และ/หรัอืมอบหมาย์ให�บ้ค่ค่ลอื�นปีฏิบิตั้งิานเฉพาะอย์า่งแทนได้�	โด้ย์การัมอบอำานาจช่่วง	 
และ/หรัอืการัมอบหมาย์ด้งักลา่วให�อย่้์ภาย์ใต้�ขอบเขต้แหง่การัมอบอำานาจต้ามหนงัสิอืมอบอำานาจ	และ/หรัอืให�เปีน็ไปี
ต้ามรัะเบ่ย์บ	ข�อกำาหนด้	หรัือค่ำาสิั�งท่�ค่ณะกรัรัมการัของบรัิษััท	และ/หรัือบรัิษััทได้�กำาหนด้ไว�

	 ทั�งน้�	 อำานาจต้ลอด้จนการัมอบอำานาจแก่บ้ค่ค่ลอื�นท่�เห็นสิมค่วรัจะไม่รัวมถืึงอำานาจ	และ/หรัือการัมอบอำานาจในการัอน้มัต้ิ
รัาย์การัใด้ท่�ต้นหรัอืบ้ค่ค่ลท่�อาจม่ค่วามขดั้แย์�ง	ม่สิว่นได้�เสิย่์	หรัอืผู้ลปีรัะโย์ช่น์ในลกัษัณะอื�นใด้ขดั้แย์�งกบับรัษัิัทหรัอืบรัษัิัทย์อ่ย์ต้าม
กฎเกณฑ์ของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	ซื้ึ�งการัอน้มัต้ิรัาย์การัในลักษัณะด้ังกล่าวจะต้�องเสินอต้่อท่�ปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการั	
และ/หรัือท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นเพื�อพิจารัณาและอน้มัต้ิรัาย์การัด้ังกล่าวต้ามท่�ข�อบังค่ับของบรัิษััทหรัือกฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข�องกำาหนด้

8. แผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
	 ค่ณะกรัรัมการับริัษััทได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญกับการัสืิบทอด้ต้ำาแหน่งในรัะดั้บผู้้�บริัหารัรัะด้ับสิ้งท้กต้ำาแหน่ง	 โด้ย์เฉพาะอย่์างย์ิ�ง
ต้ำาแหน่งท่�เปี็นผู้้�นำาองค่์กรั	 คื่อ	 กรัรัมการัผู้้�จัด้การัในบรัิษััท	 โด้ย์ม่วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์เพื�อรัักษัาค่วามเช่ื�อมั�นให�กับผู้้�ลงท้น	 องค่์กรั	 
ต้ลอด้จนพนักงานว่าการัด้ำาเนินงานของบรัิษััทจะได้�รัับการัสิานต้่ออย์่างทันท่วงท่	

	 ด้ังนั�น	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัได้�รั่วมกันกำาหนด้หลักเกณฑ์และแผู้นการัสิืบทอด้ต้ำาแหน่ง	(Succession	Plan)	 โด้ย์สิรัรัหา
บ้ค่ลากรัภาย์ในองค่์กรัท่�ม่ศักย์ภาพสิ้ง	ซื้ึ�งเปี็นผู้้�ท่�ม่ค่วามเหมาะสิมทางด้�านค่้ณว้ฒิ	ค่ือ	ม่ค่วามรั้�และปีรัะสิบการัณ์	สิามารัถืสิรั�าง
ผู้ลงานท่�ด้่เลิศให�องค่์กรั	 ม่ทัศนค่ต้ิและพฤต้ิกรัรัมท่�เหมาะสิมกับวัฒนธิรัรัมองค่์กรั	 รัวมทั�งม่ค่วามเหมาะสิมด้�านวัย์ว้ฒิท่�พรั�อม 
จะด้ำารังต้ำาแหน่งท่�ว่างลงรัวมทั�งม่การัจัด้ทำาแผู้นพัฒนารัาย์บ้ค่ค่ล	 เพื�อเต้รั่ย์มบ้ค่ลากรัให�ม่ค่วามพรั�อมสิำาหรัับต้ำาแหน่งผู้้�บรัิหารั
รัะด้ับสิ้ง

9.  การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท และคณ์ะกรรมการชุดย่อย 
	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)	กำาหนด้หลักเกณฑ์ให�ค่ณะกรัรัมการัและค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์ปีรัะเมินผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงาน
เปี็นปีรัะจำาท้กปีี	 เพื�อให�ค่ณะกรัรัมการัรั่วมกันพิจารัณาผู้ลงานและปีัญหาต้่างๆ	 ท่�เกิด้ขึ�นเพื�อการัปีรัับปีรั้งแก�ไขและพัฒนาอย์่าง
ต้่อเน่�อง	 โด้ย์กำาหนด้เกณฑ์การัปีรัะเมินเปีรั่ย์บเท่ย์บกับผู้ลปีฏิิบัต้ิงานอย์่างเป็ีนมาต้รัฐานและสิอด้ค่ล�องกับหลักการักำากับด้้แล
กิจการัท่�ด้่

	 การัปีรัะเมนิผู้ลการัปีฏิบิตั้งิานเปีน็แบบรัาย์ค่ณะและรัาย์บ้ค่ค่ล	โด้ย์วธิิป่ีรัะเมนิด้�วย์ต้นเอง	(self-evaluation)	เลขานก้ารับรัษัิัท
เป็ีนผู้้�นำาสิง่แบบปีรัะเมินให�แก่ค่ณะกรัรัมการัและค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย่์อย์	เพื�อให�กรัรัมการัพิจารัณาผู้ลงานของต้นเอง	ปีรับัปีรัง้	แก�ไข	
และนำาสิง่แบบปีรัะเมนิกลบัมาย์งัเลขานก้ารับริัษััท	เพื�อรัวบรัวมผู้ลและสิรัป้ีผู้ลการัปีรัะเมินในรัอบปีีเพื�อรัาย์งานต่้อค่ณะกรัรัมการั
บรัิษััท	รัวมถืึงเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลเพื�อให�เปี็นไปีต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่

	 เกณฑ์การัปีรัะเมินผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงาน	ค่ิด้เปี็นรั�อย์ละจากค่ะแนนเต้็มในแต้่ละหมวด้	ด้ังน้�

	 ค่ะแนนมากกว่ารั�อย์ละ	80		 	 ม่การัด้ำาเนินการัในเรัื�องนั�นอย์่างด้่เย์่�ย์ม

	 ค่ะแนนอย์้่ในช่่วงรั�อย์ละ	71-80	 	 ม่การัด้ำาเนินการัในเรัื�องนั�นด้่

	 ค่ะแนนอย์้่ในช่่วงรั�อย์ละ	61-70	 	 ม่การัด้ำาเนินการัในเรัื�องนั�นพอสิมค่วรั

	 ค่ะแนนอย์้่ในช่่วงต้ำ�ากว่ารั�อย์ละ	60	 ม่การัด้ำาเนินการัในเรัื�องนั�นต้ำ�ากว่ามาต้รัฐาน
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	 ทั�งน้�	ปีี	2564	ผู้ลปีรัะเมินค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	และค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์	ม่ด้ังต้่อไปีน้�

 9.1) การประเมูินตนเอังข้อังกรรมูการบริษัท แบ่งออกเปี็น	3	ปีรัะเภท

ประเภทที� 1	แบบปีรัะเมินต้นเองของค่ณะกรัรัมการั	แบ่งการัปีรัะเมินออกเปี็น	4	หมวด้โด้ย์ผู้ลการัปีรัะเมินปีรัะจำาปีี	2564	
สิรั้ปีได้�ด้ังน้�

1.	 โค่รังสิรั�างและค่้ณสิมบัต้ิของค่ณะกรัรัมการัในเรัื�องด้ังต้่อไปีน้�ม่ค่วามเหมาะสิม	 ทำาให�การัทำางานของค่ณะกรัรัมการั 
ม่ปีรัะสิิทธิิภาพ

2.	 การัปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการัได้�ด้ำาเนินการัในเรัื�องด้ังต้่อไปีน้�	 เพื�อให�ค่ณะกรัรัมการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ในการัปีรัะช้่มได้�อย์่าง 
ม่ปีรัะสิิทธิิภาพ

3.	 บทบาท	หน�าท่�	และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของค่ณะกรัรัมการั	ได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญ	ใช่�เวลาในการัพิจารัณา	ทบทวนและปีฏิิบัต้ิ
ต้ามในเรัื�องต้่อไปีน้�อย์่างเพ่ย์งพอ

4.	 เรัื�องอื�นๆ	เช่่น	ค่วามสิัมพันธิ์รัะหว่างค่ณะกรัรัมการัและฝ่่าย์จัด้การั	การัพัฒนาต้นเองของกรัรัมการัและผู้้�บรัิหารั

ระดำับคะแนนที�ไดำ้ร้อัยุละ 99.57 อัยุู่ในระดำับมูีการดำำาเนินการในเร่�อังนั�นอัยุ่างดำีเยุี�ยุมู

ประเภทที� 2 แบบปีรัะเมินต้นเองของค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย์่อย์	 แบ่งการัปีรัะเมินออกเปี็น	3	 หมวด้โด้ย์ผู้ลการัปีรัะเมิน 
ปีรัะจำาปีี	2564	สิรั้ปีได้�ด้ังน้�

1.	 โค่รังสิรั�างและค่้ณสิมบัต้ิของค่ณะกรัรัมการัในเรัื�องด้ังต้่อไปีน้�ม่ค่วามเหมาะสิม	 ทำาให�การัทำางานของค่ณะกรัรัมการั 
ม่ปีรัะสิิทธิิภาพ

2.	 การัปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย่์อย์ได้�ด้ำาเนินการัในเรัื�องดั้งต้่อไปีน้�	 เพื�อให�ค่ณะกรัรัมการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ในการัปีรัะช้่ม 
ได้�อย์่างม่ปีรัะสิิทธิิภาพ

3.	 บทบาท	หน�าท่�	และค่วามรับัผิู้ด้ช่อบของค่ณะกรัรัมการัช่ด้้ย่์อย์	ได้�ให�ค่วามสิำาค่ญั	ใช่�เวลาในการัพิจารัณา	ทบทวนและ
ปีฏิิบัต้ิต้ามในเรัื�องต้่อไปีน้�อย์่างเพ่ย์งพอ

 ระดำับคะแนนที�ไดำ้ร้อัยุละ 99.00 อัยุู่ในระดำับมูีการดำำาเนินการในเร่�อังนั�นอัยุ่างดำีเยุี�ยุมู

	 ผู้ลการัปีรัะเมินค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์รัาย์ค่ณะปีรัะจำาปีี	2564	สิรั้ปีได้�ด้ังน้�	

	 	 1.	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	

  ระดำับคะแนนที�ไดำ้ร้อัยุละ 99.79 อัยุู่ในระดำับมูีการดำำาเนินการในเร่�อังนั�นอัยุ่างดำีเยุี�ยุมู

	 	 2.	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั

  ระดำับคะแนนที�ไดำ้ร้อัยุละ 99.46 อัยุู่ในระดำับมูีการดำำาเนินการในเร่�อังนั�นอัยุ่างดำีเยุี�ยุมู

	 	 3.	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	

  ระดำับคะแนนที�ไดำ้ร้อัยุละ 98.90 อัยุู่ในระดำับมูีการดำำาเนินการในเร่�อังนั�นอัยุ่างดำีเยุี�ยุมู

	 	 4.	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	

  ระดำับคะแนนที�ไดำ้ร้อัยุละ 98.84 อัยุู่ในระดำับมูีการดำำาเนินการในเร่�อังนั�นอัยุ่างดำีเยุี�ยุมู

	 	 5.	 กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	

  ระดำับคะแนนที�ไดำ้ร้อัยุละ 99.77 อัยุู่ในระดำับมูีการดำำาเนินการในเร่�อังนั�นอัยุ่างดำีเยุี�ยุมู
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ประเภทที� 3	แบบปีรัะเมินต้นเองของค่ณะกรัรัมการัและค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์รัาย์บ้ค่ค่ล	แบ่งการัปีรัะเมินออกเปี็น	3	หมวด้
โด้ย์ผู้ลการัปีรัะเมินปีรัะจำาปีี	2564	สิรั้ปีได้�ด้ังน้�

1. โค่รังสิรั�างและค่้ณสิมบัต้ิของค่ณะกรัรัมการั

2. การัปีรัะช่้มของค่ณะกรัรัมการั

3. บทบาท	หน�าท่�	และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของค่ณะกรัรัมการั

 ระดำับคะแนนที�ไดำ้ร้อัยุละ 100 อัยุู่ในระดำับมูีการดำำาเนินการในเร่�อังนั�นอัยุ่างดำีเยุี�ยุมู

	 ทั�งน้�	 ขั�นต้อนการัปีรัะเมินเรัิ�มต้ั�งแต้่ช่่วงเด้ือนพฤศจิกาย์น	2563	 เลขาน้การับรัิษััททำาหน�าท่�จัด้สิ่งแบบปีรัะเมินให�
กรัรัมการัแต้่ละค่นปีรัะเมินต้นเองโด้ย์อิสิรัะ	 โด้ย์เลขาน้การับรัิษััททำาการัรัวบรัวมแบบปีรัะเมินผู้ล	 เพื�อจัด้ทำารัาย์งาน
สิรั้ปี	 ปีรัะมวลผู้ลการัปีรัะเมิน	 และนำาเสินอต้่อท่�ปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับริัษััทค่รัั�งถืัด้ไปี	 อนึ�ง	 ผู้ลการัปีรัะเมินต้นเองของ 
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ปีี	2564	ได้�นำาเสินอต้่อท่�ปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ค่รัั�งท่�	3/2565	เรั่ย์บรั�อย์แล�ว

 9.2)  การประเมูินกรรมูการผู้จัดำการ

	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	 และพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 ได้�ให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััททำาการัปีรัะเมินกรัรัมการัผู้้�จัด้การัโด้ย์
ปีรัะเมินในด้�านต้่างๆ	ค่ือ	ค่วามเปี็นผู้้�นำา	การักำาหนด้กลย์้ทธิ์	การัปีฏิิบัต้ิต้ามกลย์้ทธิ์	การัวางแผู้น	และผู้ลปีฏิิบัต้ิทางการั
เงิน	ค่วามสิัมพันธิ์กับค่ณะกรัรัมการั	ค่วามสิัมพันธิ์กับภาย์นอก	การับรัิหารังานและค่วามสิัมพันธิ์กับบ้ค่ลากรัการัสิืบทอด้
ต้ำาแหน่งค่วามร้ั�ด้�านผู้ลิต้ภัณฑ์และบริัการั	 ค่้ณลักษัณะส่ิวนตั้ว	 โด้ย์เป็ีนการัปีรัับปีรั้งจากตั้วอย่์างแบบปีรัะเมินผู้ลงานของ	
CEO	ของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	อนึ�ง	 ผู้ลการัด้ำาเนินงานด้�านค่วามย์ั�งย์ืนของบรัิษััทก็เปี็นอ่กสิ่วนหนึ�งท่�บรัิษััท
ใช่�เป็ีนต้ัวช่่�วัด้ในการัปีรัะเมินผู้ลงานของกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 ผู้ลการัด้ำาเนินงานด้�านเศรัษัฐกิจสิอด้ค่ล�องต้ามเป้ีาหมาย์ของ
บรัิษััท	ผู้ลการัด้ำาเนินงานด้�านสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	อาทิ	ค่วามพึงพอใจของผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ต้่างๆ	ของบรัิษััท	เปี็นต้�น	

	 ทั�งน้�	 ในการัปีรัะเมินกรัรัมการัผู้้�จัด้การันั�นผู้ลการัปีรัะเมินจะเปี็นสิ่วนหนึ�งของการักำาหนด้ค่่าต้อบแทนของกรัรัมการั 
ผู้้�จัด้การัในแต้่ละปีีด้�วย์

10. ค่าตอบแทน
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทกำาหนด้ให�ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทนเปี็นผู้้�พิจารัณาเสินอแนวทางในการักำาหนด้ 
ค่า่ต้อบแทนกรัรัมการั	และจะต้�องได้�รับัการัพิจารัณาอนมั้ต้จิากท่�ปีรัะช่ม้ผู้้�ถือืห้�น	โด้ย์กำาหนด้เป็ีนนโย์บาย์ปีรัะกอบด้�วย์หลักเกณฑ์	
ด้ังน้�

1.	 ผู้ลปีรัะกอบการัของบริัษััทและขนาด้ธิ้รักิจ	 โด้ย์พิจารัณาเปีรั่ย์บเท่ย์บกับค่่าต้อบแทนกรัรัมการัของบริัษััทจด้ทะเบ่ย์นใน
ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	ในปีรัะเภทและขนาด้ธิ้รักิจใกล�เค่่ย์งกัน

2.	 ปีรัะสิบการัณ์	บทบาท	ภารัะหน�าท่�และขอบเขต้ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของกรัรัมการัแต้่ละท่าน

3.	 ปีรัะโย์ช่น์ท่�ค่าด้ว่าบรัิษััทจะได้�รัับจากกรัรัมการัแต้่ละท่าน

4.	 ค่า่ต้อบแทนท่�กำาหนด้ขึ�นนั�นจะต้�องสิามารัถืจง้ใจกรัรัมการัท่�ม่ค่ณ้สิมบัต้เิหมาะสิมกบัค่วามจำาเป็ีนและสิถืานการัณ์ของบรัษัิัท
มาเปี็นกรัรัมการัหรัือผู้้�บรัิหารัได้�
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11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 ค่ณะกรัรัมการับริัษััทให�ค่วามสิำาค่ัญการัพัฒนากรัรัมการั	 โด้ย์สินับสิน้นให�กรัรัมการับริัษััทเข�าอบรัมหลักสิ้ต้รัต่้างๆ	 
หรัือเข�ารั่วมการัสัิมมนาหลักสิ้ต้รัท่�เปี็นปีรัะโย์ช่น์ต้่อการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�	 โด้ย์เล็งเห็นถืึงปีรัะโย์ช่น์ของการัศึกษัา/การัอบรัมว่าจะ
เป็ีนการัพัฒนากรัรัมการัให�ได้�ค่วามร้ั�ท่�ทันต้่อสิถืานการัณ์ทางธิ้รักิจท่�ม่การัแข่งขันอย์้่ต้ลอด้เวลา	 และม่นโย์บาย์พัฒนาศักย์ภาพ
บ้ค่ลากรัท่�เปีน็ผู้้�บรัหิารั	โด้ย์การัจดั้ฝ่กึอบรัมทั�งภาย์ในและภาย์นอกบรัษัิัท	เพื�อม้ง่สิ้ก่ารัเปีน็องค่ก์รัแหง่การัเรัย่์นรั้�ในช่่วงท่�ผู้า่นมา	
กรัรัมการับริัษััทได้�เข�าร่ัวมรับัการัอบรัมหลักสิต้้รักรัรัมการัของสิมาค่มส่ิงเสิริัมสิถืาบันกรัรัมการับริัษััทไทย์	(IOD)	ต้ามท่�สิำานกังาน
ค่ณะกรัรัมการัหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(กลต้.)	 กำาหนด้ให�กรัรัมการัของบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นต้�องผู้่านการัอบรัมอย์่างน�อย์ 
หนึ�งหลักสิ้ต้รั	ได้�แก่	Director	Accreditation	Program	(DAP)	และ	Director	Certification	Program	(DCP)	นอกจากหลักสิ้ต้รั
พื�นฐานสิำาหรัับกรัรัมการับรัิษััทด้ังกล่าวแล�ว	 กรัรัมการัย์ังให�ค่วามสิำาค่ัญในการัเข�ารัับการัอบรัมหลักสิ้ต้รัอื�นของสิมาค่มสิ่งเสิรัิม
สิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)	 เพื�อเพิ�มเต้ิมองค่์ค่วามรั้�ใหม่	 อาทิ	 หลักสิ้ต้รัพัฒนาต้่อเน่�องสิำาหรัับกรัรัมการัและกรัรัมการั 
ช้่ด้ย่์อย์	เพื�อพฒันาบทบาทหน�าท่�ของต้นบนพื�นฐานของการักำากบัด้แ้ลกิจการัท่�ด้	่และเพื�อต้อ่ย์อด้ค่วามรั้�ค่วามเข�าใจในการัปีฏิบัิต้ิ
หน�าท่�ของค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์	รัวมถืึงหลักสิ้ต้รัสิำาหรัับเลขาน้การับรัิษััท	หลักสิ้ต้รัสิำาหรัับฝ่่าย์บรัิหารั	และผู้้�ทำาหน�าท่�สินับสิน้น
การัทำางานของค่ณะกรัรัมการั	 เพื�อพัฒนาองค่์ค่วามรั้�ด้�านการักำากับด้้แลกิจการัให�ค่รัอบค่ล้มทั�งในรัะด้ับกรัรัมการั	 เลขาน้การั
บรัิษััท	และฝ่่าย์บรัิหารั	โด้ย์ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

ลำาดับ รายชื่อ หลักสูตรที่ได้รับการอบรม

1. นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่่วะ Director	Accreditation	Program	(DAP)	class	9/2547

2. นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่่วะ Director	Accreditation	Program	(DAP)	class	104/2551

3. นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ Director	Certification	Program	(DCP)	class	155/2555

4. นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่ -		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. นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั -	Director	Accreditation	Program	(DAP)	class	119/2558

6. พลต้ำารัวจเอก	วิสิน้	ปีรัาสิาททองโอสิถื -		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)
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ลำาดับ รายชื่อ หลักสูตรที่ได้รับการอบรม

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

		 ปีี	2564	ค่ณะกรัรัมการับริัษััทได้�เข�ารัว่มอบรัมและสัิมมนาในหลักสิต้้รัต้า่งๆ	จากสิถืาบนัท่�ม่มาต้รัฐาน	ได้�รับัค่วามเช่ื�อถือืและ
ค่วามนิย์มในรัะด้ับสิากล	อาทิ	 Ernst	&	Young,	PwC	และ	สิภาวิช่าช่่พบัญช่่	 ในพรัะบรัมรัาช่้ปีถืัมภ์	 องค่์กรัท่�เสิรัิมสิรั�างและ
พัฒนาผู้้�ปีรัะกอบวิช่าช่่พบัญช่่	รัวมถืึงสิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์(	IOD)	องค่์กรัท่�ม่บทบาทสิำาค่ัญในการัพัฒนา 
กรัรัมการั	และสิ่งเสิรัิมให�เกิด้การักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่ในรัะด้ับปีรัะเทศ	โด้ย์ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

ลำาดับ รายชื่อ หลักสูตร

1. นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่ -	 E-Learning	“ทฤษัฎ่ต้�นท้นน่ารั้�”	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า

-	 E-Learning	“งบกรัะแสิเงินสิด้”	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า

-	 E-Learning	“การัวิเค่รัาะห์งบการัเงิน”	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า

-	 E-Learning	“จรัรัย์าบรัรัณและมาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงนิสิำาหรับักิจการั
ท่�ไม่ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์สิาธิารัณะ”กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า

-	 E-Learning	“สิารัสินเทศทางการับัญช่่2”	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า

-	 E-Learning	“สิารัสินเทศทางการับัญช่่1”	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า

-	 Director’s	Briefing	“Governing	in	tomorrow’s	world”	(IOD)

-	 Director’s	Briefing	“AGM	จา่ย์ปีนัผู้ลและออกห้�นก้�	ค่ณะกรัรัมการัต้�องพจิารัณา
อะไรั”	(IOD)

-	 Road	to	certify	with	THAI	CAC	“ทำาอย์า่งไรัให�ผู่้านการัรับัรัองของ	CAC	พรั�อม
เสิวนาพิเศษั	บทบาทของกรัรัมการัต้รัวจสิอบในการัย์ื�นของรัับรัอง”	(IOD)

-	 Independent	Director	Forum	1/2021:	 It’s	Time	 for	Board	Meeting	
Reformation	(IOD)

-	 การัปีรัะช้่มรั่วมกับกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์น	 “ค่วามรั้�เก่�ย์วกับ
งบการัเงินและปีรัะเด็้นทางบัญช่กั่บค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ”	สิำานกังาน	ก.ล.ต้.

2. นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั -	 การัปีรัะช้่มรั่วมกับกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์น	 “ค่วามรั้�เก่�ย์วกับ
งบการัเงินและปีรัะเด็้นทางบัญช่กั่บค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ”	สิำานกังาน	ก.ล.ต้.

3 นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์ -	 การัปีรัะช้่มรั่วมกับกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์น	 “ค่วามรั้�เก่�ย์วกับ
งบการัเงินและปีรัะเด็้นทางบัญช่กั่บค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ”	สิำานกังาน	ก.ล.ต้.

หมาย์เหต้:้	รัาย์ละเอ่ย์ด้การัพฒันาผู้้�บรัหิารัในฐานะเปีน็พนกังานของบรัษัิัท	รัาย์ละเอ่ย์ด้จะปีรัากฎอย่้์ในหัวข�อ	“นโย์บาย์ในการัพฒันาบ้ค่ลากรั”
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12.  ปฐมนิเทศกรรมการใหม่
	 เมื�อค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทนได้�พิจารัณาบ้ค่ค่ลท่�เห็นว่าม่ค่้ณสิมบัต้ิเหมาะสิมท่�จะเปี็นกรัรัมการั	 และ
ได้�นำาเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับริัษััทพิจารัณาเห็นช่อบแล�ว	 เมื�อจะนำาเสินอท่�ปีรัะช้่มผู้้�ถืือห้�นพิจารัณาแต่้งต้ั�ง	 บรัิษััทได้�ด้ำาเนินการั
แจ�งข�อม้ลท่�จำาเปี็นและสิำาค่ัญต้่อกรัรัมการัใหม่ให�รัับทรัาบต้ามขั�นต้อนด้ังน้�

1.	 ขณะท่�เรั่ย์นเช่ิญเข�ารัับต้ำาแหน่งกรัรัมการั

	 เมื�อค่ณะกรัรัมการัม่มต้ิเห็นช่อบให�เรั่ย์นเช่ิญบ้ค่ค่ลท่�เข�าเปี็นกรัรัมการัเลขาน้การับรัิษััทนำาเสินอข�อม้ลเพื�อให�บ้ค่ค่ล 
ท่�ได้�รัับทาบทามเปี็นกรัรัมการัได้�ทรัาบข�อม้ลเก่�ย์วกับบรัิษััทอย์่างเพ่ย์งพอต้่อการัต้ัด้สิินใจรัับเปี็นกรัรัมการั	ด้ังน้�

(1)	 ปีรัะวตั้บิรัษัิัท	ปีรัะกอบด้�วย์	วนัเรัิ�มจดั้ต้ั�งบรัษัิัท	หนงัสิอืบรัคิ่ณหส์ินธิ	ิข�อบงัค่บับรัษัิัท	ท้นจด้ทะเบ่ย์น	จำานวนห้�นสิามญั	
รัาย์ช่ื�อผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่

(2)	 ลักษัณะการัปีรัะกอบธิ้รักิจของบรัิษััท	 ปีรัะกอบด้�วย์	 วิสิัย์ทัศน์	 พันธิกิจ	 ลักษัณะธิ้รักิจหลัก	 ปีรัะเภทผู้ลิต้ภัณฑ์	
เค่รัื�องหมาย์การัค่�า	ท่�ต้ั�งสิถืานปีรัะกอบการั

(3)	 โค่รังสิรั�างกล้่มบรัิษััท	โค่รังสิรั�างองค่์กรั	โค่รังสิรั�างผู้้�ถืือห้�นใหญ่	โค่รังสิรั�างค่ณะกรัรัมการั

(4)	 ค่่าต้อบแทนและสิิทธิิปีรัะโย์ช่น์ต้่างๆ	ของกรัรัมการั

(5)	 ฐานะการัเงินและผู้ลการัด้ำาเนินงานอย์่างน�อย์	1	ปีีย์�อนหลัง

(6)	 หน�าท่�ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของค่ณะกรัรัมการั	ปีรัะกอบด้�วย์	กฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	กฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์	
(หากจำาเปี็น)	

2.	 กรัรัมการัใหมไ่ด้�รับัการัแต้ง่ต้ั�งเข�าด้ำารังต้ำาแหนง่	บรัษัิัทจะจดั้เต้รัย่์มข�อม้ลเพื�อให�กรัรัมการัใหมไ่ด้�ทำาค่วามเข�าใจการัด้ำาเนนิ
ธิ้รักิจ	และ	เพื�อเต้รั่ย์มค่วามพรั�อมในการัด้ำาเนินการัย์ื�นเอกสิารัหลักฐานให�เปี็นไปีต้ามเกณฑ์ท่�กฎหมาย์กำาหนด้	ด้ังน้�

(1)	 เรืั�องท่�บรัิษััทจะต้�องปีฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์	 การัซื้ื�อขาย์ห้�นของบรัิษััทและการัรัาย์งาน	 การัม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ของต้นเอง	 
ญาต้ิสินิท	ผู้้�ท่�เก่�ย์วข�อง	

(2)	 รัาย์ช่ื�อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทและค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์

(3)	 รัาย์งานการัปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการัและกำาหนด้การัปีรัะช่้มย์�อนหลัง	1	ปีี

(4)	 นโย์บาย์บาย์บรัิษััทท่�เก่�ย์วข�อง	 เช่่น	นโย์บาย์การักำากับด้้แลกิจการั	นโย์บาย์การัใช่�ข�อม้ลภาย์ใน	Code	of	Conduct	
เปี็นต้�น

	 ทั�งน้�	ปีี	2564	บรัิษััทไม่ม่การัจัด้ปีฐมนิเทศกรัรัมการัใหม่	

 

13.  ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
	 ในช่่วงรัอบปีีท่�ผู้่านมาและในปีี	2564	 บรัิษััทไม่ม่กรัณ้ของการักรัะทำาท่�เปี็นการัขัด้ต้่อกฎ	 รัะเบ่ย์บ	 กฎหมาย์ต้่างๆ	 ไม่ว่า
จะเป็ีนกฎหมาย์ต้ามพรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 พรัะรัาช่บัญญัต้ิบรัิษััทมหาช่น	 หรัือกฎหมาย์ต่้างๆ	 อาทิ	 
การัท่�บรัิษััทไม่สิ่งงบการัเงินต้ามกำาหนด้	 ไม่ม่รัาย์การัท่�เป็ีนการัให�ค่วามช่่วย์เหลือทางการัเงินแก่บรัิษััทอื�นท่�ไม่ใช่่บรัิษััทย์่อย์	 
บรัิษััทไม่ม่ชื่�อเสิ่ย์งในทางลบ	 อันเน่�องมาจากค่วามล�มเหลวในการัปีฏิิบัต้ิงานของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 ค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย่์อย์	
บรัษัิัทไม่มก่รัณท่้�กรัรัมการัท่�ไมเ่ป็ีนผู้้�บริัหารัลาออกอันเน่�องมาจากปีรัะเด็้นเรัื�องการักำากบัด้แ้ลกิจการัของบริัษััท	นอกจากน้�	บรัษัิัท
ไมม่ก่รัณท้่�มก่ารักรัะทำาท่�เปีน็การัฝ่า่ฝ่น้กฎหมาย์ด้�านแรังงาน	การัจ�างงาน	กฎหมาย์วา่ด้�วย์การัแขง่ขันทางการัค่�า	หรัอืถืก้ด้ำาเนนิ
การัใด้ๆ	อันเน่�องมาจากการัท่�บรัิษััทไม่ได้�ปีรัะกาศข�อม้ลท่�เปี็นเหต้้การัณ์สิำาค่ัญภาย์ในรัะย์ะเวลาท่�หน่วย์งานของรัาช่การักำาหนด้
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	 อนึ�ง	กรัรัมการับรัษัิัทและผู้้�บรัหิารัของบรัษัิัทไมม่่การักรัะทำาท่�เปีน็การัขดั้ต้อ่กฎ	รัะเบ่ย์บ	กฎหมาย์ต้า่งๆ	ไม่วา่จะเปีน็กฎหมาย์
ต้ามพรัะรัาช่บัญญตั้หิลกัทรัพัย์์และต้ลาด้หลกัทรัพัย์์พรัะรัาช่บัญญตั้บิรัษัิัทมหาช่น	หรัอืกฎหมาย์ต่้างๆ	ทั�งทางแพง่	และทางอาญา	
รัวมทั�งไม่ม่การักรัะทำาท่�ก่อให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์	 นอกจากน้�	 กรัรัมการับริัษััทและผู้้�บริัหารัของบริัษััท	 ไม่ม่การั 
กรัะทำาด้ังต้่อไปีน้�

	 1.		 ไม่ม่การักรัะทำาท่�เปี็นการัซื้ื�อขาย์หลักทรััพย์์โด้ย์ใช่�ข�อม้ลภาย์ใน

	 2.		 ไม่ม่การักรัะทำาผู้ิด้ด้�านการัท้จรัิต้หรัือการักรัะทำาผู้ิด้ด้�านจรัิย์ธิรัรัม

14. การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
	 บริัษััทได้�กำาหนด้ให�กรัรัมการัและผู้้�บริัหารัม่หน�าท่�รัาย์งานการัถืือหลักทรััพย์์และรัาย์งานการัเปีล่�ย์นแปีลงการัถืือหลัก
ทรััพย์์ต้ามมาต้รัา	59	แห่งพรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	พ.ศ.	2535	ภาย์ในสิาม	(3)	วันทำาการันับจากวันท่� 
ซื้ื�อ	 ขาย์	 โอนหรัือรัับโอนต่้อสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 รัวมทั�งห�ามการัซืื้�อขาย์หลักทรััพย์์
ของบรัิษััทในช่่วง	1	เด้ือนก่อนท่�เผู้ย์แพรั่งบการัเงินต้่อสิาธิารัณช่นนอกจากนั�น	บรัิษััทม่นโย์บาย์ว่า	ในการัปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการั
บรัิษััทจะต้�องม่การัรัาย์งานการัถืือหลักทรััพย์์ของกรัรัมการับรัิษััทซึื้�งนับรัวมถืึงการัถืือห้�นของค่้่สิมรัสิ	 และผู้้�บรัิหารั	4	 รัาย์แรัก	 
นับต้่อจากกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	โด้ย์รัวมถืึงผู้้�จัด้การัฝ่่าย์บัญช่่และผู้้�จัด้การัฝ่่าย์การัเงิน	

 

15. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
	 เพื�อให�เปี็นไปีต้ามมาต้รัา	89/14	แห่งพรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(ฉบับท่�	4)	พ.ศ.	2551	และปีรัะกาศ
ค่ณะกรัรัมการักำากับต้ลาด้ท้นท่�	 ทจ.	2/2552	 เรัื�องการัรัาย์งานการัม่ส่ิวนได้�เสิ่ย์ของกรัรัมการั	 ผู้้�บริัหารัและบ้ค่ค่ลท่�เก่�ย์วข�อง	 
ซึื้�งกำาหนด้ให�กรัรัมการัและผู้้�บริัหารัต้�องรัาย์งานให�บริัษััททรัาบถึืงการัม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ของต้น	 หรัือของบ้ค่ค่ลท่�ม่ค่วามเก่�ย์วข�องซึื้�ง
เปี็นสิ่วนได้�เสิ่ย์ของต้น	หรัือของบ้ค่ค่ลท่�ม่ค่วามเก่�ย์วข�อง	บรัิษััทจึงได้�ปีฏิิบัต้ิต้ามนโย์บาย์ว่าด้�วย์การัรัาย์งานการัม่สิ่วนได้�เสิ่ย์	

 1. ด้านการรายงาน
	 กำาหนด้ให�กรัรัมการัและผู้้�บรัิหารั	 ซึื้�งหมาย์ถืึง	 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 ผู้้�ช่่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 และผู้้�
ด้ำารังต้ำาแหน่งรัะด้ับบรัิหารัสิ่�	 (4)	 รัาย์แรัก	 นับต้่อจากกรัรัมการัผู้้�จัด้การัลงมา	 ผู้้�ซึื้�งด้ำารังต้ำาแหน่งเท่ย์บเท่ากับผู้้�ด้ำารังต้ำาแหน่ง
รัะด้ับบรัิหารัรัาย์ท่�	4	ท้กรัาย์	รัวมถืึงผู้้�ด้ำารังต้ำาแหน่งรัะด้ับบรัิหารัสิ้งสิ้ด้ในสิาย์งานบัญช่่หรัือการัเงิน	รัาย์งานให�บรัิษััทได้�รัับทรัาบ 
ถืึงการัม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ของต้นและบ้ค่ค่ลท่�เก่�ย์วข�อง

 2. วิธีการรายงาน
	 จัด้ทำารัาย์งานและสิ่งให�เลขาน้การับรัิษััท	 รัวมต้ลอด้ถืึงในกรัณ้ท่�ม่การัเปีล่�ย์นแปีลงข�อม้ลให�จัด้ทำารัาย์งานสิ่งให�เลขาน้การั
บรัิษััทท้กค่รัั�งภาย์ใน	7	วันนับแต้่วันท่�ม่การัเปีล่�ย์นแปีลงข�อม้ลท่�ได้�รัาย์งานไปี

 3. การรายงานคณะกรรมการบริษัท
	 เลขาน้การับริัษััทจะต้�องรัาย์งานการัม่ส่ิวนได้�เสิ่ย์ให�ค่ณะกรัรัมการับริัษััททรัาบในการัปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับริัษััท 
ปีรัะจำาไต้รัมาสิ	

16.  การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
	 บรัิษััทได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญกับการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่	 โด้ย์บรัิษััทเห็นว่าหลักการัด้ังกล่าวก่อให�เกิด้ปีรัะโย์ช่น์กับบรัิษััทในการั
พัฒนาองค่์กรั	 ทั�งน้�บรัิษััทได้�นำาหลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่สิำาหรัับบริัษััทจด้ทะเบ่ย์นของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์ 
มาปีฏิิบัต้ิ	
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 นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
	 บริัษััทม่นโย์บาย์ชั่ด้เจนท่�จะไม่กรัะทำาการัใด้ๆ	ท่�จะเป็ีนการัละเมิด้ทรัพัย์ส์ินิทางปัีญญา	ไมว่า่จะเป็ีนทางด้�านลิขสิทิธิิ�	สิทิธิบัิต้รั 
หรัือเค่รืั�องหมาย์การัค่�า	 โด้ย์บรัิษััทม่แนวทางในการัด้ำาเนินการัท่�ช่ัด้เจน	 เช่่น	 ทางด้�านลิขสิิทธิิ�	 บรัิษััทม่การักำาหนด้นโย์บาย์
ในการัใช่�รัะบบเทค่โนโลย์่สิารัสินเทศของบรัิษััทโด้ย์ม่การัต้รัวจสิอบการัใช่�งานรัะบบโปีรัแกรัมซื้อฟื้ต้์แวรั์ต้่างๆ	 ในการัทำางาน 
ของพนักงานเพื�อปี้องกันการัใช่�ซื้อฟื้ต้์แวรั์ท่�ละเมิด้ลิขสิิทธิิ�หรัือท่�ไม่เก่�ย์วข�องกับการัทำางาน	เปี็นต้�น

 นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน
	 บริัษััทต้รัะหนักและให�ค่วามเค่ารัพในศักด้ิ�ศรั่ของค่วามเปี็นมน้ษัย์์และค่วามเท่าเท่ย์มกันของบ้ค่ค่ล	 โด้ย์ไม่เลือกปีฏิิบัต้ิ 
ต้่อพนักงานของบรัิษััท	บรัิษััทย์่อย์	และบรัิษััทค่้่ค่�าท้กค่นด้�วย์ค่วามเหมือนหรัือค่วามแต้กต้่าง	เน่�องจากเช่ื�อช่าต้ิ	ศาสินา	สิัญช่าต้ิ	
เพศ	อาย์้	พื�นฐานการัศึกษัา	หรัือภาวะทางรั่างกาย์และจิต้ใจ	รัวมต้ลอด้ถืึงไม่ละเมิด้สิิทธิิและเสิรั่ภาพสิ่วนบ้ค่ค่ลทั�งโด้ย์ทางต้รัง
และทางอ�อม	 ทั�งน้�	 พนักงานของบรัิษััทต้�องปีฏิิบัต้ิต้่อกันและปีฏิิบัต้ิต้่อบ้ค่ค่ลอื�นด้�วย์ค่วามเค่ารัพและให�เก่ย์รัต้ิซึื้�งกันและกัน	 
รัวมทั�งปีฏิบัิต้ติ้นอย์า่งเหมาะสิมกับหน�าท่�การังานต้ามรัะเบ่ย์บข�อบังค่บัของบริัษััทและขนบธิรัรัมเนย้์มปีรัะเพณท่้�ด้	่โด้ย์ไม่กอ่ให�เกิด้ 
ผู้ลกรัะทบต้่อภาพลักษัณ์ของบรัิษััท

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�ม่การักำาหนด้แนวทางในเรัื�องค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์	 โด้ย์ปีฏิิบัต้ิต้ามแนวทางของ
ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	 และพรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 เพื�อผู้ลปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ของบรัิษััท	 และ 
ถืือเปี็นหน�าท่�ของบ้ค่ลากรัท้กรัะด้ับท่�จะพิจารัณาแก�ไขปีัญหาค่วามขัด้แย์�งทางปีรัะโย์ช่น์อย์่างรัอบค่อบย์ึด้หลักค่วามซืื้�อสิัต้ย์์	
สิ้จรัิต้	ม่เหต้้ม่ผู้ลและเปี็นอิสิรัะภาย์ในกรัอบจรัิย์ธิรัรัมท่�ด้่	ต้ลอด้จนม่การัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลอย์่างค่รับถื�วนเพื�อผู้ลปีรัะโย์ช่น์ของบรัิษััท 
โด้ย์รัวมเปี็นสิำาค่ัญ

 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
	 บรัิษััทม่นโย์บาย์ปี้องกันการัใช่�ข�อม้ลภาย์ในและกำากับด้้แลกรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารั	และพนักงาน	รัวมถืึงบ้ค่ค่ลท่�ม่ค่วามสิัมพันธิ์
กับต้นเอง	ด้ังต้่อไปีน้�	(1)	ค่้่สิมรัสิหรัือผู้้�ท่�อย์้่กินด้�วย์กันฉันสิาม่ภรัิย์า	(2)	บ้ต้รัท่�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ	(3)	นิต้ิบ้ค่ค่ลซื้ึ�งต้นเอง	บ้ค่ค่ล
ต้าม	(1)	และ	(2)	ถืือห้�นรัวมกันเกินรั�อย์ละ	30	ของจำานวนสิิทธิิออกเสิ่ย์งทั�งหมด้	ซื้ึ�งได้�รัับทรัาบข�อม้ลของบรัิษััท	ด้ังต้่อไปีน้�

1. ให�ค่วามร้ั�แก่กรัรัมการั	 ผู้้�บรัิหารั	 รัวมถึืงผู้้�ด้ำารังต้ำาแหน่งรัะด้ับบริัหารัในสิาย์งานบัญช่่หรืัอการัเงินท่�เปี็นรัะด้ับผู้้�จัด้การั 
ฝ่า่ย์ขึ�นไปีหรัอืเท่ย์บเทา่	เก่�ย์วกบัหน�าท่�ท่�ต้�องจัด้ทำาและสิง่รัาย์งานการัถือืหลกัทรัพัย์ข์องต้นเองและบ้ค่ค่ลท่�มค่่วามสิมัพนัธิ์
กับต้นเอง	 ต้่อสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(“สิำานักงาน	 ก.ล.ต้.”)	 ต้ามมาต้รัา	59	 และ 
บทกำาหนด้โทษัต้ามมาต้รัา	275	 แห่งพรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 พ.ศ.	2535	 ซึื้�งแก�ไขเพิ�มเต้ิม 
โด้ย์พรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(ฉบับท่�	5)	พ.ศ.	2559	 และ	ปีรัะกาศสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับ 
หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 ท่�	 สิจ.	38/2561	 เรัื�อง	 การัจัด้ทำารัาย์งานการัเปีล่�ย์นแปีลงการัถืือหลักทรััพย์์และสิัญญา 
ซื้ื�อขาย์ล่วงหน�าของกรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารั	ผู้้�สิอบบัญช่่	ผู้้�ทำาแผู้น	และผู้้�บรัิหารัแผู้น	ลงวันท่�	16	กรักฎาค่ม	พ.ศ.	2561

2. กำาหนด้ให�กรัรัมการัและผู้้�บรัิหารั	 รัวมถืึงผู้้�ด้ำารังต้ำาแหน่งรัะด้ับบรัิหารัในสิาย์งานบัญช่่หรัือการัเงินท่�เปี็นรัะด้ับรัองผู้้�ช่่วย์
กรัรัมการัผู้้�จัด้การัขึ�นไปีหรัือเท่ย์บเท่า	 จัด้ทำาและนำาสิ่งรัาย์งานการัถืือหลักทรััพย์์ของต้น	 ของค่้่สิมรัสิ	 และของบ้ต้รัท่�ย์ัง 
ไมบ่รัรัลนิ้ต้ภิาวะสิง่ผู่้านมาย์งัเลขานก้ารัของบริัษััท	ก่อนนำาสิง่สิำานกังาน	ก.ล.ต้.	ท้กค่รัั�ง	โด้ย์ให�จัด้ทำาและนำาสิง่ภาย์ใน	30	วัน 
นับแต้่วันท่�ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งให�ด้ำารังต้ำาแหน่งเปี็นกรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารั	หรัือรัาย์งานการัเปีล่�ย์นแปีลงการัถืือค่รัองหลักทรััพย์์ 
ภาย์ใน	3	 วันทำาการันับแต้่วันท่�ม่การัซืื้�อ	 ขาย์โอน	 หรัือรัับโอนหลักทรััพย์์นั�น	 รัวมถืึงการัจัด้ทำาบันทึกการัเปีล่�ย์นแปีลง
และสิร้ัปีจำานวนหลักทรััพย์์	 ของค่ณะกรัรัมการัเป็ีนรัาย์บ้ค่ค่ล	 เพื�อนำาเสินอให�แก่ค่ณะกรัรัมการับริัษััททรัาบในการัปีรัะช่้ม 
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 อนึ�ง	 ในกรัณ้ท่�กรัรัมการัและผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งปีรัะสิงค่์ท่�จะซื้ื�อ	 ขาย์	 โอน	 หรัือรัับโอนหลักทรััพย์์
ของบริัษััท	 บรัิษััทได้�กำาหนด้ให�บ้ค่ค่ลด้ังกล่าวด้ำาเนินการัแจ�งค่วามปีรัะสิงค่์ว่าจะด้ำาเนินการัดั้งกล่าว	 ต่้อเลขาน้การับริัษััท 
อย์่างน�อย์	1	วันก่อนด้ำานินการัด้ังกล่าว
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3. กำาหนด้ให�กรัรัมการั	 ผู้้�บรัิหารั	 รัวมถืึงผู้้�ด้ำารังต้ำาแหน่งรัะด้ับบรัิหารัในสิาย์งานบัญช่่หรัือการัเงินท่�เปี็นรัะด้ับผู้้�จัด้การัฝ่่าย์
ขึ�นไปีหรัือเท่ย์บเท่า	 และผู้้�ปีฏิิบัต้ิงานท่�เก่�ย์วข�องท่�ได้�รัับทรัาบข�อม้ลภาย์ในท่�เปี็นสิารัะสิำาค่ัญ	 ซึื้�งม่ผู้ลต้่อการัเปีล่�ย์นแปีลง
รัาค่าหลกัทรัพัย์์	จะต้�องรัะงบัการัซื้ื�อขาย์หลกัทรัพัย์์ของบรัษัิัทในช่่วงเวลากอ่นท่�จะเผู้ย์แพรัง่บการัเงนิหรัอืเผู้ย์แพรัเ่ก่�ย์วกบั 
ฐานะการัเงินและสิถืานะของบรัิษััท	 จนกว่าบรัิษััทจะได้�เปิีด้เผู้ย์ข�อม้ลต้่อสิาธิารัณช่นแล�ว	 โด้ย์บรัิษััทจะแจ�งให�กรัรัมการั
และผู้้�บริัหารั	 รัวมถึืงผู้้�ด้ำารังต้ำาแหน่งรัะดั้บบริัหารัในสิาย์งานบัญช่่หรืัอการัเงินท่�เป็ีนรัะดั้บผู้้�จัด้การัฝ่่าย์ขึ�นไปีหรืัอเท่ย์บเท่า	 
งด้การัซืื้�อขาย์หลักทรััพย์์ของบรัิษััทอย์่างเปี็นลาย์ลักษัณ์อักษัรัเปี็นเวลาอย์่างน�อย์	30	 วันล่วงหน�าก่อนการัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ล 
ต้่อสิาธิารัณช่น	 และค่วรัรัอค่อย์อย่์างน�อย์	24	 ชั่�วโมงภาย์หลังการัเปิีด้เผู้ย์ข�อม้ลให�แก่สิาธิารัณช่นแล�ว	 รัวมทั�งห�ามไม่ให� 
เปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลท่�เปี็นสิารัะสิำาค่ัญนั�นต้่อบ้ค่ค่ลอื�น

4. กำาหนด้บทลงโทษัทางวินัย์หากม่การัฝ่่าฝ่้นนำาข�อม้ลภาย์ในไปีใช่�หาปีรัะโย์ช่น์ส่ิวนต้นซึื้�งเรัิ�มต้ั�งแต้่การัต้ักเต้ือนเปี็นหนังสิือ	
ต้ัด้ค่่าจ�าง	พักงานช่ั�วค่รัาวโด้ย์ไม่ได้�รัับค่่าจ�าง	หรัือให�ออกจากงาน	ซื้ึ�งการัลงโทษัจะพิจารัณาจากเจต้นาของการักรัะทำาและ
ค่วามรั�าย์แรังของค่วามผู้ิด้นั�นๆ

		 ปี	ี2564	เลขาน้การับรัษิัทัจัด้ทำาปีรัะกาศ	เรัื�อง	การัค่วบค่้มการัใช่�ข�อมล้ภาย์ใน	และ	การังด้การัซื้ื�อขาย์หลักทรััพย์ข์องบรัษิัทั	
แจ�งกรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารัและพนักงาน	ทั�งน้�	ค่ณะกรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารัได้�ม่การัปีฏิิบัต้ิต้ามหลักการัอย์่างเค่รั่งค่รััด้	จึงไม่ม่การัฝ่่าฝ่้น
เกณฑ์การัซืื้�อขาย์หลักทรััพย์์โด้ย์ใช่�ข�อม้ลภาย์ในแต้่อย์่างใด้	 รัวมถืึงการัรัาย์งานการัเปีล่�ย์นแปีลงการัถืือหลักทรััพย์์เปี็นไปีต้าม
หลักเกณฑ์เช่่นกัน

	 อนึ�ง	 เลขาน้การับรัิษััทได้�จัด้ทำาปีรัะกาศ	 เรัื�อง	การัรัาย์งานการัเปีล่�ย์นแปีลงการัถืือหลักทรััพย์์ของบรัิษััท	 เพื�อให�กรัรัมการั
และผู้้�บรัิหารัปีฏิิบัต้ิต้ามแนวทางท่�สิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์กำาหนด้	 ต้ามมาต้รัา	59	 แห่ง
พรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 ทั�งน้�	 ผู้้�รัาย์งานการัเปีล่�ย์นแปีลงการัถืือค่รัองหลักทรััพย์์จะจัด้สิ่งสิำาเนารัาย์งาน
การัเปีล่�ย์นแปีลงการัถืือค่รัองหลักทรััพย์์ต้่อเลขาน้การับรัิษััท	เพื�อรัาย์งานให�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััททรัาบในการัปีรัะช่้มค่รัั�งถืัด้ไปี	

	 กรัณ้ท่�ได้�รัับย์กเว�นไม่ต้�องรัาย์งาน	 กรัณ้การัได้�ห้�นจากโค่รังการัรั่วมลงท้นรัะหว่างนาย์จ�างและล้กจ�าง	(Employee	Joint	
Investment	Program	:	EJIP)	ซื้ึ�งเปี็นโค่รังการัสิำาหรัับกรัรัมการัหรัือพนักงานบรัิษััท	ในลักษัณะให�ผู้ลต้อบแทนแก่บ้ค่ค่ลด้ังกล่าว
เพื�อสิรั�างแรังจ้งใจในการัปีฏิิบัต้ิงาน

 การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
	 บรัิษััทกำาหนด้นโย์บาย์และแนวทางปีฏิิบัต้ิในการัรัักษัาข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ลเพื�อใช่�ในการับรัิหารัจัด้การั	 เก็บรัวบรัวม	 การัใช่� 
และงานเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ล	 เพื�อค่้�มค่รัองค่วามปีลอด้ภัย์ของข�อม้ลล้กค่�า	 (Customer)	 ค่้่ค่�า	 (Supplier)	 พนักงาน	 
(Employee	)	และผู้้�เก่�ย์วข�อง	(Visitor	or	All	concerned	)	กบัธิร้ักิจของบริัษััท	รัวมถึืงผู้้�ใช่�บริัการัท่�เข�าถึืงข�อม้ลบนเว็บไซื้ต์้ของบริัษััท	 
ให�ได้�รัับการัจัด้การัข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ลให�เปี็นค่วามลับ	และใช่�งานข�อม้ลต้ามวัต้ถื้ปีรัะสิงค่์ท่�เจ�าของข�อม้ลย์ินย์อม	ทั�งน้�	เพื�อให�เปี็น
ไปีต้ามพรัะรัาช่บัญญัต้ิค่้�มค่รัองข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ล	พ.ศ.2562	ต้ามรัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังต้่อไปีน้�

1. บรัิษััทให�ค่วามเค่ารัพสิิทธิิสิ่วนบ้ค่ค่ลของล้กค่�า	ค่้่ค่�า	ของพนักงานและของผู้้�เก่�ย์วข�องอย์่างสิ้งสิ้ด้

2. บรัษัิัทจะขอข�อม้ลสิว่นบ้ค่ค่ลเฉพาะเทา่ท่�จำาเปีน็ในการับรัหิารังาน	หรัอื	ต้ามท่�กฏิหมาย์กำาหนด้	และจะขอจากเจ�าของข�อมล้
โด้ย์ต้รัง

3. บรัิษััทจะแจ�งวัต้ถื้ปีรัะสิงค่์การัเก็บ	การัใช่�ข�อม้ลและแจ�งสิิทธิิให�เจ�าของข�อม้ลทรัาบและย์ินย์อมแต้่แรัก

4. บรัิษััทจัด้ให�ม่รัะบบการัเก็บ	การัใช่�	การัปีรัะมวลผู้ลข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ลอย์่างรััด้ก้ม	ปีกปีิด้เปี็นค่วามลับ

5. บรัิษััทจัด้ให�ม่ผู้้�ปีรัะมวลผู้ล	 เจ�าหน�าท่�ค่้�มค่รัองข�อม้ล	 เพื�อให�มั�นใจว่าข�อม้ลส่ิวนบ้ค่ค่ลม่การัใช่�ต้รังต้ามวัต้ถื้ปีรัะสิงค์่	 
ไม่นำาไปีใช่�เกินกว่าการัย์ินย์อม	หรัือไม่ทำาให�เกิด้ค่วามเสิ่ย์หาย์ใด้ๆ	กับเจ�าของข�อม้ล

6. ข�อม้ลท่�ม่การัค่วบค่้มเฉพาะ	 เช่่น	 ข�อม้ลด้�านช่าต้ิพันธิ์	 ค่วามค่ิด้เห็นทางการัเมือง	 ค่วามเช่ื�อในลัทธิิศาสินา	 การัเจ็บปี่วย์	
ปีรัะวัต้ิอาช่ญากรัรัม	หากจำาเปี็นต้�องใช่�	บรัิษััทจะขอค่วามย์ินย์อมจากเจ�าของข�อม้ลโด้ย์ช่ัด้แจ�งและใช่�อย์่างรัะมัด้รัะวังเปี็น
ค่วามลับ

7. เจ�าของข�อม้ลม่สิิทธิิในการัเข�าถืึง	ต้รัวจสิอบ	ถือนค่วามย์ินย์อมข�อม้ลนั�นได้�ง่าย์ต้ลอด้เวลาท่�ม่การัเก็บรัักษัา
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8. เจ�าของข�อม้ลท่�เปี็นช่าวต้่างช่าต้ิ	ต้่างด้�าว	จะเก็บและใช่�ข�อม้ลเช่่นเด้่ย์วกับข�อม้ลค่นไทย์

9. การัสิ่งข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ลไปีหน่วย์งานภาย์นอก	หรัือ	ต้่างปีรัะเทศ	บรัิษััทฯ	จะปีฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์กำาหนด้อย์่างเค่รั่งค่รััด้

10. ข�อม้ลส่ิวนบ้ค่ค่ลท่�บรัิษััทเก็บและใช่�งาน	 บรัิษััทจะรัักษัาเสิมือนหนึ�งเปี็นทรััพย์์สิินของบรัิษััทเอง	 ห�ามมิให�ผู้้�ใด้ละเมิด้	 
เปีดิ้เผู้ย์	เข�าถืงึ	นำาไปีหาปีรัะโย์ช่นส์ิว่นต้วั	หรัอืทำาลาย์ข�อม้ลน้�โด้ย์ไมไ่ด้�รับัอนม้ตั้จิากผู้้�ค่วบค่ม้ข�อมล้	ผู้้�ฝ่า่ฝ่น้จะถืก้พจิารัณา
ลงโทษัในอัต้รัาสิ้งสิ้ด้	จะด้ำาเนินค่ด้่ถืึงท่�สิ้ด้	รัวมถืึงต้�องช่ด้ใช่�ค่วามเสิ่ย์หาย์ท่�เกิด้ขึ�นเต้็มจำานวนต้ามอัต้รัาท่�กฎหมาย์กำาหนด้	

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 บรัิษััทจ่าย์ค่่าต้อบแทนการัต้รัวจสิอบงบการัเงิน	สิำาหรัับงวด้บัญช่่ปีี	2564	ของบรัิษััทให�แก่บรัิษััท	สิำานักงาน	อ่วาย์	จำากัด้	
ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 2564 2563 2562 2561

ค่่าต้อบแทน	(บาท) 1,550,000 1,620,000 1,620,000 1,550,000

	 บรัิษััทไม่ม่การัจ่าย์ค่่าบรัิการัอื�น	(non-audit	fee)	ให�แก่ผู้้�สิอบบัญช่่ในปีี	2564

	 ทั�งน้�	บรัิษััท	สิำานักงาน	อ่วาย์	จำากัด้	และผู้้�สิอบบัญช่่ไม่เปี็นกรัรัมการับรัิษััท	พนักงาน	ล้กจ�าง	หรัือด้ำารังต้ำาแหน่งหน�าท่�ใด้ๆ	
ของบรัิษััท	ต้ามท่�กำาหนด้ไว�ในมาต้รัา	121	แห่งพรัะรัาช่บัญญัต้ิบรัิษััท	มหาช่น	จำากัด้	พ.ศ.	2535	รัวมต้ลอด้ถืึงไม่ม่ค่วามสิัมพันธิ์
และไม่ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์กับบรัิษััท	บรัิษััทย์่อย์	ผู้้�บรัิหารั	ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่	หรัือผู้้�ท่�เก่�ย์วข�องกับบ้ค่ค่ลด้ังกล่าว	โด้ย์ผู้้�สิอบบัญช่่ม่ค่วาม
เปี็นอิสิรัะและเปี็นผู้้�สิอบบัญช่่ท่�ได้�รัับค่วามเห็นช่อบจากสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	นอกจาก
นั�น	บรัิษััทไม่ได้�ใช่�บรัิการัทางวิช่าช่่พด้�านอื�นๆ	จากบรัิษััท	สิำานักงาน	อ่วาย์	จำากัด้

อนึ�ง	 ในทำานองเด้่ย์วกัน	 กรัรัมการับรัิษััทและผู้้�บรัิหารัของบรัิษััทไม่เค่ย์เปี็นพนักงานหรัือห้�นสิ่วนหรืัอม่ค่วามเก่�ย์วข�องใด้ๆ	 
ในบรัิษััท	สิำานักงาน	อ่วาย์	จำากัด้	ในช่่วงรัะย์ะเวลา	4	ปีีท่�ผู้่านมา

 ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)
	 -	ไม่ม่	-
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ

สายงาน 
ชีวาเฮ้าส์ซิ่ง

สายงาน 
ชีวาคอนโด

สายงาน 
สนับัสนุน

สายงานปฏิบััต ิ
การก่อสร้าง

สายงานการเงิน 
และบััญชี

สายงานวิจัย 
และพัฒนา

สายงาน
บัริหารองค์กร

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายบัริการลูกค้า

ฝ่ายชีวาแคร์และ
ความสัมพันธ์ลูกค้า

ฝ่ายแนวสูง ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

ฝ่ายแนวราบั  ฝ่ายบััญชี

ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์

ฝ่ายต้นทุน ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายกำากับักิจการ

ฝ่ายขาย ฝ่ายขาย
ฝ่ายทุนมนุษย์

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

เลขานุการบริษัท

คณ์ะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

คณ์ะกรรมการ
บริหาร

คณ์ะกรรมการ
บริษัท

คณ์ะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณ์ะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณ์า 

ค่าตอบแทน

คณ์ะกรรมการ
กำากับดูแล

กิจการ

กรรมการ 
ผู้จัดการ

โครงสร้างองค์กรและการจัดการ
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คณ์ะกรรมการบริษัท
	 กรัรัมการับรัิษััท	 ช่่วาทัย์	 จำากัด้	(มหาช่น)	(“บรัิษััท”)	 ปีฏิิบัต้ิหน�าท่�เพื�อปีรัะโย์ช่น์ของบรัิษััทและผู้้�ถืือห้�น	 โด้ย์ม่โค่รังสิรั�าง 
ค่ณะกรัรัมการัท่�ชั่ด้เจน	ถืว่งด้ล้	และสิามารัถืต้รัวจสิอบได้�	ค่ณะกรัรัมการัเข�าใจบทบาทหน�าท่�	และค่วามรับัผู้ดิ้ช่อบท่�ม่ต้อ่ผู้้�ถือืห้�น	
และแสิด้งได้�ว่าจะสิามารัถืปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ได้�	โค่รังสิรั�างค่ณะกรัรัมการัและการัจัด้การั	ม่การัต้รัวจสิอบและถื่วงด้้ลกันอย์่างเพ่ย์งพอ

	 ต้ามข�อบังคั่บของบริัษััทและรัะเบ่ย์บท่�เก่�ย์วข�องกำาหนด้ให�ค่ณะกรัรัมการับริัษััทปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอย่์างน�อย์	5	 ค่น	
กรัรัมการัของบรัิษััทจะต้�องม่ค่้ณสิมบัต้ิต้ามท่�กฎหมาย์กำาหนด้	 และกำาหนด้ให�ค่ณะกรัรัมการับริัษััทม่วารัะการัด้ำารังต้ำาแหน่ง 
ค่รัาวละ	3	ปีี	นับแต้่วันแต้่งต้ั�ง	หรัือ	ต้ามวารัะการัเปี็นกรัรัมการั

	 กรัรัมการัอิสิรัะจำานวน	4	ค่น	ซื้ึ�งเปี็นไปีต้ามเกณฑ์	ท่�กำาหนด้ให�กรัรัมการัอิสิรัะม่อย์่างน�อย์	1	ใน	3	ของจำานวนกรัรัมการั
ทั�งหมด้แต้่ไม่น�อย์กว่า	3	ค่น	ปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัต้รัวจสิอบจำานวน	3	ค่น	ซื้ึ�งม่ค่วามเปี็นอิสิรัะ	โด้ย์ม่หน�าท่�ในลักษัณะเด้่ย์ว
กับเกณฑ์ท่�ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์และสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์กำาหนด้	 และ 
ม่ค่วามรั้�และปีรัะสิบการัณ์ท่�จะสิอบทานค่วามน่าเช่ื�อถืือของงบการัเงินรัวมทั�งทำาหน�าท่�อื�นในฐานะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�

	 โค่รังสิรั�างการัจัด้การั	ปีรัะกอบด้�วย์	ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทและค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์จำานวน	5	ช่้ด้	ได้�แก่	(1)	ค่ณะกรัรัมการั
ต้รัวจสิอบ	(2)	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	(3)	 ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	(4)	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั
ค่วามเสิ่�ย์ง	และ	(5)	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	

	 ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ปีรัะกอบด้�วย์	กรัรัมการัจำานวน	7	ค่น	ต้ามหนังสิือรัับรัองการัจด้ทะเบ่ย์น
ของกรัะทรัวงพาณิช่ย์์	ซื้ึ�งปีรัะกอบด้�วย์	ผู้้�ทรังค่้ณว้ฒิท่�ม่ค่วามรั้�	ค่วามสิามารัถื	และปีรัะสิบการัณ์ท่�เปี็นปีรัะโย์ช่น์ต้่อการัด้ำาเนิน
ธิ้รักิจของบรัิษััท	ด้ังน้�

รายชื่อ 
คณ์ะกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

การประชุมคณ์ะกรรมการ ประจำาปี 2564

จำานวนครั้งการ
ประชุม

จำานวนครั้งที่เข้า
ร่วมประชุม

สัดส่วนจำานวน
ครั้งที่เข้าร่วม
ประชุม (%)

1.		นาย์ช่าต้ิช่าย์	 
พานิช่ช่่วะ

ปีรัะธิานกรัรัมการั	
ปีรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั
กรัรัมการัผู้้�ม่อำานาจลงนาม

7
12
-

7
12
-

100
100
-

2.		นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ กรัรัมการั
กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั
กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง
กรัรัมการับรัิหารั
กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
กรัรัมการัผู้้�ม่อำานาจลงนาม

7
2
2
12
-
-

7
2
2
12
-
-

100
100
100
100
-
-

3.		นางสิมหะทัย์	 
พานิช่ช่่วะ

กรัรัมการั	
กรัรัมการับรัิหารั
กรัรัมการัผู้้�ม่อำานาจลงนาม

7
12
-

7
12
-

100
100
-

4.		นางสิ้ภาภรัณ์	 
บ้รัพก้ศลศรั่

กรัรัมการั	
กรัรัมการัอิสิรัะ	
ปีรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	
กรัรัมการัสิรัรัหา 
และพิจารัณาค่่าต้อบแทน	
กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั
ปีรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	

7
-
4
3

2
2

7
-
4
3

2
2

100
-

100
100

100
100

รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ
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รายชื่อ 
คณ์ะกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

การประชุมคณ์ะกรรมการ ประจำาปี 2564

จำานวนครั้งการ
ประชุม

จำานวนครั้งที่เข้า
ร่วมประชุม

สัดส่วนจำานวน
ครั้งที่เข้าร่วม
ประชุม (%)

5.	 นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	 
เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั

กรัรัมการั	
กรัรัมการัอิสิรัะ	
กรัรัมการัต้รัวจสิอบ	
กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณา 
ค่่าต้อบแทน	
ปีรัะธิานกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	
กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง

7
-
4
3

2
2

7
-
4
3

2
2

100
-

100
100

100
100

6.	 นาย์พินิจ	 
หาญพาณิช่ย์์	(1) 

กรัรัมการั	
กรัรัมการัอิสิรัะ	
กรัรัมการัต้รัวจสิอบ

7
-
4

6
-
4

86
-

100

7.	 พล.ต้.อ.	วิสิน้	 
ปีรัาสิาททองโอสิถื(2)

กรัรัมการั	
กรัรัมการัอิสิรัะ	
ปีรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและพจิารัณา
ค่่าต้อบแทน

7
-
3

6
-
3

86
-

100

หมาย์เหต้้:		(1)	นาย์พินิจฯ	ขอลาปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	เน่�องจากต้ิด้ภารักิจ

	 	 (2)	พล.ต้.อ.	วิสิน้ฯ	ขอลาปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	เน่�องจากต้ิด้ภารักิจรัาช่การั

กรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
	 นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ	ลงลาย์มือช่ื�อรั่วมกับ	นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่่วะ	หรัือ	นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่่วะ	และปีรัะทับต้รัาสิำาค่ัญ
ของบรัิษััท	ข�อจำากัด้อำานาจกรัรัมการั	ค่ือ	ไม่ม่/	(ข�อม้ลหนังสิือรัับรัอง	ออกให�	ณ	วันท่�	4	เด้ือน	ธิันวาค่ม	พ.ศ.	2562)

องค์ประกอบของคณ์ะกรรมการบริษัท
	 เพื�อให�เปี็นไปีต้ามกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	โด้ย์	(ก)	ปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอย์่างน�อย์	5	ค่น	และกรัรัมการัไม่น�อย์กว่า
กึ�งหนึ�งของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้จะต้�องม่ถืิ�นท่�อย์้่ในรัาช่อาณาจักรั	(ข)	ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทต้�องปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ
อย์่างน�อย์	3	ค่น	และกรัรัมการัไม่น�อย์กว่า	1	ใน	3	ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้ต้�องเปี็นกรัรัมการัอิสิรัะ	

	 อ่กทั�งเพื�อให�สิอด้ค่ล�องกับหลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่	(Corporate	Governance)	ในการัถื่วงด้้ลสิัด้สิ่วนรัะหว่างกรัรัมการั 
ท่�เปีน็ผู้้�บรัหิารัและกรัรัมการัท่�ไมเ่ปีน็ผู้้�บรัหิารั	เพื�อให�สิามารัถืสิะท�อนอำานาจท่�ถืว่งด้ล้กันอย์า่งเหมาะสิม	ซึื้�งส่ิวนใหญเ่ปีน็กรัรัมการั 
ท่�ไม่เปี็นผู้้�บรัิหารัท่�สิามารัถืให�ค่วามเห็นเก่�ย์วกับการัทำางานของฝ่่าย์จัด้การัได้�อย์่างอิสิรัะ	 อ่กทั�งม่จำานวนและค่้ณสิมบัต้ิของ 
กรัรัมการัอิสิรัะต้ามหลักเกณฑ์ของสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์ 
แหง่ปีรัะเทศไทย์	รัวมทั�งด้แ้ลให�กรัรัมการัอสิิรัะสิามารัถืทำางานรัว่มกบัค่ณะกรัรัมการัทั�งหมด้ได้�อย์า่งม่ปีรัะสิทิธิภิาพ	และสิามารัถื
แสิด้งค่วามเห็นได้�อย์่างอิสิรัะ

	 ค่ณะกรัรัมการัย์ังให�ค่วามสิำาค่ัญในปีรัะเด้็นค่วามหลากหลาย์ของค่ณะกรัรัมการั	หรัือ	Board	Diversity	โด้ย์ค่ณะกรัรัมการั
ของบรัิษััทปีรัะกอบด้�วย์บ้ค่ค่ลท่�ม่ทักษัะ	 ค่วามสิามารัถื	 ค่วามรั้�	 ปีรัะสิบการัณ์	 ต้ลอด้จนทัศนค่ต้ิท่�ต้่างกัน	 โด้ย์เฉพาะอย์่างย์ิ�ง
สิัด้สิ่วนของกรัรัมการัผู้้�หญิงของบรัิษััทม่จำานวน	2	ค่นหรัือค่ิด้เปี็นสิัด้สิ่วน	29%	ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้	ค่ือ	(1)	นางสิมหะ
ทัย์	พานิช่ช่่วะ	กรัรัมการั	และ	(2)	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่	กรัรัมการัอิสิรัะ	ซื้ึ�งปีรัะเด้็นเก่�ย์วกับ	Board	Diversity	ย์่อมเปี็น
ปีจัจยั์หนึ�งในการัเพิ�มปีรัะสิทิธิภิาพในการัต้ดั้สินิใจและการัทำางานของค่ณะกรัรัมการั	และสิง่ผู้ลต้อ่การัด้ำาเนนิงานท่�ด้ขึ่�นของบรัษัิัท
ในภาพรัวม	โด้ย์เฉพาะอย์่างย์ิ�งเปี็นปีรัะเด้็นท่�สิอด้ค่ล�องกับ	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR)	
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ท่�ได้�กำาหนด้หลักเกณฑ์การัปีรัะเมินท่�เก่�ย์วข�องกับค่วามหลากหลาย์ทางเพศไว�ว่าค่ณะกรัรัมการัค่วรัปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ 
ท่�เปี็นผู้้�หญิงอย์่างน�อย์	1	ค่น

	 องค่์ปีรัะกอบของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	ปีรัะกอบด้�วย์

1. ค่ณะกรัรัมการัอิสิรัะ	จำานวน	4	ค่น	คิ่ด้เปีน็สิดั้สิว่น	57%	ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้	ค่อื	(1)	นางสิภ้าภรัณ์	บ้รัพกศ้ลศรั่	 
(2)	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั	(3)	นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์	(4)	พล.ต้.อ.	วิสิน้	ปีรัาสิาททองโอสิถื	อนึ�ง	มต้ิท่�ปีรัะช่้ม
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ค่รัั�งท่�	1/2558	เมื�อวันท่�	30	มกรัาค่ม	2558	ได้�กำาหนด้ค่้ณสิมบัต้ิของกรัรัมการัอิสิรัะต้ามปีรัะกาศ
ค่ณะกรัรัมการัต้ลาด้ท้น	สิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์

2. กรัรัมการัท่�ไม่เปี็นผู้้�บรัิหารั	จำานวน	6	ค่น	ค่ิด้เปี็นสิัด้สิ่วน	85%	ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้	ค่ือ	(1)	นาย์ช่าต้ิช่าย์	 
พานิช่ช่่วะ	(2)	นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่่วะ	(3)	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่	(4)	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั	(5)	นาย์พินิจ	
หาญพาณิช่ย์์	(6)	พล.ต้.อ.	วิสิน้	ปีรัาสิาททองโอสิถื

3. กรัรัมการัท่�เปี็นผู้้�บรัิหารั	จำานวน	1	ค่น	ค่ิด้เปี็นสิัด้สิ่วน	14%	ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้	ค่ือ	นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ

อำานาจอนุมัติของคณ์ะกรรมการบริษัท
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทม่อำานาจอน้มัต้ิเรัื�องต้่างๆ	ของบรัิษััทและบรัิษััทย์่อย์ต้ามท่�กำาหนด้โด้ย์กฎหมาย์	ข�อบังค่ับบรัิษััท	และ
มต้ิท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	ซื้ึ�งรัวมถืึงการัอน้มัต้ิเรัื�องต้่างๆ	ของบรัิษััท	ด้ังต้่อไปีน้�

• การักำาหนด้แผู้นภ้มิกลย์้ทธิ์	การักำาหนด้พันธิกิจและทบทวนวิสิัย์ทัศน์

• นโย์บาย์บรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง

• โค่รังสิรั�างองค่์กรั	เปี้าปีรัะสิงค่์ของบรัิษััท

• แผู้นธิ้รักิจและแผู้นงบปีรัะมาณปีรัะจำาปีี

• การัต้ิด้ต้ามและปีรัะเมินการัด้ำาเนินงานปีรัะจำาปีี	และรัาย์ไต้รัมาสิ

• งบปีรัะมาณในการัจัด้ซื้ื�อท่�ด้ิน

• งบปีรัะมาณการัลงท้นในโค่รังการัต้่างๆ	เช่่น	ต้�นท้น	รัาย์รัับ	และกำาไรัขั�นต้�น	เปี็นต้�น

	 ทั�งน้�	 เรัื�องใด้ท่�กรัรัมการัม่สิ่วนได้�เสิ่ย์หรัือม่ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์กับบรัิษััท	 กรัรัมการัซึื้�งม่สิ่วนได้�เสิ่ย์หรัือม่ 
ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์ด้ังกล่าวไม่ม่สิิทธิิออกเสิ่ย์งลงค่ะแนนในเรัื�องนั�น

	 นอกจากน้�ค่ณะกรัรัมการัยั์งม่ขอบเขต้หน�าท่�ในการักำากับด้้แลให�บริัษััทปีฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์ว่าด้�วย์หลักทรััพย์์และ
ต้ลาด้หลักทรััพย์์	 ข�อกำาหนด้ของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	 อาทิ	 การัทำารัาย์การัเก่�ย์วโย์งกันการัได้�มาหรืัอจำาหน่าย์ไปี
ซึื้�งทรััพย์์สิินต้ามกฎเกณฑ์ของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	 หรัือต้ามปีรัะกาศของค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และ
ต้ลาด้หลักทรััพย์์	หรัือกฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข�องกับธิ้รักิจของบรัิษััท

 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ของต้นให�เปี็นไปีต้ามกฎหมาย์	 วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์	 ข�อบังค่ับของบรัิษััท	 และมต้ิท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	 ด้�วย์ค่วาม 

รัับผู้ิด้ช่อบ	ค่วามรัะมัด้รัะวัง	และค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์สิ้จรัิต้

2. กำาหนด้รัาย์ละเอ่ย์ด้	ให�ค่วามเห็นช่อบ	และพิจารัณาทบทวน	วิสิัย์ทัศน์	กลย์้ทธิ์	ทิศทางของธิ้รักิจ	นโย์บาย์	เปี้าหมาย์	
แนวทาง	แผู้นการัด้ำาเนินงาน	และงบปีรัะมาณของบรัิษััทและบรัิษััทย์่อย์	ต้ามท่�ฝ่่าย์บรัิหารัจัด้ทำา	และกำากับด้้แลการั
บรัิหารังานและผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงานของฝ่่าย์จัด้การั	หรัือบ้ค่ค่ลใด้ๆ	ซื้ึ�งได้�รัับมอบหมาย์ให�ทำาหน�าท่�ด้ังกล่าว	เพื�อให�เปี็น
ไปีต้ามนโย์บาย์ท่�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทกำาหนด้

3. ต้ิด้ต้ามผู้ลการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�อย์่างต้่อเน่�อง	เพื�อให�เปี็นไปีต้ามแผู้นงานและงบปีรัะมาณ

4. ด้ำาเนนิการัให�บรัษัิัทและบรัษัิัทย์อ่ย์นำารัะบบงานบัญช่่ท่�เหมาะสิมและมป่ีรัะสิทิธิภิาพมาใช่�	รัวมทั�งจัด้ให�มร่ัะบบค่วบค่ม้
ภาย์ใน	และรัะบบการัต้รัวจสิอบภาย์ใน
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5. สิอบทานกรัะบวนการัและนโย์บาย์ในการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	และต้ิด้ต้ามผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงาน

6. จดั้ให�ม่นโย์บาย์เก่�ย์วกบัการักำากบัด้แ้ลกิจการัต้ามหลักธิรัรัมาภิบาล	และการัปีรับัใช่�นโย์บาย์ดั้งกลา่วอย่์างม่ปีรัะสิทิธิภิาพ

7. แต้่งต้ั�งค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย่์อย์	 เช่่น	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 
ค่ณะกรัรัมการับรัหิารั	หรัอืค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย่์อย์อื�นใด้	เพื�อช่่วย์เหลอืและสินบัสินน้การัปีฏิบัิต้หิน�าท่�ของค่ณะกรัรัมการั
บรัิษััท

8. แต้่งต้ั�งผู้้�บรัิหารัรัะด้ับอาว้โสิของบรัิษััท	เช่่น	กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	(Managing	Director)	รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งาน
บริัหารัองค์่กรั	(Executive	Vice	President)	รัองกรัรัมการั้�จดั้การัสิาย์งานบัญช่แ่ละการัเงิน	(Executive	Vice	President	
-	Accounting	&	Corporate	Finance)	และผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งในสิาย์งานต้่างๆ	ต้ามท่�ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเห็นจำาเปี็น
และสิมค่วรั

9. แต้่งต้ั�งเลขาน้การับรัิษััท	เพื�อช่่วย์เหลือค่ณะกรัรัมการับรัิษััทในการัปีฏิิบัต้ิงานต้่างๆ	เพื�อให�การัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท
เปี็นไปีต้ามกฎหมาย์และรัะเบ่ย์บท่�เก่�ย์วข�อง

10. ขอค่วามเห็นทางวิช่าช่่พจากองค่์กรัภาย์นอกหากม่ค่วามจำาเปี็นเพื�อปีรัะกอบการัต้ัด้สิินใจท่�เหมาะสิม

11. สิ่งเสิรัิมให�กรัรัมการัและผู้้�บรัิหารัของบรัิษััทเข�ารั่วมหลักสิ้ต้รัสิัมมนาต่้างๆ	 ของสิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการั 
บรัิษััทไทย์	ในหลักสิ้ต้รัท่�เก่�ย์วข�องกับหน�าท่�และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของกรัรัมการัและผู้้�บรัิหารันั�น

12. 	กำากับด้้แลให�มั�นใจว่าแนวทางปีฏิิบัต้ิต้่อข�อม้ลส่ิวนบ้ค่ค่ล	 เช่่น	 การัรัวบรัวม	 การัจัด้เก็บ	 การัใช่�ข�อม้ล	 และ	 
การัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ลรัวมถืึงการัจัด้การัค่วามเสิ่�ย์งท่�อาจม่ผู้ลกรัะทบต้่อเสิรั่ภาพของบ้ค่ค่ล	 สิามารัถืใช่�เปี็น
มาต้รัการัค้่�มค่รัองข�อม้ลท่�ม่ค่วามเหมาะสิม	 อ่กทั�งการัจัด้การัข�อม้ลส่ิวนบ้ค่ค่ลถื้กค่วบค่้มภาย์ใต้�มาต้รัการัท่�กำาหนด้	
และ	ม่การัต้รัวจสิอบ	ปีรัะเมินค่วามเสิ่�ย์งอย์่างสิมำ�าเสิมอ

13. ต้รัวจสิอบผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงานของต้นเปี็นปีรัะจำาท้กปีี

14. ต้รัวจสิอบและปีรัะเมินค่วามเพย่์งพอของกฎบัต้รัค่ณะกรัรัมการับรัหิารั	และเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทพจิารัณาแก�ไข
เปีล่�ย์นแปีลงกฎบัต้รัฉบับน้�

15. ด้ำาเนินการัอื�นใด้ต้ามท่�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

	 ทั�งน้�	ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทกำากับด้้แลให�การัด้ำาเนินงานของบรัิษััทเปี็นไปีโด้ย์ถื้กต้�องต้ามกฎหมาย์และรัะเบ่ย์บต้่างๆ	ต้ามท่� 
กล่าวไว�ในบทบาท	 หน�าท่�และค่วามรัับผิู้ด้ช่อบของค่ณะกรัรัมการับริัษััท	 ดั้งนั�น	 ในปีีท่�ผู้่านมาบริัษััทจึงไม่ม่ปีรัะวัต้ิการักรัะทำา 
ผู้ดิ้กฎรัะเบ่ย์บของสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลกัทรัพัย์แ์ละต้ลาด้หลกัทรัพัย์	์(ก.ล.ต้.)	และต้ลาด้หลักทรัพัย์แ์หง่ปีรัะเทศไทย์	

 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
1. ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทม่การักำาหนด้การัปีรัะช้่มล่วงหน�าอย์่างน�อย์ไต้รัมาสิละค่รัั�งต้่อปีีและม่การัปีรัะช้่มพิเศษัเพิ�ม 

ต้ามค่วามจำาเปี็นและเหมาะสิม	โด้ย์แจ�งล่วงหน�าอย์่างน�อย์	7	วัน	และการัปีรัะช่้มท้กค่รัั�งจะต้�องม่กรัรัมการัมาปีรัะช่้ม 
ไมน่�อย์กวา่กึ�งหนึ�งของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้จงึจะค่รับเป็ีนองค่ป์ีรัะช้่มขั�นต้ำ�า	หรัอื	เปีน็ไปีต้ามปีรัะกาศ	หรัอื	กฎบตั้รั
ของแต่้ละค่ณะในส่ิวนของการัปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับริัษััทนั�น	 กำาหนด้ให�องค์่ปีรัะช้่มในขณะลงมติ้ค่วรัม่กรัรัมการั 
ไม่น�อย์กว่า	2	ใน	3	ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้

2. ม่การักำาหนด้ค่วามชั่ด้เจนไว�ล่วงหน�า	 โด้ย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 โด้ย์การัหารืัอร่ัวมกับปีรัะธิานค่ณะกรัรัมการับริัษััท	 
จะรั่วมกันพิจารัณากำาหนด้วารัะการัปีรัะช้่มเปี็นการัล่วงหน�า	 ทั�งน้�	 เลขาน้การับรัิษััท	 ม่หน�าท่�ด้้แลให�กรัรัมการัได้�รัับ
เอกสิารัการัปีรัะช่้มล่วงหน�าก่อนการัปีรัะช่้มเปี็นเวลา	7	วัน	เพื�อให�ม่เวลาเพ่ย์งพอสิำาหรัับการัศึกษัาและพิจารัณาเรัื�อง
เพื�อการัให�ค่วามเห็นและการัออกเสิ่ย์งลงค่ะแนน	(บรัิษััทจะแจ�งต้ารัางการัปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัิษััทของปีีถืัด้ไปีให� 
กรัรัมการัแต้่ละท่านทรัาบล่วงหน�าในช่่วงเด้ือนมกรัาค่มของท้กปีี)

3. ค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทได้�รับัข�อม้ลท่�เพย่์งพอ	ค่รับถื�วน	ต้อ่เน่�องและทนัเวลากอ่นการัปีรัะช้่มท้กค่รัั�งทั�งน้�	กรัรัมการับรัษัิัท
สิามารัถืต้ดิ้ต้อ่เลขานก้ารับริัษััทได้�โด้ย์ต้รังอย์า่งอสิิรัะ	เลขานก้ารับริัษััทมห่น�าท่�ให�ค่ำาปีรักึษัาแกค่่ณะกรัรัมการับริัษััทใน
เรัื�องท่�เก่�ย์วข�องกับการัปีฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์และรัะเบ่ย์บต้่างๆ
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4. กรัรัมการัผู้้�จัด้การัม่หน�าท่�จัด้สิรัรัเวลาให�อย์่างเพ่ย์งพอท่�ฝ่่าย์จัด้การัจะเสินอเอกสิารัข�อม้ลเพื�อการัอภิปีรัาย์และ 
เพ่ย์งพอสิำาหรัับค่ณะกรัรัมการัท่�จะอภิปีรัาย์ในปีรัะเด็้นสิำาค่ัญ	 เปิีด้โอกาสิและสินับสิน้นให�กรัรัมการัแต่้ละค่นแสิด้ง 
ค่วามค่ิด้เห็นก่อนสิรั้ปีค่วามเห็นท่�ได้�จากท่�ปีรัะช่้ม

5. ค่ณะกรัรัมการับริัษััทม่นโย์บาย์ให�กรัรัมการัท่�ไม่เปี็นผู้้�บรัิหารัม่โอกาสิท่�จะปีรัะช้่มรัะหว่างกันเองต้ามค่วามจำาเปี็นเพื�อ
อภิปีรัาย์ปีัญหาต้่างๆ	 เก่�ย์วกับการัจัด้การัท่�อย่้์ในค่วามสินใจ	 โด้ย์ไม่ม่ฝ่่าย์จัด้การัรั่วมด้�วย์และค่วรัแจ�งให�กรัรัมการั 
ผู้้�จัด้การั	ทรัาบถืึงผู้ลการัปีรัะช่้มด้�วย์

6. ค่ณะกรัรัมการับริัษััทสินับสิน้นให�กรัรัมการัผู้้�จัด้การัเชิ่ญผู้้�บริัหารัรัะดั้บสิ้งเข�าร่ัวมปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับริัษััท	 เพื�อให�
สิารัสินเทศรัาย์ละเอ่ย์ด้ต่้างๆ	เพิ�มเติ้มในฐานะท่�เป็ีนผู้้�ปีฏิบัิต้งิานโด้ย์ต้รัง	และเพื�อม่โอกาสิทำาค่วามร้ั�จกัผู้้�บรัหิารัรัะดั้บสิง้ 
สิำาหรัับใช่�ปีรัะกอบการัพิจารัณาแผู้นการัสิืบทอด้งาน

7. ในการัพิจารัณารัะเบ่ย์บวารัะต้่างๆ	 กรัรัมการัซึื้�งม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ในเรัื�องท่�พิจารัณาจะไม่ม่สิิทธิิออกเสิ่ย์งและต้�องไม่อย่้์ใน
ท่�ปีรัะช่้มในวารัะด้ังกล่าว

8. การัปีรัะช้่มท้กค่รัั�ง	ต้�องมก่ารัจด้บันทึกการัปีรัะช้่มเปีน็ลาย์ลกัษัณ์อกัษัรั	และจดั้เกบ็รัาย์งานการัปีรัะช้่มท่�ผู้า่นการัรับัรัอง
จากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	พรั�อมให�ค่ณะกรัรัมการัและผู้้�ท่�เก่�ย์วข�องสิามารัถืต้รัวจสิอบได้�

9. การัปีรัะช่้มสิามัญผู้้�ถืือห้�นปีรัะจำาปีี	ซื้ึ�งจะเปี็นการัปีรัะช่้มท่�กำาหนด้ไว�ปีีละ	1	ค่รัั�ง	ทั�งน้�	 ในกรัณ้ท่�ม่เรัื�องสิำาค่ัญเรั่งด้่วน 
ท่�จะต้�องได้�รับัการัพิจารัณาและอนมั้ต้จิากผู้้�ถือืห้�น	ค่ณะกรัรัมการับริัษััทจะกำาหนด้เป็ีนค่รัาวๆ	ไปีโด้ย์เรัย่์กวา่การัปีรัะช้่ม
วิสิามัญผู้้�ถืือห้�น	โด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทจะปีฏิิบัต้ิต้ามพรัะรัาช่บัญญัต้ิบรัิษััทมหาช่น	พ.ศ.	2535	และพรัะรัาช่บัญญัต้ิ
หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	พ.ศ.	2535	และกฎหมาย์ต้่างๆ	ท่�เก่�ย์วข�องกำาหนด้ไว�เพื�อให�เปี็นไปีต้ามกฎหมาย์และ
หลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่อย์่างเค่รั่งค่รััด้

 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 การัเข�ารั่วมปีรัะช่้มของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ต้ั�งแต้่วันท่�	1	มกรัาค่ม	ถืึง	31	ธิันวาค่ม	2564	ม่การัจัด้ปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการั
บรัิษััท	ทั�งสิิ�นจำานวน	7	ค่รัั�ง	(เปีรั่ย์บเท่ย์บข�อม้ลย์�อนหลัง	2	ปีี)	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

รายชื่อคณ์ะกรรมการ ตำาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่ง

ตั้งครั้งแรก

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งการประชุม

2563 2564

จำานวนครั้ง
สัดส่วน 

(%) จำานวนครั้ง
สัดส่วน

(%)

1.	นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่่วะ ปีรัะธิานกรัรัมการั 23	เม.ย์.	2558 7/7 100 7/7 100

2.	นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ กรัรัมการั 23	เม.ย์.	2558 7/7 100 7/7 100

3.	นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่่วะ กรัรัมการั 23	เม.ย์.	2558 7/7 100 7/7 100

4.	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่ กรัรัมการัอิสิรัะ 23	เม.ย์.	2558 7/7 100 7/7 100

5.	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั กรัรัมการัอิสิรัะ 23	เม.ย์.	2558 7/7 100 7/7 100

6.	นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์* กรัรัมการัอิสิรัะ 12	ก.ย์.	2561 7/7 100 6/7 86

7.	พล.ต้.อ.	วิสิน้	 
		ปีรัาสิาททองโอสิถื*

กรัรัมการัอิสิรัะ 12	ก.ย์.	2561 4/7 57 6/7 86

หมาย์เหต้้:		1.	ไม่นับรัวมข�อม้ลการัปีรัะช่้มสิามัญผู้้�ถืือห้�น	ปีรัะจำาปีี	2564

	 	 2.	นาย์พินิจฯ	และ	พล.ต้.อ.	วิสิน้ฯ	ขอลาปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	เน่�องจากต้ิด้ภารักิจ

 เลข้าน้การคณ์ะกรรมูการบริษัท : นางสิาวช่นิสิรัา	ย์ิ�งนอก	
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	 กรัรัมการับรัิษััทเข�ารั่วมปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการัอย์่างสิมำ�าเสิมอ	 โด้ย์เฉล่�ย์	 ปีี	2564	 กรัรัมการัทั�งค่ณะเข�ารั่วมการัปีรัะช้่ม 
ค่ณะกรัรัมการัในสิัด้สิ่วน	98%	ของการัปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการัทั�งหมด้ในรัอบปีีท่�ผู้่านมา	

	 กรัรัมการัสิ่วนใหญ่เข�ารั่วมการัปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการัค่รับท้กค่รัั�ง	ย์กเว�นเพ่ย์ง	นาย์พินิจฯ	และ	พล.ต้.อ.	วิสิน้ฯ	ท่�ต้ิด้ภารักิจ	
จึงขอลาปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการั	ค่รัั�งท่�	4/2564	เมื�อวันท่�	29	เมษัาย์น	2564	สิ่งผู้ลให�สิัด้สิ่วนการัปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการัรัาย์บ้ค่ค่ล
ของ	นาย์พินิจฯ	และ	พล.ต้.อ.	วิสิน้ฯ	ม่สิัด้สิ่วน	86%	ของการัปีรัะช่้มทั�งปีี	 เปี็นไปีต้ามเกณฑ์หลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่ใน
เรัื�องกรัรัมการัแต้่ละค่นค่วรัม่สิัด้สิ่วนของการัเข�ารั่วมปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการัอย์่างน�อย์	75%	ของการัปีรัะช่้มทั�งปีี	

	 บรัิษััทม่การัจัด้ปีรัะช้่มรัะหว่างกรัรัมการัท่�ไม่เปี็นผู้้�บรัิหารั	 ในการัปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 ค่รัั�งท่�	7/2564	 เมื�อวันท่�	 
12	 พฤศจิกาย์น	2564	 เพื�อให�ค่ณะกรัรัมการัอิสิรัะได้�รั่วมกันอภิปีรัาย์ถืึงปีรัะเด็้นค่วามม่อิสิรัะในการัแสิด้งค่วามเห็นของ 
ค่ณะกรัรัมการัอิสิรัะ	 ซึื้�งค่ณะกรัรัมการัอิสิรัะม่ค่วามเปี็นอิสิรัะจากฝ่่าย์จัด้การั,	 ม่ค่วามเป็ีนอิสิรัะในการัแสิด้งค่วามคิ่ด้เห็นและ
ต้ดั้สินิใจเพื�อปีรัะโย์ช่น์สิง้สิด้้ของบรัษัิัทและผู้้�ม่สิว่นได้�เสิย่์ท้กฝ่า่ย์,	สิามารัถืให�ค่วามเหน็ได้�อย์า่งอิสิรัะโด้ย์ไมอ่ย่้์ภาย์ใต้�อิทธิพิลใด้ๆ,	
จำานวนค่ณะกรัรัมการัอิสิรัะเปีน็ไปีต้ามสัิด้สิว่นท่�สิำานกังาน	ก.ล.ต้.	ปีรัะกาศกำาหนด้,	กรัะบวนการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่า่ต้อบแทน
ของกรัรัมการับริัษััทเป็ีนไปีอย่์างเหมาะสิม	 โด้ย์ให�ข�อเสินอแนะเก่�ย์วกับปีรัะเด็้นการัพัฒนากรัรัมการัท่�ค่วรัม่การัจัด้อบรัมอย่์าง
สิมำ�าเสิมอ	โด้ย์ค่ณะกรัรัมการัอิสิรัะกำาหนด้ให�แจ�งกรัรัมการัผู้้�จัด้การัทรัาบถืึงผู้ลการัปีรัะช่้มด้�วย์

 คณะกรรมการชุดย่อย
	 ณ	วันท่�	31	ธินัวาค่ม	2564	บรัษัิัทม่ค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย่์อย์	เพื�อปีรัะกอบการัพิจารัณาในเรัื�องต้า่งๆ	จำานวน	5	ช้่ด้	ปีรัะกอบด้�วย์	 
(1)	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	 (2)	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	(3)	 ค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	 
(4)	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	(5)	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ค่ณะกรัรัมการับริัษััทหรืัอท่�ปีรัะช้่มผู้้�ถืือห้�นของบริัษััท	 แต้่งต้ั�งค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบริัษััท	 ซึื้�งปีรัะกอบ
ด้�วย์กรัรัมการัอสิิรัะทั�งหมด้	ม่ค่ณ้สิมบตั้คิ่รับถื�วนต้ามค่ำานยิ์ามของกรัรัมการัอสิิรัะท่�กำาหนด้ต้ามปีรัะกาศค่ณะกรัรัมการั
กำากบัต้ลาด้ท้น	และเป็ีนไปีต้ามท่�กฎหมาย์หลักทรัพัย์์และต้ลาด้หลักทรัพัย์์กำาหนด้	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบริัษััท	
ม่จำานวน	3	ค่น	ค่ือ	(1)	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่	ปีรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบท่�ม่ค่วามรั้�	ค่วามสิามารัถืด้�านบัญช่่
การัเงิน	 และม่ปีรัะสิบการัณ์เพ่ย์งพอท่�จะสิามารัถืทำาหน�าท่�ในการัสิอบทานค่วามน่าเชื่�อถืือของงบการัเงินของบรัิษััท	
(2)	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั	(3)	นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์	

	 การัเข�ารั่วมปีรัะช่้มของค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบในรัอบรัะย์ะเวลาบัญช่่	ต้ั�งแต้่วันท่�	1	มกรัาค่ม	ถืึง	31	ธิันวาค่ม	
2564	 ม่การัจัด้ปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 ทั�งสิิ�นจำานวน	4	 ค่รัั�ง	 ม่รัาย์ชื่�อและจำานวนค่รัั�งของการัเข�ารั่วมปีรัะช้่ม 
เปีรั่ย์บเท่ย์บ	ในปีี	2563	และ	ปีี	2564	ด้ังต้่อไปีน้�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

ครั้งแรก

การเข้าร่วมประชุม/การ
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2563 ปี 2564

1 นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่ ปีรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ,	กรัรัมการัอสิิรัะ 25	เม.ย์.	2558 4/4 4/4

2 นาย์ชั่ย์ย์ท้ธิ	เต้ช่ะทัศนสิน้ทรั กรัรัมการัต้รัวจสิอบ,	กรัรัมการัอิสิรัะ 25	เม.ย์.	2558 4/4 4/4

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

  เลข้าน้การคณ์ะกรรมูการตรวจสอับ :	นางสิาวช่นิสิรัา	ย์ิ�งนอก	

	 การัเข�าปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบปีี	2564	ของกรัรัมการัต้รัวจสิอบท้กค่นม่สิดั้ส่ิวนการัเข�าปีรัะช้่มค่รับ	100%	
ทั�งค่ณะ
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 (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทแต้่งต้ั�งค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 เพื�อทำาหน�าท่�พิจารัณาหลักเกณฑ์
การัสิรัรัหา	 และพิจารัณารั้ปีแบบค่่าต้อบแทนของกรัรัมการัและผู้้�บริัหารัรัะดั้บสิ้ง	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณา 
ค่า่ต้อบแทนปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะทั�งหมด้	จำานวน	3	ค่น	คื่อ	(1)	พลต้ำารัวจเอก	วิสิน	้ปีรัาสิาททองโอสิถื	ปีรัะธิาน
ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	(2)	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่	(3)	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั	

	 การัเข�ารั่วมปีรัะช่้มของค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทนในรัอบรัะย์ะเวลาบัญช่่	วันท่�	1	มกรัาค่ม	-	 
31	 ธัินวาค่ม	2564	 ม่การัปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	 ทั�งสิิ�นจำานวน	3	 ค่รัั�ง	 ม่รัาย์ช่ื�อ 
และจำานวนค่รัั�งของการัเข�ารั่วมปีรัะช่้มเปีรั่ย์บเท่ย์บ	ในปีี	2563	และ	ปีี	2564	ด้ังต้่อไปีน้�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

ครั้งแรก

การเข้าร่วมประชุม/การ
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2563 ปี 2564

1 พล.ต้.อ.	วิสิน้	ปีรัาสิาททองโอสิถื ปีรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณา
ค่่าต้อบแทน,	กรัรัมการัอิสิรัะ

12	ก.ย์.	2561 1/2 3/3

2 นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่ กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณา 
ค่่าต้อบแทน,	กรัรัมการัอิสิรัะ

25	เม.ย์.	2558 2/2 3/3

3 นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณา 
ค่่าต้อบแทน,	กรัรัมการัอิสิรัะ

25	เม.ย์.	2558 2/2 3/3

หมาย์เหต้้	:	-

  เลข้าน้การคณ์ะกรรมูการสรรหุ้าและพัิจารณ์าค่าตอับแทน : นางสิาวช่นิสิรัา	ย์ิ�งนอก

	 การัเข�าปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทนปีี	2564	 ของกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณา 
ค่่าต้อบแทนท้กค่นม่สิัด้สิ่วนการัเข�าปีรัะช่้มค่รับ	100%	ทั�งค่ณะ

 (3) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�อน้มัต้ิจัด้ต้ั�งค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการัเมื�อวันท่�	 11	 พฤศจิกาย์น	2559	 ซึื้�ง
ปีัจจ้บันปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัจำานวน	3	 ท่าน	 เปี็นกรัรัมการัอิสิรัะ	2	 ท่าน	 และกรัรัมการัท่�เปี็นผู้้�บรัิหารั	1	 ท่าน	 
โด้ย์ในรัอบรัะย์ะเวลาบัญช่่	1	มกรัาค่ม	-	31	ธิันวาค่ม	2564	ม่การัปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	รัวม	2	ค่รัั�ง	
ม่รัาย์ช่ื�อและจำานวนค่รัั�งของการัเข�ารั่วมปีรัะช่้มเปีรั่ย์บเท่ย์บ	ในปีี	2563	และ	ปีี	2564	ด้ังต้่อไปีน้�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

ครั้งแรก

การเข้าร่วมประชุม/การ
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2563 ปี 2564

1. นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั ปีรัะธิานกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั 11	พ.ย์.	2559 4/4 2/2

2. นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่ กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั 11	พ.ย์.	2559 4/4 2/2

3. นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั 11	พ.ย์.	2559 4/4 2/2

  เลข้าน้การคณ์ะกรรมูการกำากับดำูแลกิจการ :	นางสิาวช่นิสิรัา	ย์ิ�งนอก

	 การัเข�าปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	 ปีี	2564	 ของกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	 ท้กค่นม่สิัด้สิ่วนการั 
เข�าปีรัะช่้มค่รับ	100%	ทั�งค่ณะ



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 225

 (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�อน้มัต้ิจัด้ต้ั�งค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งเมื�อวันท่�	22	ก้มภาพันธิ์	2560	ซื้ึ�งปีัจจ้บัน
ปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัจำานวน	3	ท่าน	เปี็นกรัรัมการัอิสิรัะ	2	ท่าน	และกรัรัมการัท่�เปี็นผู้้�บรัิหารั	1	ท่าน	โด้ย์ในรัอบ
รัะย์ะเวลาบัญช่่	1	มกรัาค่ม	-	31	ธิันวาค่ม	2564	ม่การัปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	รัวม	2	ค่รัั�ง	ม่รัาย์ช่ื�อ
และจำานวนค่รัั�งของการัเข�ารั่วมปีรัะช่้มเปีรั่ย์บเท่ย์บ	ในปีี	2563	และ	ปีี	2564	ด้ังต้่อไปีน้�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

ครั้งแรก

การเข้าร่วมประชุม/การ
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2563 ปี 2564

1 นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่ ปีรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง 22	ก.พ.	2560 4/4 2/2

2 นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง 22	ก.พ.	2560 4/4 2/2

3 นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง 22	ก.พ.	2560 4/4 2/2

  เลข้าน้การคณ์ะกรรมูการบริหุ้ารความูเสี�ยุง : นางสิาวสิ้ภารััต้น์	งามทรััพย์์ทว่ค่้ณ

	 การัเข�าปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งปีี	2564	 ของกรัรัมการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์ง	 ท้กค่นม่สิัด้สิ่วนการั 
เข�าปีรัะช่้มค่รับ	100%	ทั�งค่ณะ

 (5) คณะกรรมการบริหาร

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�อน้มัต้ิจัด้ต้ั�งค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	ปีรัะกอบด้�วย์	กรัรัมการัท่�เปี็นผู้้�บรัิหารั	จำานวน	1	ท่าน	
และกรัรัมการัท่�ไม่ได้�เปี็นผู้้�บริัหารั	 จำานวน	2	 ท่าน	 โด้ย์ค่ัด้เลือกจากบ้ค่ค่ลท่�ม่ค่วามร้ั�ค่วามสิามารัถื	 ม่ค่วามเข�าใจ 
ในบทบาทหน�าท่�ท่�ต้�องรัับผู้ิด้ช่อบ	 และม่ค่วามเข�าใจในลักษัรัะงานการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทเปี็นอย์่างด้่	 ม่หน�าท่�ใน
การัด้้แลบรัิหารัจัด้การัของบรัิษััทให�สิอด้ค่ล�องกับนโย์บาย์ของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	

	 การัเข�ารัว่มปีรัะช้่มของค่ณะกรัรัมการับรัหิารัในรัอบรัะย์ะเวลาบญัช่่	ต้ั�งแต้ว่นัท่�	1	มกรัาค่ม	ถืงึ	31	ธินัวาค่ม	2564	 
ม่การัจัด้ปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับริัหารั	 ทั�งสิิ�นจำานวน	12	 ค่รัั�ง	 ม่รัาย์ชื่�อและจำานวนค่รัั�งของการัเข�าร่ัวมปีรัะช้่ม 
เปีรั่ย์บเท่ย์บ	ในปีี	2563	และ	ปีี	2564	ด้ังต้่อไปีน้�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

ครั้งแรก

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2563 ปี 2564

1 นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่่วะ ปีรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั 25	เม.ย์.	2558 12/12 12/12

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

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

  เลข้าน้การคณ์ะกรรมูการบริหุ้าร :	นางสิาวช่นิสิรัา	ย์ิ�งนอก

	 	 การัเข�าปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับริัหารั	ปีี	2564	ของกรัรัมการับริัหารั	ท้กค่นมส่ิดั้สิว่นการัเข�าปีรัะช่ม้ค่รับ	100%	ทั�งค่ณะ
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เลขานุการบริษัท
	 ด้�วย์ท่�ปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัิษััทค่รัั�งท่�	11/2561	 เมื�อวันท่�	13	 ธิันวาค่ม	2561	 ได้�ม่มต้ิแต้่งต้ั�งนางสิาวช่นิสิรัา	 ยิ์�งนอก	 
ปีฏิิบัต้ิหน�าท่�เปี็นเลขาน้การับรัิษััท	 แทนเลขาน้การัท่านเด้ิมท่�ไม่สิามารัถืปีฏิิบัต้ิงานได้�	 โด้ย์ม่ผู้ลต้ั�งแต้่วันท่�	13	 ธิันวาค่ม	2561	
เปี็นต้�นไปี	

	 ทั�งน้�	 ข�อม้ลปีรัะวัต้ิและการัฝึ่กอบรัมของเลขาน้การับริัษััท	 โปีรัด้ด้้รัาย์ละเอ่ย์ด้ในหัวข�อรัาย์ละเอ่ย์ด้เก่�ย์วกับกรัรัมการั	 
ผู้้�บรัิหารั	 ท่�ปี รึักษัา	 ผู้้� ม่อำานาจค่วบค่้ม	 และเลขาน้การัของบรัิ ษััท	 และสิามารัถืติ้ด้ต่้อเลขาน้การับรัิ ษััทได้� ท่�	 
companysecretary@chewathai.com

คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท

1. ม่ค่วามรั้�และค่วามเข�าใจด้�านกฎหมาย์	 กฏิรัะเบ่ย์บของบรัิษััทและของหน่วย์งานกำากับด้้แลท่�เก่�ย์วข�องกับกฎหมาย์ว่าด้�วย์
บรัิษััทมหาช่นจำากัด้	 และกฎหมาย์ว่าด้�วย์หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 และผู้่านการัอบรัมหลักสิ้ต้รัท่�เก่�ย์วข�องกับการั
ปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ของเลขาน้การับรัิษััท

2. ม่ค่วามรั้�และค่วามเข�าใจในหลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่	และข�อพึงปีฏิิบัต้ิท่�ด้่ในเรัื�องการักำากับด้้แลกิจการั

3. ม่ปีรัะสิบการัณ์ในงานเลขาน้การัค่ณะกรัรัมการั	การัจัด้ปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการัและการัปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ให�ค่ำาแนะนำาเบื�องต้�นแก่กรัรัมการัในข�อกฎหมาย์	รัะเบ่ย์บและข�อบงัค่บัต้า่งๆ	ของบรัษัิัทรัวมถืงึการัเปีล่�ย์นแปีลงในข�อกำาหนด้
ท่�มนั่ย์สิำาค่ญัแก่กรัรัมการั	เพื�อให�ค่ณะกรัรัมการับริัษััทสิามารัถืทำางานได้�อย่์างรัาบรัื�น	และมข่�อม้ลในการัปีรัะกอบการัพิจารัณา	
และต้ัด้สิินใจในการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ด้�วย์ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ	ค่วามรัะมัด้รัะวัง	และ	ค่วามซื้ื�อสิัต้ย์์สิ้จรัิต้

2. จัด้ทำาและจัด้เก็บรัักษัาเอกสิารั	ด้ังต้่อไปีน้�

-	 ทะเบ่ย์นกรัรัมการั

-	 การัปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการั	:	หนังสิือนัด้ปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการั	รัาย์งานการัปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการั	และรัาย์งานปีรัะจำาปีี
ของบรัิษััท

-	 การัปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	:	หนังสิือนัด้ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น,	รัาย์งานการัปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	และรัาย์งานปีรัะจำาปีีของบรัิษััท

3. จัด้การัปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น	และการัปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััทให�เปี็นไปีต้ามกฎหมาย์	ข�อบังค่ับของบรัิษััท	และกฎเกณฑ์อื�นๆ
ท่�เก่�ย์วข�อง

4. การัด้้แลให�ม่การัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลและรัาย์งานสิารัสินเทศในสิ่วนท่�รัับผู้ิด้ช่อบต้่อหน่วย์งานท่�กำากับด้้แลของบรัิษััท	 เพื�อให�เปี็น
ไปีต้ามรัะเบ่ย์บและข�อกำาหนด้ของหน่วย์งานรัาช่การั

5. เก็บรัักษัารัาย์งานการัม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ท่�รัาย์งานโด้ย์กรัรัมการัหรัือผู้้�บรัิหารัและจัด้สิ่งสิำาเนารัาย์งานการัม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ให�ปีรัะธิาน
กรัรัมการัและปีรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบรัับทรัาบภาย์ใน	7	วัน	นับแต้่วันท่�บรัิษััทได้�รัับรัาย์งานนั�น

6. จัด้ให�ม่รัะบบการัเก็บรัักษัาเอกสิารัและหลักฐานท่�เก่�ย์วข�องให�ค่รับถื�วนถื้กต้�องและสิามารัถืต้รัวจสิอบได้�

7. ต้ิด้ต้่อและสิื�อสิารักับผู้้�ถืือห้�นทั�วไปีให�ได้�รัับทรัาบสิิทธิิต้่างๆ	ของผู้้�ถืือห้�นและข่าวสิารัของบรัิษััท

8. ด้ำาเนินการัอื�นๆ	ต้ามท่�ค่ณะกรัรัมการักำากับต้ลาด้ท้นปีรัะกาศกำาหนด้

9. เลขาน้การับรัิษััทต้�องปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ด้�วย์ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ	 ค่วามรัะมัด้รัะวัง	 และค่วามซืื้�อสิัต้ย์์สิ้จริัต้	 รัวมทั�งต้�องปีฏิิบัต้ิต้าม
กฎหมาย์	วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์	ข�อบังค่ับของบรัิษััท	และ	มต้ิค่ณะกรัรัมการั	ต้ลอด้จนมต้ิท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�น
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การสรรหา แต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการบริษัท

	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทนม่หน�าท่�สิรัรัหาบ้ค่ค่ลเพื�อด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััทและผู้้�นำาบรัิษััท	 
โด้ย์การัสิรัรัหาบ้ค่ค่ลท่�ม่ค่้ณสิมบัต้ิเหมาะสิมอันได้�แก่	 ค่้ณว้ฒิ	 ปีรัะสิบการัณ์	 ค่วามช่ำานาญในวิช่าช่่พ	 ม่ภาวะผู้้�นำา	 วิสิัย์ทัศน์
กว�างไกล	 ม่ค่้ณธิรัรัม	 และจรัิย์ธิรัรัม	 ม่ปีรัะวัต้ิการัทำางานท่�โปีรั่งใสิ	 ม่ค่วามสิามารัถืในการัแสิด้งค่วามเห็นอย์่างเปี็นอิสิรัะ	 
โด้ย์ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทนจะร่ัวมกันพิจารัณานำาเสินอบ้ค่ค่ลท่�เหมาะสิมซึื้�งส่ิวนหนึ�งได้�เปีิด้โอกาสิ 
ให�ผู้้�ถืือห้�นเสินอชื่�อบ้ค่ค่ลท่�ม่ค่้ณสิมบัต้ิ	 เสินอต้่อท่�ปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเพื�อพิจารัณาให�ค่วามเห็นช่อบก่อนจะนำาเสินอ 
ต้อ่ท่�ปีรัะช้่มผู้้�ถือืห้�น	เพื�อพจิารัณาแต่้งต้ั�งหรัอืเลือกต้ั�ง	และในกรัณท่้�ต้ำาแหนง่กรัรัมการับริัษััทวา่งลงโด้ย์มิใช่่เป็ีนการัออกต้ามวารัะ	 
ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่า่ต้อบแทน	จะทำาหน�าท่�ในการัพิจารัณาสิรัรัหาบ้ค่ค่ลท่�เหมาะสิมเสินอต่้อท่�ปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการั
บรัิษััท	เพื�อพิจารัณาแต้่งต้ั�งบ้ค่ค่ลเข�าเปี็นกรัรัมการับรัิษััทในต้ำาแหน่งท่�ว่างลงได้�ต้ามข�อบังค่ับของบรัิษััท

	 อนึ�ง	การัสิรัรัหากรัรัมการับรัิษััทรัวมถืึงกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	ค่ณะกรัรัมการัย์ังให�ค่วามสิำาค่ัญในการัวิเค่รัาะห์ทักษัะท่�ม่อย์้่ของ
ค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ปีัจจ้บันและทักษัะท่�จำาเปี็นท่�บรัิษััทต้�องการั	(Skill	Matrix)	เพื�อสิรัรัหากรัรัมการับรัิษััทท่�ม่ค่้ณสิมบัต้ิเหมาะสิม

	 โค่รังสิรั�างของค่ณะกรัรัมการัปีรัะกอบด้�วย์	 ทักษัะของกรัรัมการัในแต้่ละด้�านท่�ม่ค่วามจำาเป็ีนต้่อการัทำาหน�าท่�	 เค่รัื�องมือ 
ท่�นำามาใช่�	ค่ือ	การัทำา	“Board	skill	matrix”	ซื้ึ�งเปี็น	checklist	ท่�ช่่�ให�เห็นว่า	ณ	ปีัจจ้บัน	ทักษัะของกรัรัมการัม่ค่รับถื�วนแล�วหรัือย์ัง	 
และถื�าจะต้�องสิรัรัหากรัรัมการัหรืัอผู้้�นำาบรัิษััทเพิ�มเติ้มหรืัอทด้แทนก็สิามารัถืกำาหนด้เป้ีาหมาย์ได้�ชั่ด้เจนว่าต้�องการักรัรัมการัใน
ทักษัะใด้ท่�ย์ังขาด้อย์้่	อ่กทั�ง	ย์ังสิามารัถืนำาไปีใช่�กำาหนด้เปี็นแผู้นการัอบรัมและพัฒนาของกรัรัมการัได้�อ่กด้�วย์

ผู้บริหาร
	 บรัิษััทม่ผู้้�บรัิหารัลำาด้ับ	4	 รัาย์แรักรัองลงมาจากกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 รัวมต้ลอด้ถืึงผู้้�บรัิหารัในสิาย์งานบัญช่่และการัเงินรัวม	 
6	ค่นด้ังม่รัาย์นามต้่อไปีน้�

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

1.	นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ กรัรัมการัผู้้�จัด้การั

2.	นางสิาวสิ้นันทรัา	มหาปีรัะสิิทธิิ�ช่ัย์	(1) รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานการัเงินและบัญช่่

3.	นางสิาวจิรัาพัช่รั์	ฉัต้รัเพ็ช่รั์ รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานขาย์และการัต้ลาด้	ช่่วา	3

4.	นาย์ณัฏิฐนันท์	รััต้นาพรัรัณ	(2) รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานขาย์และการัต้ลาด้	ช่่วา	1

5.	นาย์ย์้ทธินา	บ้ญสิิทธิิวรัาภรัณ์	 รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	สิาย์งานปีฏิิบัต้ิการัก่อสิรั�าง

6.	นางสิาวสิ้ภารััต้น์	งามทรััพย์์ทว่ค่้ณ	(3) ผู้้�ช่่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	ฝ่่าย์กฎหมาย์และกำากับกิจการั
	หมาย์เหต้้	:	
(1)	นางสิาวสิ้นันทรัา	มหาปีรัะสิิทธิิ�ช่ัย์	ลาออกจากต้ำาแหน่งต้ั�งแต้่วันท่�	26	พฤษัภาค่ม	2564
(2)	นาย์ณัฏิฐนันท์	รััต้นาพรัรัณ	ลาออกจากต้ำาแหน่งต้ั�งแต้่วันท่�	26	พฤษัภาค่ม	2564
(3)	นางสิาวสิ้ภารััต้น์	งามทรััพย์์ทว่ค่้ณ	ด้ำารังต้ำาแหน่งผู้้�บรัิหารั	4	รัาย์แรักต้ั�งแต้่วันท่�	26	พฤษัภาค่ม	2564
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	 หน�าท่�และค่วามรัับผู้ิด้ช่อบโด้ย์รัวมของผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งของบรัิษััท	 ค่ือ	 การัด้ำาเนินงานให�เปี็นไปีต้ามนโย์บาย์	 วิสิัย์ทัศน์	
พันธิกิจ	 กลย์้ทธ์ิ	 และเป้ีาหมาย์ท่�ค่ณะกรัรัมการับริัษััทกำาหนด้ไว�ในแต่้ละปีีรัวมต้ลอด้ถึืงยั์งต้�องม่หน�าท่�และค่วามรัับผิู้ด้ช่อบ 
ในการัด้ำาเนินงานต้ามแผู้นธิ้รักิจ	 และบรัิหารังบปีรัะมาณต้ามท่�ได้�รัับอน้มัต้ิจากค่ณะกรัรัมการับริัษััท	 ทั�งน้�	 ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง 
ของบรัิษััทเปี็นไปีต้ามปีรัะกาศของค่ณะกรัรัมการักำากับต้ลาด้ท้นท่�	ทจ.	23/2551	 เรัื�องกำาหนด้บทนิย์ามผู้้�บรัิหารัเพื�อการัปีฏิิบัต้ิ
ต้ามหมวด้	3/1	แห่งพรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	พ.ศ.	2535	ซื้ึ�งแก�ไขเพิ�มเต้ิมโด้ย์พรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์
และต้ลาด้หลักทรััพย์์	(ฉบับท่�	4)	พ.ศ.	2551	โด้ย์ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งทั�ง	4	ค่น	ไม่ม่ค่้ณสิมบัต้ิต้�องห�ามด้ังน้�

	 1.		 ไม่ม่ปีรัะวัต้ิการักรัะทำาผู้ิด้อาญาในค่วามผู้ิด้ท่�เก่�ย์วกับทรััพย์์ซื้ึ�งได้�กรัะทำาโด้ย์ท้จรัิต้

	 2.		 ไม่ม่ปีรัะวัต้ิการัทำารัาย์การัท่�ทำาให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์กับบรัิษััท

	 อนึ�ง	กรัรัมการับรัษัิัทและผู้้�บรัหิารัของบรัษัิัทไมเ่ปีน็บ้ค่ค่ลท่�มล่กัษัณะของการัขาด้ค่วามนา่ไว�วางใจต้ามปีรัะกาศค่ณะกรัรัมการั
กำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์ท่�	 กจ.8/2553	 เรัื�องการักำาหนด้ลักษัณะค่วามน่าไว�วางใจของกรัรัมการัและผู้้�บริัหารัของ
บรัิษััท

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

	 นโย์บาย์การัจ่าย์ค่่าต้อบแทนของค่ณะกรัรัมการับรัิษััทและค่ณะกรัรัมการัช้่ด้ย่์อย์ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	 และพิจารัณา 
ค่่าต้อบแทน	 จะเปี็นผู้้�เสินอหลักเกณฑ์และแนวทางการักำาหนด้ค่่าต้อบแทนท่�เหมาะสิมกับค่ณะกรัรัมการับริัษััท	 ค่ณะกรัรัมการั
ช้่ด้ย์่อย์	 โด้ย์พิจารัณาเปีรั่ย์บเท่ย์บกับอัต้รัาค่่าต้อบแทนของกรัรัมการัของบรัิษััทในบรัิษััทท่�จด้ทะเบ่ย์นในต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่ง
ปีรัะเทศไทย์และในกล้่มอ้ต้สิาหกรัรัมเด้่ย์วกัน	รัวมทั�งพิจารัณาอัต้รัาการัขย์าย์ต้ัวทางธิ้รักิจและการัเต้ิบโต้ของบรัิษััทค่วบค่้่กันไปี	
ทั�งน้�	ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	และพิจารัณาค่่าต้อบแทน	จะนำาเสินออัต้รัาค่่าต้อบแทนของกรัรัมการับรัิษััท	ค่ณะกรัรัมการัช่้ด้ย์่อย์	
ต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเพื�อพิจารัณาให�ค่วามเห็นช่อบและนำาเสินอต้่อท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ	โด้ย์ให�ม่ผู้ลนับต้ั�งแต้่
วันท่�ได้�รัับอน้มัต้ิจากท่�ปีรัะช่้มผู้้�ถืือห้�นเปี็นต้�นไปีจนกว่าจะม่การัเปีล่�ย์นแปีลง	

	 ค่่าต้อบแทนของกรัรัมการับรัิษััทปีรัะจำาปีี	2564	 ท่�ได้�รัับต้ามสิิทธิิและผู้ลปีรัะโย์ช่น์ต้อบแทนในการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�	 ได้�แก่ 
	 ค่่าพาหนะ	 ค่่ารัับรัอง	 ค่่าเบ่�ย์เล่�ย์ง	 ค่่าเบ่�ย์ปีรัะช่้ม	 และค่่าใช่�จ่าย์ท่�จำาเปี็น	(ข�อบังค่ับบรัิษััท	 หมวด้ท่�	5	 ว่าด้�วย์ค่ณะกรัรัมการั 
ข�อ	22)	โด้ย์ในการัปีรัะช่้มสิามัญผู้้�ถืือห้�นปีรัะจำาปีี	2564	เมื�อวันท่�	1	เมษัาย์น	2564	ท่�ปีรัะช่้มได้�ม่มต้ิอน้มัต้ิวงเงินค่่าต้อบแทน
เปี็นเงิน	โด้ย์ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังต้่อไปีน้�

 ค่าตอบแทนกรรมการ

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ท่�ปีรัะช้่มสิามัญผู้้�ถืือห้�นปีรัะจำาปีี	2564	 เมื�อวันท่�	1	 เมษัาย์น	2564	 ได้�อน้มัต้ิค่่าต้อบแทนของค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 
ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	และค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

ตำาแหน่งกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนรายเดือน

ปีรัะธิานกรัรัมการั 60,000 60,000

กรัรัมการั 40,000 10,000

กรัรัมการัอิสิรัะ 20,000 10,000

ปีรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ 40,000 -

กรัรัมการัต้รัวจสิอบ 20,000 -

ปีรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั 100,000 -

กรัรัมการับรัิหารั 60,000 -

ปีรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน 40,000 -

กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน 20,000 -
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ตำาแหน่งกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนรายเดือน

ปีรัะธิานกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั 10,000 -

กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั 5,000 -

ปีรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง 10,000 -

กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง 5,000 -

หมาย์เหต้้	กรัรัมการัท่�เปี็นผู้้�บรัิหารัจะไม่ได้�รัับค่่าต้อบแทนกรัรัมการัในสิ่วนขอค่่าต้อบแทนรัาย์เด้ือน

	 บรัิษััทจ่าย์ค่่าต้อบแทนท่�เปี็นตั้วเงินให�แก่กรัรัมการั	ข�อม้ลเปีรั่ย์บเท่ย์บ	ปีี	2562-2564	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�	

รายชื่อกรรมการ
ปี 2562
(บาท)

ปี 2563
(บาท)

ปี 2564
(บาท)

1.	นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่่วะ 2,290,500 1,515,250 2,571,303.47

2.	นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่่วะ 1,200,755 926,250 1,104,820.66

3.	นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ 256,500 261,250 285,000

4.	นางสิ้ภาภรัณ์	บ้รัพก้ศลศรั่ 635,505 434,625 525,320.66

5.	นาย์ช่ัย์ย์้ทธิ	เต้ช่ะทัศนสิ้นทรั 559,505 368,125 449,320.66

6.	พลต้ำารัวจเอก	วิสิน้	ปีรัาสิาททองโอสิถื 440,755 204,250 382,820.66

7.	นาย์พินิจ	หาญพาณิช่ย์์ 478,755 280,250 344,820.66

รวมู 5,862,275 3,990,000 5,663,406.77 

หมาย์เหต้้		ค่่าต้อบแทนอื�นๆ	ท่�ไม่ใช่่ต้ัวเงินหรัือค่่าสิิทธิิปีรัะโย์ช่น์อื�นๆ	ไม่ม่	และบรัิษััทย์ังไม่ม่นโย์บาย์ใด้ๆ	สิำาหรัับค่ณะกรัรัมการับรัิษััทเก่�ย์ว
กับ	ESOP	และ	EJIP	

 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร

	 นโย์บาย์ค่่าต้อบแทนของกรัรัมการับรัิหารั	ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหา	และพิจารัณาค่่าต้อบแทน	จะรั่วมกันพิจารัณาค่่าต้อบแทน
กรัรัมการับริัหารัและโบนัสิกรัรัมการับริัหารัและนำาเสินอต้อ่ค่ณะกรัรัมการับริัษััทเพื�อพจิารัณาอนมั้ต้	ิโด้ย์พจิารัณาจากผู้ลการัด้ำาเนนิ
งานทางธิ้รักิจของบรัิษััท	การัด้ำาเนินการัต้ามนโย์บาย์ท่�ได้�รัับจากค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ปีรัะกอบกับสิภาวการัณ์ของเศรัษัฐกิจและ
สิังค่มโด้ย์รัวม	 โด้ย์จะนำาข�อม้ลทั�งปีีปัีจจ้บัน	 และเปีรั่ย์บเท่ย์บย์�อนหลังไปีใช่�ในการัพิจารัณา	 รัวมต้ลอด้ถึืงค่วามสิามารัถืในการั
พัฒนาธิ้รักิจและปีรัับปีรั้งปีรัะสิิทธิิภาพการัด้ำาเนินงานของบรัิษััทให�ด้่ขึ�นในแต้่ละปีี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปีี	2564	บรัิษััทจ่าย์ค่่าต้อบแทนของกรัรัมการับรัิหารัจำานวน	3	ค่น	ปีรัะกอบด้�วย์รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2562(1)
ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2563(1)
ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2564(1)

1. นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่่วะ 1,054,500 997,500 1,439,250

2. นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ - - -

3. นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่่วะ 684,000 598,500 684,000

รวมู 1,738,500 1,596,000 2,123,250

หมาย์เหต้้	
(1)	ค่่าต้อบแทนของกรัรัมการับรัิหารั	เปี็นการัจ่าย์ในรั้ปีแบบเบ่�ย์ปีรัะช่้มเท่านั�น

ค่่าต้อบแทนอื�นๆ	ท่�ไม่ใช่่ต้ัวเงินหรัือค่่าสิิทธิิปีรัะโย์ช่น์อื�นๆ	ไม่ม่	และบรัิษััทย์ังไม่ม่นโย์บาย์ใด้ๆ	สิำาหรัับค่ณะกรัรัมการัเก่�ย์วกับ	ESOP	และ	EJIP	
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ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปีี	2564	บรัิษััทจ่าย์ค่่าต้อบแทนของผู้้�บรัิหารั	ปีรัะกอบด้�วย์รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�

	 1.1	 ในปีี	2564	บรัิษััทม่ผู้้�บรัิหารัลาออก	จำานวน	4	รัาย์	ได้�แก่	

• น.สิ.สิ้นันทรัา	 มหาปีรัะสิิทธิิ�ช่ัย์	 ซื้ึ�งด้ำารังต้ำาแหน่งรัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานบัญช่่และการัเงิน	 ได้�ลาออกจากการั
ทำางานกับบรัิษััท	เมื�อวันท่�	26	พฤษัภาค่ม	2564

• นาย์ชั่ช่ชั่ย์	 ปีรัะไพพันธ์ิ	 ซึื้�งด้ำารังต้ำาแหน่งผู้้�ช่่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การัฝ่่าย์ก่อสิรั�างรัะด้ับ1	 ได้�ลาออกจากการัทำางาน 
กับบรัิษััท	เมื�อวันท่�	15	ก้มภาพันธิ์	2564

• นาย์ณัฏิฐนันท์	 รััต้นาพรัรัณ	 ซึื้�งด้ำารังต้ำาแหน่งรัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานขาย์และการัต้ลาด้บ�าน	 ได้�ลาออกจาก 
การัทำางานกับบรัิษััท	เมื�อวันท่�	26	พฤษัภาค่ม	2564

• น.สิ.ธินัช่พรั	 สิมบัต้ิ	 ซึื้�งด้ำารังต้ำาแหน่งผู้้�ช่่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การัฝ่่าย์ขาย์และการัต้ลาด้บ�านรัะดั้บ	1	 ได้�ลาออกจาก 
การัทำางานกับบรัิษััท	เมื�อวันท่�	29	มิถื้นาย์น	2564

	 1.2	 ในปีี	2564	บรัิษััทฯ	ม่ผู้้�บรัิหารัเพิ�มขึ�น	จำานวน	2	รัาย์ได้�แก่

• นาย์ธินิศรั	 นิต้ิสิาโรัภาสิ	 ซึื้�งด้ำารังต้ำาแหน่ง	 รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานบัญช่่และการัเงิน	 เรัิ�มงานในวันท่�	 
5	พฤษัภาค่ม	2564

• น.สิ.ธินัช่พรั	 สิมบัต้ิ	 ซึื้�งด้ำารังต้ำาแหน่งผู้้�ช่่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การัฝ่่าย์ขาย์และการัต้ลาด้บ�านรัะดั้บ	1	 เรัิ�มงานในวันท่�	 
10	พฤษัภาค่ม	2564

	ด้ังนั�น	ณ	วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2564	บรัิษััทม่ผู้้�บรัิหารัจำานวนทั�งสิิ�น	11	รัาย์

1.3		ค่่าต้อบแทนผู้้�บริัหารัสิำาหรัับปีี	2564	 ได้�รัวมค่่าต้อบแทนของผู้้�บริัหารัท้กท่านทั�งผู้้�บริัหารัท่านท่�ได้�ลาออกแล�ว 
ในรัะหว่างปีี	2564	และผู้้�บรัิหารัท่�ย์ังด้ำารังต้ำาแหน่งอย์้่ในปีัจจ้บัน	

1.4		ค่า่ต้อบแทนอื�นๆ	ได้�แก	่เงนิสิมทบกองท้นสิำารัองเล่�ย์งช่่พ	เงนิสิมทบกองท้นปีรัะกันสัิงค่ม	และโค่รังการัสิะสิมห้�นสิำาหรับั
พนักงาน	(Employee	Joint	Investment	Program:	EJIP	)

ค่าตอบแทน  
ผู้บริหาร

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน 
(บาท)

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน 
(บาท)

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน 
(บาท)

เงินเด้ือนและโบนัสิ 121 28,879,783.00 121 22,573,193.00 111 22,734,629.00

อื�นๆ  2,768,284.00 2,555,029.00 2,489,688.00

รวมู 12 31,648,067.00 12 25,128,222.00 11 25,224,317.00
หมาย์เหต้้		1.	ค่่าต้อบแทนผู้้�บรัิหารัไม่นับรัวมผู้้�บรัิหารัสิ้งสิ้ด้จำานวน	1	รัาย์
	 	 2.	ค่่าต้อบแทนอื�นๆ	 ท่�มิใช่่ต้ัวเงินหรืัอค่่าสิิทธิิปีรัะโย์ช่น์อื�นๆ	 จะอย่้์ในรั้ปีของปีรัะกันสิ้ขภาพ	 ปีรัะกันอ้บัติ้เหต้้	 บัต้รัเติ้มนำ�ามัน	 

(Fleet	Card)	ต้รัวจสิ้ขภาพปีรัะจำาปีี	และรัถืปีรัะจำาต้ำาแหน่ง	
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ผู้บริหารระดับสูง

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (MD)   

	 ค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทนจะเปี็นผู้้�พิจารัณาค่่าต้อบแทนของผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งของบรัิษััทและ 
นำาเสินอค่่าต้อบแทนต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	(BOD)	 เพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิค่่าต้อบแทนต้ามนโย์บาย์ของบรัิษััท	 โด้ย์ค่่าต้อบแทน 
ผู้้�บริัหารัรัะด้ับสิ้งในท่�น้�หมาย์ถึืงกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	 ซึื้�งจะพิจารัณาจากการัด้ำาเนินงานต้ามท่�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณะกรัรัมการั
บริัษััท	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	 และปีรัะธิานกรัรัมการั	 โด้ย์พิจารัณาค่่าต้อบแทนทั�งในรัะย์ะสิั�น	 คื่อ	 จากผู้ลกำาไรัของบรัิษััทใน 
แต่้ละปีี	 ซึื้�งเปี็นค่วามสิามารัถืในการัทำากำาไรัของบรัิษััท	 เน่�องจากในฐานะของผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งจะเปี็นผู้้�นำานโย์บาย์จาก 
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทและผู้ลักด้ันลงไปีย์ังพนักงานท้กรัะด้ับ	 และในรัะย์ะย์าว	 ค่ือ	 ใช่�วิธิ่การัปีรัะเมินผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงานจากด้ัช่น้ช่่�
วัด้ค่วามสิำาเรั็จ	(KPIs)	พรั�อมด้�วย์การัพัฒนาสิมรัรัถืนะบ้ค่ลากรั	(Competency)	และกำาหนด้ค่่าต้อบแทนให�สิอด้ค่ล�องกับผู้ลการั
ด้ำาเนินงานของบริัษััทในปีี	2563	ค่า่ต้อบแทนผู้้�บริัหารัรัะดั้บสิง้ในท่�น้�หมาย์ถึืง	นาย์บ้ญ	ช้่น	เกย่์รัติ้	กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	บรัษัิัท	ช่ว่าทัย์	 
จำากัด้	(มหาช่น)	ซื้ึ�งม่ฐานะเปี็นพนักงานบรัิษััท	มิได้�รัับค่่าต้อบแทนรัาย์เด้ือนในฐานะกรัรัมการับรัิษััทและกรัรัมการับรัิหารั	

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง   

 1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ในปีี	2564	 บรัิษััทได้�จ่าย์ค่่าต้อบแทนท่�เปี็นต้ัวเงินให�แก่ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง	 ได้�แก่	 เงินเด้ือน	 เงินสิมทบกองท้นสิำารัอง
เล่�ย์งช่่พ	เงินสิมทบปีรัะกันสิังค่ม	และเงินได้�อื�นๆ	เปี็นจำานวน	10,085,620.00	บาท

 2)  ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน 

	 ค่่าต้อบแทนอื�นๆ	ท่�มิใช่่ต้วัเงนิหรัอืค่่าสิทิธิปิีรัะโย์ช่น์อื�นๆ	จะอย์้่ในรัป้ีของปีรัะกนัสิข้ภาพ	ปีรัะกันอ้บตั้เิหต้	้บัต้รัเต้มินำ�ามนั	
(Fleet	Card)	ต้รัวจสิ้ขภาพปีรัะจำาปีี	และรัถืปีรัะจำาต้ำาแหน่ง	

บุคลากร
	 โค่รังสิรั�างการับริัหารัด้�านบ้ค่ลากรัของกล้่มบริัษััทเป็ีนแบบศ้นย์์รัวม	 เพื�อให�ม่ค่วามเป็ีนเอกภาพและเป็ีนไปีในทิศทาง
เด้่ย์วกันภาย์ใต้�การักำากับด้้แลของปีรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัและกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	ทั�งน้�	บ้ค่ลากรัของกล้่มบรัิษััทสิามารัถืถื่าย์โอน 
ภารัะค่วามรัับผู้ิด้ช่อบเพื�อการัเต้ิบโต้ก�าวหน�าได้�ต้ลอด้เวลา

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท
	 การัพิจารัณาค่่าต้อบแทนของพนักงานบรัิษััทพิจารัณาจากข�อม้ลเงินเฟื้้อ	(Inflation)	ต้ลอด้ถืึงข�อม้ลอ�างอิงจากรัาย์งานการั
สิำารัวจในกล้่มธิ้รักิจอสิังหารัิมทรััพย์์และก่อสิรั�างซื้ึ�งเปี็นกล้่มธิ้รักิจเด้่ย์วกับบรัิษััทรัวมต้ลอด้ถืึงผู้ลการัด้ำาเนินงานของบรัิษััท	ทั�งน้�	
บริัษััทม่นโย์บาย์การัจ่าย์ค่่าต้อบแทนแก่พนักงานในรั้ปีแบบของเงินเดื้อน	 โด้ย์ค่่าต้อบแทนโด้ย์รัวมจะต้�องสิอด้ค่ล�องกับผู้ลการั
ด้ำาเนินงานของบรัิษััทในรัะย์ะสิั�นค่ือจากผู้ลกำาไรัของบรัิษััทในแต้่ละปีี	 ซึื้�งเปี็นค่วามสิามารัถืทำากำาไรัของบรัิษััทและค่วามรั่วมมือ
รัว่มใจของพนักงานท้กค่นในองค์่กรั	การักำาหนด้ค่า่ต้อบแทนของพนักงานโด้ย์ภาพรัวมจะใช่�วิธิก่ารัปีรัะเมินจากผู้ลการัปีฏิบัิต้งิาน	
โด้ย์บรัิษััทพัฒนาแนวทางการับรัิหารัจัด้การัจากหลักการัของการับรัิหารัผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงาน	(PMS	Performance	Management	
System)	 ได้�นำาแนวค่ิด้ด้ัช่น้ช่่�วัด้ผู้ลงานหรัือค่วามสิำาเรั็จของงาน	(Key	Performance	 Indicator,	KPIs)	 และ	 สิมรัรัถืนะ 
ในการัทำางาน	(Competency	Model)	มาเปี็นปีัจจัย์วัด้ผู้ลงาน	ซื้ึ�งวัด้ผู้ลในรั้ปีแบบผู้สิมผู้สิาน	(Mixed	Model)	จะเห็นว่า	KPIs	
เปี็นการัวัด้เช่ิงต้ัวเลข	ทำาให�เห็นผู้ลงานท่�ช่ัด้เจน	แต้่	Competency	เปี็นการัปีรัะเมินท่�พฤต้ิกรัรัม	โด้ย์กำาหนด้	Corporate	KPIs	 
เพื�อเปี็นกลไกในการัช่่�วัด้การัปีฏิิบัต้ิงาน	และกำาหนด้	KPIs	ของแต้่ละสิาย์งาน	เพื�อเปี็นการัต้ิด้ต้ามการัปีฎิบัต้ิงานให�เปี็นไปีต้าม
แผู้นธิ้รักิจ	 และจะม่การัปีรัะช่้มสิรั้ปีผู้ลงานของแต้่ละสิาย์งานเพื�อจะทบทวนแผู้นงานได้�ทันต้่อสิถืานการัณ์ทางธิ้รักิจ	 นอกจากน้�
พนกังานแต้ล่ะค่นจะถืก้กำาหนด้ตั้วช่่�วดั้รัาย์บ้ค่ค่ล	(Individual	KPIs)	โด้ย์ม่วัต้ถืป้ีรัะสิงค์่เพื�อวดั้ผู้ลงานของพนักงานรัาย์บ้ค่ค่ลต้าม
ขอบเขต้หน�าท่�ท่�รัับผู้ิด้ช่อบ	 โด้ย์หัวหน�างานและพนักงานจะรั่วมกันปีรัะเมินผู้ลงานเพื�อนำาไปีใช่�ในการัพิจารัณาค่่าต้อบแทนและ
การัเลื�อนขั�น	ทั�งน้�	การัต้ดิ้ต้ามผู้ลการัปีฏิบิตั้งิานและการัปีรัะเมนิผู้ลการัปีฏิบิตั้งิาน	ม่้งเน�นค่วามสิอด้ค่ล�องของผู้ลการัปีฏิบิตั้งิาน
ของบ้ค่ค่ลให�เปี็นไปีในทิศทางเด้่ย์วกันกับเปี้าหมาย์รัวมขององค่์กรั	และจะจัด้ให�ม่ปีีละ	1	ค่รัั�ง	ทั�งน้�	ข�อม้ลท่�ได้�จากการัปีรัะเมิน 
ผู้ลงาน	บรัษัิัทจะนำาข�อม้ลเหลา่นั�นมาใช่�ในการับรัหิารังานทรัพัย์ากรัมนษ้ัย์์ในด้�านอื�นๆ	เช่่น	การัพจิารัณาโบนสัิ	การัพจิารัณาเลื�อนขั�น 
เลื�อนต้ำาแหน่ง	 การัปีรัับอัต้รัาค่่าต้อบแทน	 และการัพัฒนาพนักงาน	 เพื�อให�พนักงานม่ขวัญกำาลังใจในการัทำางาน	 และจะทำาให�
บรัษัิัทมพ่นักงานท่�พรั�อมท่�จะก�าวขึ�นมาอย่้์ในต้ำาแหน่งผู้้�บริัหารัของบริัษััทท่�จะขับเค่ลื�อนให�บริัษััทก�าวไปีข�างหน�า	สิำาหรับันโย์บาย์
ค่่าต้อบแทนพนักงานในรัะย์ะย์าว	ได้�แก่	 เงินสิะสิมกองท้นสิำารัองเล่�ย์งช่่พ	และ	โค่รังการัสิะสิมห้�นสิำาหรัับพนักงาน	(Employee	
Joint	Investment	Program	:	EJIP)
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จำานวนพนักงานทั้งหมด 
	 ในปีี	2564	บรัิษััทม่จำานวนบ้ค่ลากรั	(ไม่รัวมผู้้�บรัิหารั)	จำานวนทั�งสิิ�น	193	ค่น	ต้ามลำาด้ับ	โด้ย์แบ่งต้ามสิาย์งาน	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้
ด้ังน้�

สายงาน

จำานวนพนักงาน (คน)

ชาย หญิง รวม

1.	สิาย์งานค่อนโด้และบ�าน  26  46  72 

2.	สิาย์งานก่อสิรั�างและสินับสิน้น  28  20  48 

3.	สิาย์งานพัฒนาธิ้รักิจ  4  9  13 

4.	สิาย์งานบัญช่่และการัเงิน  8  18  26 

5.	สิาย์งานบรัิหารัองค่์กรั  10  12  22 

6.	พนักงานช่ัวค่รัาว	และอื�นๆ  5  7  12 

รวมู  81  112  193 

	 อนึ�ง	อัต้รัาการัลาออกของบรัิษััทอย์้่ในเกณฑ์ค่่อนข�างสิ้งกว่าปีีท่�ผู้่านมาซื้ึ�งอย์้่ในอัต้รัารั�อย์ละ	3.59	ต้่อปีี	(ปีี	2564	รั�อย์ละ	
2.99	 ต่้อปีี)	 เน่�องจากสิภาวะการัณ์การัแพร่ัรัะบาด้ของเชื่�อโค่วิท-19	 ยั์งค่งรัะบาด้อย่์างต้่อเน่�องสิ่งผู้ลต้่อธิ้รักิจอสิังหาริัมทรััพย์์	 
มผู่้ลต้อ่การัตั้ด้สินิใจซืื้�อหรัอืโอนบ�านหรัอืค่อนโด้มเินย้์มซึื้�งเปีน็ผู้ลติ้ภณัฑห์ลกัของบรัษัิัท	ปีรัะกอบกบัเมื�อปีรัะสิบปีญัหารัาย์ได้�และ
กำาไรัสิ้ทธิิไม่เปี็นไปีต้ามท่�ค่าด้หมาย์ไว�บรัิษััทจึงไม่ได้�พิจารัณาขึ�นเงินเด้ือนและพิจารัณาจ่าย์โบนัสิให�กับพนักงานต้ามท่�พนักงาน
ค่าด้หวังไว�	 และเปี็นปีัจจัย์หรัือสิาเหต้้ให�พนักงานต้ัด้สิินใจลาออก	 โด้ย์พนักงานรัะบ้หรัือให�ข�อม้ลเพิ�มเต้ิมจากแบบสิอบถืาม
เมื�อลาออก	โด้ย์รัะบ้ปีัจจัย์ด้�านนโย์บาย์รัาย์ได้�หรัือผู้ลต้อบแทนของพนักงานม่สิ่วนสิำาค่ัญสิำาหรัับการัต้ัด้สิินใจลาออกจากองค่์กรั

หมาย์เหต้้	:		1.	ในปีี	2564	ม่พนักงานลาออก	รัวมทั�งสิิ�น	63	ค่น	แบ่งเปี็นพนักงานช่าย์	28	ค่น	พนักงานหญิง	35	ค่น

	 	 2.	จำานวนพนักงานทั�งหมด้	 หมาย์ถืึง	 จำานวนพนักงานต้�นงวด้	2564	 รัวมจำานวนพนักงานเข�าใหม่และจำานวนพนักงานลาออกรัะหว่างปีี	 

ณ	31	ธิันวาค่ม	2564

ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน   

 1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ในปีี	2564	บรัษัิัทจา่ย์ผู้ลต้อบแทนให�แกพ่นกังาน	(ไม่รัวมผู้้�บรัหิารั)	ในลกัษัณะต้า่งๆ	ได้�แก	่เงนิเด้อืน	เงนิสิมทบกองท้น
สิำารัองเล่�ย์งช่่พ	เงินสิมทบปีรัะกันสิังค่ม	เงินสิมทบห้�นสิำาหรัับพนักงาน	และเงินได้�อื�นๆ	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้	ด้ังต้ารัางด้ังต้่อไปีน้�	

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)

จำานวนเงิน (บาท)

ปี 2563 ปี 2564

เงินเด้ือนและโบนัสิ 70,644,661.00 64,324,321.00

เงินสิมทบกองท้นสิำารัองเล่�ย์งช่่พ 3,404,665.00 2,881,486.00

เงินสิมทบปีรัะกันสิังค่ม 882,970.00 659,391.00

เงินสิมทบกองท้นสิะสิมห้�นพนักงาน	 355,658.00 1,028,600.00

เงินได้�อื�นๆ 7,842,059.00 7,543,249.00

รวมู 83,130,013.00 76,437,047.00
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 2)  ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน 

		 ค่่าต้อบแทนท่�มิใช่่ต้ัวเงินจะอย์้่ในรั้ปีของปีรัะกันสิ้ขภาพ	 ปีรัะกันอ้บัต้ิเหต้้	 บัต้รัเต้ิมนำ�ามัน	(Fleet	Card)	 เค่รัื�องแบบ
พนักงาน	ต้รัวจสิ้ขภาพปีรัะจำาปีี	เปี็นต้�น	 	 	

 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

	 บรัิษััทได้�จัด้ต้ั�งกองท้นสิำารัองเล่�ย์งช่่พในปีี	2554	ต้ามพรัะรัาช่บัญญัต้ิกองท้นสิำารัองเล่�ย์งช่่พ	2530	ซื้ึ�งม่วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์
เพื�อเปี็นการัออมทรััพย์์	และสิรั�างหลักปีรัะกันให�แก่พนักงาน	รัวมทั�งพนักงานได้�รัับสิิทธิิปีรัะโย์ช่น์ทางภาษั่	 	

 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

	 	 -ไม่ม่-

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
	 บรัิษััทได้�ต้รัะหนักถึืงค่วามสิำาค่ัญของการัฝ่ึกอบรัมและการัพัฒนาบ้ค่ลากรัของบรัิษััทเพื�อเสิรัิมสิรั�างค่วามร้ั�ค่วามสิามารัถื 
ให�แก่พนกังาน	พนกังานสิามารัถืปีฏิบิตั้งิานให�ก�าวทนัการัเปีล่�ย์นแปีลงและเป็ีนไปีต้ามกลย์ท้ธ์ิของบรัษัิัท	โด้ย์มห่ลกัเกณฑ์ด้งัต่้อไปีน้�

1. การัฝ่ึกอบรัมพนักงานต้�องม่การัจัด้ทำาเปี็นแผู้นการัฝ่ึกอบรัมรัาย์ปีี	โด้ย์ต้�องสิอด้ค่ล�องกับแผู้นงานธิ้รักิจของบรัิษััท

2. การัฝ่ึกอบรัมและพัฒนาพนักงานเปี็นหน�าท่�ท่�จะทำารั่วมกันด้ังน้�

• บรัิษััทม่เปี้าหมาย์ม้่งมั�นท่�จะฝ่ึกอบรัมและพัฒนาพนักงานโด้ย์มอบหมาย์ให�หน่วย์งานท้นมน้ษัย์์เปี็นผู้้�ด้ำาเนินการั	และ
กำาหนด้เปี็นแนวทางว่าพนักงานแต้่ละค่นค่วรัได้�รัับการัฝ่ึกอบรัมจำานวนเท่าใด้ต้่อปีี

• ผู้้�บังคั่บบัญช่ารัับผู้ิด้ช่อบให�ผู้้�ใต้�บังคั่บบัญช่าม่โอกาสิเข�ารัับการัฝึ่กอบรัมและพัฒนาอย่์างสิมำ�าเสิมอโด้ย์พิจารัณาจาก
แผู้นการัฝ่ึกอบรัม

• พนักงานต้�องขวนขวาย์ท่�จะพัฒนาและปีรัับปีรั้งต้นเองต้ามแผู้นพัฒนาให�ทันกับภารักิจท่�เปีล่�ย์นแปีลง

3. การัฝ่ึกอบรัมและพัฒนาพนักงานปีรัะกอบด้�วย์		2	สิ่วน	ค่ือ	การัฝ่ึกอบรัมเก่�ย์วกับงานในหน�าท่�	และการัฝ่ึกอบรัมเก่�ย์วกับ
การับรัิหารัจัด้การัและพฤต้ิกรัรัมองค่์กรัอื�นๆ	โด้ย์ให�กำาหนด้แปีรัผู้ันไปีต้ามสิถืานการัณ์และค่วามจำาเปี็น

4. บริัษััทได้�จดั้ให�มก่ารัฝ่กึอบรัมเพื�อเปีน็การัสินบัสินน้การัพฒันาค่วามสิามารัถืและเพิ�มปีรัะสิทิธิภิาพการัทำางานของพนกังาน	
โด้ย์หน่วย์งานด้ำาเนินการัเองและโด้ย์สิถืาบันภาย์นอกองค่์กรั	บรัิษััทถืือว่าทรััพย์ากรับ้ค่ค่ลเปี็นสิิ�งท่�ม่ค่้ณค่่าเหน่อทรััพย์ากรั
ทางการับริัหารั	 “ธิำารังรัักษัาและม่้งมั�นพัฒนาข่ด้ค่วามสิามารัถืของทรััพย์ากรับ้ค่ค่ลในองค่์กรัอย์่างต้่อเน่�อง/Invest	
continuously	in	its	human	capital”	ด้ังนั�น	พนักงานท้กค่นจะได้�รัับการัพัฒนาศักย์ภาพบ้ค่ลากรั	ทั�งด้�านค่วามรั้�	ทักษัะและ
รัะบบปีฏิิบัต้ิงานภาย์ในท้กรัะด้ับอย์่างต้่อเน่�อง	โด้ย์ได้�กำาหนด้แนวทางการัพัฒนาสิมรัรัถืนะบ้ค่ลากรั	(Competency	Based	
Development)	ท่�เหมาะสิมสิอด้ค่ล�องกับแผู้นค่วามก�าวหน�าในสิาย์อาช่่พ

	 ในปีี	2564	 บรัิษััทเน�นและเพิ�มรั้ปีแบบการัฝึ่กอบรัมเป็ีนแบบ	 Knowledge	Sharing	 โด้ย์จัด้การัแบบ	 online	 ทั�งน้�เพื�อ 
ลด้โอกาสิการัติ้ด้เชื่�อโค่วทิ-19	และต้�องมั�นใจได้�วา่พนกังานจะได้�รับัค่วามปีลอด้ภัย์ขสิง้สิด้้ขณะร่ัวมเข�าอบรัม	โด้ย์ผู้้�บริัหารัร่ัวมกนั 
ค่ัด้เลือกหาผู้้�ท่�ม่ค่้ณสิมบัต้ิท่�เหมาะสิมเป็ีนต้ัวแทนของแต้่ละฝ่่าย์เพื�อแบ่งปีันและถื่าย์ทอด้ค่วามรั้�หรัือทักษัะท่�ต้นเองเช่่�ย์วช่าญ 
ในแขนงต้า่งๆ	ม่กรัะบวนการัจดั้การัท่�ช่ดั้เจนและม่ปีรัะสิทิธิภิาพ	พนกังานทั�งองค่ก์รัได้�รับัค่วามรั้�อย์า่งต้อ่เน่�อง	ต้ามหลกัสิต้้รัด้งัน้�

แผนก / ฝ่าย หลักสูตร

บัญช่่	และ	การัเงิน • กรัะแสิเงินสิด้	In-Out	Flow	VS	งบกรัะแสิเงินสิด้อย์่างง่าย์	

พัฒนาธิ้รักิจ

 

 

 

• CHEWATHAI	STANDARD

• กฎหมาย์ผู้ังเมือง	และข�อจำากัด้ในการัออกแบบอาค่ารัและกฎหมาย์ธิ้รักิจอสิังหารัิมทรััพย์์

• การัวิเค่รัาะห์โค่รังการัลงท้นด้�านการัเงินและการัต้ลาด้	สิำาหรับัพฒันาโค่รังการัอสิงัหารัมิทรัพัย์์

• ทิศทางอสิังหารัิมทรััพย์์ปีี	64	สิรั้ปีค่รัึ�งปีีแรัก
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แผนก / ฝ่าย หลักสูตร

ช่่วาแค่รั์

 

 

• การัทำางานเปี็นท่ม	(Team	Work)

• การับรัิหารัเวลาอย์่างม่ปีรัะสิิทธิิภาพ

• เทค่นิค่การัเจรัจาต้่อรัองให�ได้�ผู้ลสิำาเรั็จ

ช่่วาค่อนโด้_การัต้ลาด้

 

 

 

 

 

• Creative	ค่ิด้อย์่างไรัให�เจ๋งสิ้ด้!

• Facebook	for	Business

• Google	search	ฉบับเรัิ�มต้�น

• กลย์้ทธิ์การัวางต้ำาแหน่งทางการัต้ลาด้อย์่างไรัให�ช่นะค่้่แข่ง

• รัอบรั้�เรัื�อง	Creator	VS	Creative	ในแบบฉบับท่�เปี็นต้ัวเอง	ด้�วย์	TikTok	media	community

• รั้�ได้�อย์่างไรัแค่มเปีญไหน	Work??

ช่่วาค่อนโด้_เซื้ลล์

 

• กลย์้ทธิ์การัใช่�ค่ำาพ้ด้เพื�อการัขาย์ให�กับล้กค่�าเห็นค่้ณค่่าในโค่รังการั

• นักขาย์ค่ือค่นสิำาค่ัญ	:	ค่ือ	Talent	ขององค่์กรั

ช่่วาเฮี�าสิ์ซื้ิ�ง_	การัต้ลาด้

 

• การับรัิหารังบปีรัะมาณสิำาหรัับการัทำาอสิังหารัิมทรัพัย์์แนวรัาบ

• สิำารัวจต้ลาด้อสิังหารัิมทรััพย์์อย์่างไรั:	ให�รั้�เค่�า	รั้�เรัา

เลขาน้การับรัิษััท • โค่รังสิรั�างการัด้ำาเนนิงานและกล้ม่บรัษัิัท,	โค่รังสิรั�างค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทและผู้้�บรัหิารัรัะด้บัสิง้,	 
นโย์บาย์กำากับด้้แลกิจการั	,	จรัรัย์าบรัรัณในการัด้ำาเนินธิ้รักิจ

ก่อสิรั�าง_ค่อนโด้

 

• เข�าใจขั�นต้อนก่อสิรั�างค่อนโด้เบื�องต้�น	

• รั้�จักลิฟื้ต้์อาค่ารักับการัใช่�งานและค่วามปีลอด้ภัย์

ก่อสิรั�าง_บ�าน

 

• ขั�นต้อนการัก่อสิรั�างบ�านจัด้สิรัรั

• ปีัญหาท่�พบ	แนวทางแก�ไข	ในบ�านหลังหมด้ปีรัะกัน

บรัิหารัล้กค่�าสิัมพันธิ์

 

• เต้รั่ย์มพรั�อม!!รัับค่วามวิกฤต้ิกับ	Crisis	Management

• รั้�จักเทค่โนโลย์่	IoT	(Internet	of	Things)

กิจกรัรัมเพื�อสิังค่ม	(CSR)

 

• ค่้ณภาพของการัก่อสิรั�างและการัออกแบบ	ท่�ค่ำานึงถืึงสิิ�งแวด้ล�อม

• ลด้ค่ารั์บอน	ลด้โลกรั�อน	กับ	Chewa	Goes	Green

ปีฐมนิเทศพนักงานใหม่

 

• New	Emp	&	Refresh	รั้่นท่�	1

• New	Emp	&	Refresh	รั้่นท่�	2

ท้นมน้ษัย์์

 

• Orientation	and	Refresh

• สิิทธิิ�ท่�ค่วรัรั้�เก่�ย์วกับปีรัะกันสิังค่ม	(ขณะทำางาน	+	หลังออกงานงาน)

เทค่โนโลย์่สิารัสินเทศ

 

 

• Program	Chewaconnect

• IT	ฉลาด้เลือก	ฉลาด้ซื้ื�อ	ค่อมพิวเต้อรั์และอ้ปีกรัณ์ไอท่ในปีี	2021

• รัวมทิค่การัใช่�งาน	 Windows	10	 เรัิ�มต้ั�งแต่้การัต้ิด้ต้ั�ง,	 การัต้ั�งค่่า,	 การัอัพเด้ท	 และ	 
short	cut	ต้่างๆ

กฏิหมาย์	และ	ช่่วาแค่รั์ • การัจัด้เก็บค่่าบรัิการัสิาธิารัณะ	และค่ำาถืามท่�พบเจอบ่อย์ๆ
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แผนก / ฝ่าย หลักสูตร

โปีรัด้ักซื้์	&	ต้�นท้น

 

 

• ทำาค่วามรั้�จักโปีรัด้ักซื้์	แนวสิ้ง	ของบรัิษััท	ช่่วาทัย์

• ทำาค่วามรั้�จักโปีรัด้ักซื้์	แนวรัาบ	ของบรัิษััท	ช่่วาทัย์

• ปีรัะเภทท่�อย์้่อาศัย์ต้่างๆ	ในต้ลาด้ของโค่รังการัอสิังหารัิมทรััพย์์และการัลงท้น	ท่�ค่วรัรั้�

จัด้ซื้ื�อ	และ	ไอท่

 

 

• Chewa	Procurement	รั้่น	3

• Chewa	procurement	รั้่น	2

• Easy	Chewa	Procurement

	 นอกจากน้�	 บรัิษััทได้�สิรั�างสิัมพันธิ์อันด้่และได้�รัับเก่ย์รัต้ิจากค่้่ค่�า	 โด้ย์สิ่งวิทย์ากรัท่�ม่ค่วามรั้�และค่วามเช่่�ย์วช่าญในวิช่าช่่พ
ต้่างๆ	จัด้อบรัมให�กับพนักงาน	หลักสิ้ต้รั	เช่่น

 หลักสูตร

(เอสิซื้่จ่)	บรัิษััท	ปี้นซื้ิเมนต้์ไทย์	จำากัด้ • เทค่นิค่และวิธิ่การัปี้กรัะเบื�องพอรั์ซื้แลนด้์และกรัะเบื�องเซื้รัามิค่

บรัิษััท	สิต้างค่์	ค่อรั์ปีอเรัช่ั�่น	จำากัด้ • นวัต้กรัรัมการัเงินบนโลกด้ิจิต้อล	cryptocurrency	รั้่นท่�	1

บรัิษััท	ท่โอเอ	เพ�นท์	(ปีรัะเทศไทย์)	จำากัด้	
(มหาช่น)

• การัใช่�สิ่และเค่ม่ภัณฑ์ โด้ย์	TOA

ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์ • E-Learning	RE01	Preparation	Sustainability	Disclosure	
according	to	One	Report

ท่เอ็มบ่ธินช่าต้	(TTB) • สิินเช่ื�อและมาต้รัการั	LTV

บจก.	เอเจนซื้่�	ฟื้อรั์	เรั่ย์ลเอสิเต้ท	แอฟื้แฟื้รั์สิ	 
หรัือ	AREA

• ทิศทางต้ลาด้อสิังหารัิมทรััพย์์ กลางปีี	64

วัด้จากแด้ง	อ.	พรัะปีรัะแด้ง,	สิม้ทรัปีรัาการั	 • ทางรัอด้ของขย์ะในช่่วาทัย์	Low	Waste	Less	Plastic

สิำานักงาน	ก.พ.	รั่วมกับ	 
มหาวิทย์าลัย์สิ้โขทัย์ธิรัรัมาธิิรัาช่

• การัสิื�อสิารัและการัปีรัะสิานงาน

	 เพื�อเพิ�มศักย์ภาพ	ค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืของพนักงานให�การัพัฒนาองค่์กรัด้่ขึ�น	และเพื�อค่วามสิำาเรั็จอย์่างย์ั�งย์ืนในปีี	2564	
บรัิษััทได้�ฝ่ึกอบรัมพนักงานค่ิด้เปี็นรั�อย์ละ	98.23	ของพนักงานทั�งหมด้	โด้ย์ค่ิด้เปี็นจำานวนหลักสิ้ต้รัเฉล่�ย์	19.64	หลักสิ้ต้รั/ค่น/ปีี)	
ซึื้�งเกนิกวา่ต้ามท่�มาต้รัฐานกรัมพัฒนาฝ่มีอืแรังงานกำาหนด้ไว�	(KPI	ต้ั�งไว�จำานวน	2	หลักสิต้้รั/ค่น/ปีี	แต้ผู่้ลการัด้ำาเนนิการัมจ่ำานวน
หลักสิ้ต้รัเฉล่�ย์สิ้ง	เพรัาะ	Knowledge	Sharing	ได้�รัับค่วามรัับค่วามสินใจจากพนักงานจำานวนมาก)	

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
	 บรัิษััทกำาหนด้ให�เปี็นกิจกรัรัมท่�เกิด้ขึ�นหลังกรัะบวนการัสิรัรัหาว่าจ�าง	เพื�อให�พนักงานใหม่เกิด้การัปีรัับต้ัว	โด้ย์ผู้่านกิจกรัรัม
ต้่างๆ	 เช่่น	 การัแนะนำาพนักงานใหม่ให�ร้ั�จักและค่้�นเค่ย์กับสิิ�งต่้างๆ	 ในองค์่กรั	(ไม่ว่าจะเปี็นผู้้�บังคั่บบัญช่า,	 เพื�อนร่ัวมงาน,	 
ค่วามปีลอด้ภยั์ในการัปีฏิบิตั้งิาน,	นโย์บาย์,	วตั้ถืป้ีรัะสิงค่,์	กฎรัะเบ่ย์บ	และสิวสัิด้กิารัต้า่งๆ	เปีน็ต้�น)	ซึื้�งจะกอ่ให�เกดิ้ค่วามปีรัะทบัใจแรัก	 
เกดิ้ค่วามรักัค่วามผู้ก้พนั	และค่วามเช่ื�อมั�นต้อ่องค่ก์รั	โด้ย์มจ่ำานวนผู้้�เข�ารัว่มปีฐมนเิทศม่ผู้ลสิำาเรัจ็ท่�รั�อย์ละ	100	สิว่นจำานวนหวัข�อ
ท่�จัด้ปีฐมนิเทศม่ผู้ลสิำาเรั็จท่�รั�อย์ละ	100

ระบบพี่เลี้ยงพนักงานใหม่ (Mentoring System for New Employee) 
	 บริัษััทกำาหนด้รัะเบ่ย์บปีฏิิบัต้ิรัะบบพ่�เล่�ย์งพนักงานใหม่ม้่งหวังให�พนักงานใหม่ท่�เข�ามาเปี็นสิมาช่ิกในบ�านของ	 “ช่่วาทัย์”	
เข�าใจวัฒนธิรัรัมองค่์กรั	บทบาท	หน�าท่�	ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ	รัวมถืึงการัวางต้ัวได้�อย์่างเหมาะสิมและปีรัับต้ัวได้�กับสิิ�งแวด้ล�อมและ
วัฒนธิรัรัมองค่์กรั	ซื้ึ�งได้�เรัิ�มด้ำาเนินการัอย์่างเปี็นรั้ปีธิรัรัมแล�วต้ั�งแต้่วันท่�	1	กันย์าย์น	2564
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	 ด้ังนั�น	 “พ่�เล่�ย์ง”	 ในรัะหว่างทด้ลองงานเปีรั่ย์บเสิมือนผู้้�ด้้แล	 “น�องใหม่”	 หรัือ	 “เพื�อนใหม่”	 เป็ีนต้ัวแทนของหน่วย์งาน
และองค่์กรั	 ให�ค่วามรั้�	 ค่ำาแนะนำา	 และสิอนงานกับพนักงานใหม่	 ทั�งเปี็นงานปีรัะจำาหรัือเรัื�องอื�น	 เช่่น	 การัใช่�ช่่วิต้,	 การัปีรัับต้ัว	 
รัวมถืึงเสิรัิมสิรั�างสิาย์สิัมพันธิ์ท่�ด้่รัะหว่างพนักงานใหม่และพนักงานเก่า	 เป็ีนต้�น	 ซึื้�งสินองต้่อนโย์บาย์การับรัิหารับ้ค่ลากรัท่�เน�น
การัให�ค่วามสิำาค่ัญกับพนักงานท้กรัะด้ับซื้ึ�งถืือเปี็นทรััพย์ากรัอันทรังค่้ณค่่าของบรัิษััทเพื�อเปี็น	“ค่นด้่และค่นเก่ง”	ในองค่์กรัต้่อไปี	

Knowledge Sharing ประยุกต์ภายใต้แนวคิดเบื้องต้นของกระบวนการ Learning Organization
	 จากสิถืานการัณ์การัแพรั่รัะบาด้ของเชื่�อ	 Covid-19	 ท่�ย์ังค่งม่อย์่างต้่อเน่�องมาจนถึืงปีี	2564	 บรัิษััทจึงได้�ปีรัับรั้ปีแบบ 
การัพัฒนาบ้ค่ค่ลากรัให�เหมาะสิมกับสิภาวะการัณ์	โด้ย์การัพัฒนาบ้ค่ค่ลากรัหรัอืการัจัด้ฝึ่กอบรัมในองค์่กรัยั์งจำาเป็ีนต้�องให�ค่วามสิำาค่ญั 
และปีฏิิบัต้ิอย์่างต้่อเน่�องเพื�อรัักษัามาต้รัฐานและค่้ณภาพของพนักงานไว�ให�ทันต้่อการัเปีล่�ย์นแปีลง	ด้ังนั�น	ค่ณะผู้้�บรัิหารัโด้ย์การั
สินับสิน้นของกรัรัมการัผู้้�จัด้การัจึงได้�ปีรัับเปีล่�ย์นและปีรัะย์้กต้์ให�เปี็นในรั้ปีแบบของ	Knowledge	Sharing	ภาย์ใต้�เงื�อนไข	“social	
distancing”	 และภาย์ใต้�แนวค่ิด้เบื�องต้�นในหลักการั	 “Learning	Organization”	 กล่าวค่ือองค่์กรัสินับสิน้นให�พนักงานเกิด้การั
เรั่ย์นรั้�รั่วมกันอย์่างต้่อเน่�อง	โด้ย์ค่นในองค่์กรัท่�ม่ค่วามรั้�	ม่ค่วามเช่่�ย์วช่าญในวิช่าช่่พต้่างๆ	แลกเปีล่�ย์นเพื�อถื่าย์ทอด้องค่์ค่วามรั้�	 
เน�นการันำาไปีปีฏิิบัต้ิงานได้�จรัิงและเปี็นรั้ปีธิรัรัม	 ฝ่่าย์ท้นมน้ษัย์์และผู้้�บรัิหารัสิ้งสิ้ด้ของแต้่ละหน่วย์งานปีรัึกษัาหารัือ	 คั่ด้เลือก
หลกัสิต้้รัท่�นา่สินใจและท่�เป็ีนไปีได้�	ถ่ืาย์ทอด้ให�พนกังานท่�สินใจ	หรัอืในบางหลกัสิต้้รัจัด้ให�เปีน็	“หลกัสิต้้รับังค่บั”	สิำาหรับัพนกังานใน
บางต้ำาแหนง่เพรัาะบรัษัิัทเลง็เหน็แล�ววา่จำาเปีน็ต้�องนำาเทค่นคิ่หรัอืองค่ค์่วามรั้�ไปีใช่�ได้�โด้ย์ต้รัง	หรัอืบางหลกัสิต้้รัได้�รับัค่วามรัว่มมอื 
จากค่้่ค่�าของบรัิษััทเพื�อเช่ิญวิทย์ากรัผู้้�ทรังค่้ณว้ฒิรั่วมถื่าย์ทอด้ค่วามรั้�และปีรัะสิบการัณ์ให�กับพนักงาน	 ซึื้�งการัจัด้การัด้ังกล่าว
เปี็นการัเรั่ย์นรั้�ในรัะบบออนไลน์เพื�อลด้ค่วามเสิ่�ย์งต้่อการัแพรั่เช่ื�อฯ	ในสิภานการัณ์	ณ	ขณะน้�

	 ซื้ึ�งจากผู้ลการัด้ำาเนินการัพบว่า	ผู้้�สิอนซื้ึ�งม่ค่วามรั้�	หรัือม่ค่วามเช่่�ย์วช่าญในงานท่�ต้นเองม่ค่วามสิามารัถือย์้่แล�วได้�ม่โอกาสิ
ถื่าย์ทอด้ให�พนักงานท่�เก่�ย์วข�องหรัือท่�สินใจ	และย์ังม่โอกาสิได้�ฝ่ึกทักษัะการัเปี็นผู้้�ถื่าย์ทอด้งานให�เปี็นมืออาช่่พมากขึ�น	และองค่์
ค่วามรั้�ในองค์่กรัได้�รัับการัถื่าย์ทอด้	 นอกจากน้�ในม้มมองของหัวหน�างานหรัือผู้้�บรัิหารัก็จะได้�เห็นศักย์ภาพของผู้้�สิอนเพื�อนำาไปี
เปี็นแนวทางสิำาหรัับการัพัฒนา	หรัือโอกาสิสิำาหรัับการัเต้ิบโต้ในสิาย์อาช่่พ	(career	path)	ได้�อ่กช่่องทางหนึ�ง	สิ่วนผู้้�เข�าอบรัมก็ได้�
รัับค่วามรั้�หรัือเทค่นนิค่ท่�จำาเปี็นต้่อการันำาไปีปีรัะย์้กต้์ใช่�ในงานได้�ต้่อไปี	ซื้ึ�งโค่รังการัด้ังกล่าวได้�เรัิ�มต้ั�งแต้่วันท่�	1	สิิงหาค่ม	2564	
และต้่อเน่�องมาโด้ย์ต้ลอด้ปีีในปีี	2564	จากผู้ลต้อบรัับอย์้่ในเกณฑ์ท่�ด้่	บรัิษััทจึงเห็นค่วรัให�ม่โค่รังการัน้�อย์่างงต้่อเน่�องในปีีต้่อไปี	
ทั�งน้�เพื�อย์กรัะด้ับและสิ่งเสิรัิมให�เปี็นองค่์กรัแห่งการัเรั่ย์นรั้�ได้�อย์่างม่ปีรัะสิิทธิิภาพ

การใช้นวัตกรรมใหม่สำาหรับงานประมวลผลการลงเวลา อนุมัติลา อนุมัติค่าล่วงเวลาของพนักงาน 
	 บริัษััทได้�ปีรัับปีรั้งรัะบบปีรัะมวลผู้ลการัลงเวลาของพนักงานด้�วย์พิกัด้จาก	 GPS	 ซึื้�งฝ่่าย์ท้นมน้ษัย์์นำารัะบบ	 HumanOS	 
(HR	System	On	Cloud)	 มาใช่�โด้ย์พนักงานสิามารัถืใช่�	 application	 ผู่้านมือถืือแทนการัลงเวลาด้�วย์การัสิแกนลาย์นิ�วมือ	 
ซึื้�งรัะบบด้ังกล่าวทำาให�เกิด้ค่วามแม่นย์ำาและเพิ�มค่วามสิะด้วกให�กับพนักงานมากขึ�น	 รัวมถืึงฝ่่าย์ท้นมน้ษัย์์สิามารัถืต้รัวจข�อม้ล 
ได้�อย์า่ง	real	time	นอกจากน้�ผู้้�บังค่บับัญช่าย์งัสิามารัถือนม้ตั้กิารัลาหรืัอการัขออนนั้ต้คิ่า่ลว่งเวลาของผู้้�ใต้�บงัค่บับญัช่าผู้า่นมอืถือื
ได้�ท้กสิถืานท่�	โด้ย์จะม่รัะบบแจ�งเต้อืนไปีย์งัรัะบบ	application	ในมอืถือืของผู้้�บงัค่บับญัช่า	ซึื้�งนวตั้กรัรัมด้งักลา่วเรัิ�มม่ผู้ลบงัค่บัใช่� 
ต้ั�งแต้่วันท่�	8	มกรัาค่ม	2562	

	 นอกจากน้�บรัิษััทได้�พัฒนาเพิ�มเต้ิมในหมวด้ของ	Employee	Self	Service	ในรัะบบด้ังกล่าว	โด้ย์พนักงานเกิด้ค่วามสิะด้วก
สิบาย์มากขึ�นเมื�อต้�องการัทรัาบรัาย์ละเอ่ย์ด้ต่้างๆ	ในใบแจ�งรัาย์ได้�ปีรัะจำาเด้อืน	โด้ย์บริัษััทได้�พฒันาให�พนักงานมองเห็นผู้า่นรัะบบ	
E-Pay	Slip	จากมือถืือของพนักงานเองแทนการัเด้ินทางหรัือขอรัับ	pay	slip	 ในรั้ปีแบบของกรัะด้าษัค่ารั์บอนท่�สิำานักงานใหญ่	 
ทั�งน้�	สืิบเน่�องจากบริัษััทให�ค่วามสิำาค่ญักับโค่รังการัต่้างๆ	ท่�เก่�ย์วข�องกับการัด้แ้ลและรักัษัาสิิ�งแวด้ล�อม	จึงได้�ปีลก้ฝั่งอย่์างต่้อเน่�องให�
พนกังานในองค์่กรัมจ่ติ้สิำานกึท่�ด้	่มน่ำ�าใจต่้อเพื�อนร่ัวมงานหรืัอต่้อสิงัค่มโด้ย์รัวม	ซึื้�งกรัะด้าษัค่าร์ับอนใน	Pay	Slip	อาจเป็ีนอนัต้รัาย์
ต้อ่สิข้ภาพหากสิด้้ด้มในปีรัมิาณมาก	หรัอือาจเปีน็อนัต้รัาย์ต้อ่ช่่วติ้และทรัพัย์์สินิเพรัาะเปีน็สิารัเค่มป่ีรัะเภทรั�าย์แรังท่�ต้ดิ้ไฟื้ได้�งา่ย์	
หรัอืหากกรัะบวนการัแย์กขย์ะเป็ีนไปีด้�วย์ค่วามปีรัะมาทและไม่มจ่ติ้สิำานกึด้�านค่วามปีลอด้ภัย์ต้อ่สิงัค่ม	เช่่น	ทิ�งไว�ในสิภาพอากาศ
ท่�อำานวย์ต่้อการัเกิด้ปีรัะกาย์ไฟื้ก็จะเกิด้อันต้รัาย์ได้�อย์่างไม่ค่าด้คิ่ด้	 สิิ�งท่�กล่าวมาน้�ล�วนแล�วเป็ีนต้�นต้อของปัีญหาและเป็ีนสิาเหต้้
ของการัเกิด้	“ภาวะโลกรั�อน”	ต้่อไปี	โด้ย์กิจกรัรัมน้�เปี็นเพ่ย์งสิ่วนหนึ�งเท่านั�น	และได้�เรัิ�มม่ผู้ลต้ั�งแต้่เด้ือนธิันวาค่ม	2564	ท่�ผู้่านมา
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จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
	 บรัิษััทย์ึด้หลักการักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่เพื�อให�มั�นใจว่าบรัิษััทม่การัด้ำาเนินงานอย์่างม่ปีรัะสิิทธิิภาพ	 โปีร่ังใสิ	 ย้์ติ้ธิรัรัม	 ด้�วย์
ค่วามรัับผู้ดิ้ช่อบต้อ่สิงัค่มและสิิ�งแวด้ล�อม	ต้ลอด้จนม้ง่มั�นพฒันาธิร้ักิจให�เต้บิโต้อย์า่งต้อ่เน่�อง	และสิรั�างค่ณ้ค่า่ให�แก่ผู้้�มส่ิว่นได้�เสิย่์ 
ท้กกล้่ม

	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�กำาหนด้นโย์บาย์จรัรัย์าบรัรัณธิ้รักิจ	 (Code	of	Conduct)	 ของบรัิษััท	(“นโย์บาย์”)	 โด้ย์ม่้งหวัง 
ให�ค่ณะกรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารั	พนักงานท้กรัะด้ับ	ได้�ศึกษัาและทำาค่วามเข�าใจนโย์บาย์	และ	ย์ึด้มั�นเปี็นแนวทางในการัปีฏิิบัต้ิอย์่าง
เค่รัง่ค่รััด้จนกลาย์เปีน็วฒันธิรัรัมขององค่ก์รั	เพื�อให�เกดิ้ค่วามมั�นใจแกผู่้้�ม่สิว่นได้�เสิย่์ท้กกล้ม่	วา่บรัษัิัทจะสิามารัถืด้ำาเนนิธิร้ักจิเพื�อ
สิรั�างค่้ณค่่าทั�งทางด้�านเศรัษัฐกิจ	ทางด้�านสิังค่ม	และทางด้�านสิิ�งแวด้ล�อมภาย์ใต้�การักำากับด้้แลกิจการัท่�ด้่ไปีพรั�อมกัน

	 ในช่่วงไต้รัมาสิท่�	4/2564	 บรัิษััทได้�จัด้ให�ม่โค่รังการัฝึ่กอบรัมเพิ�มทักษัะเฉพาะด้�าน	 (Specific	Training)	 เก่�ย์วกับ	 
จรัรัย์าบรัรัณธิ้รักิจของบรัิษััท	(Code	of	Conduct)	เพื�อให�ม่กรัะบวนการัในการัสิื�อสิารันโย์บาย์แก่ผู้้�บรัิหารั	และ	พนักงานท้กรัะด้ับ	
ให�รัับทรัาบและเกิด้ค่วามเข�าใจในแนวทางการัปีฏิิบัต้ิอย์่างช่ัด้เจน	โด้ย์การัเรั่ย์นรั้�ด้�วย์ต้นเอง	(Self-Development	Job	Training)	
ผู้า่นรัะบบ	E-Learning	อก่ทั�งเพื�อให�ม่กรัะบวนการัติ้ด้ต้ามผู้ลเพื�อให�มก่ารัปีฏิบัิต้ติ้ามจรัรัย์าบรัรัณ	การัรับัข�อรั�องเรัย่์น	ต้ลอด้จนการั
ต้ดิ้ต้ามจดั้การัข�อรั�องเรัย่์นต้า่งๆ	สิอด้ค่ล�องกับนโย์บาย์การัแจ�งเบาะแสิ	(Whistle	Blowing)	และรัาย์งานให�ค่ณะกรัรัมการัรับัทรัาบ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
	 บริัษััทย์ึด้มั�นและเน�นให�ค่วามสิำาค่ัญต้่อนโย์บาย์และแนวปีฏิิบัต้ิด้�านสิังค่มมาโด้ย์ต้ลอด้	 โด้ย์เห็นได้�ชั่ด้เจนเปี็นรั้ปีธิรัรัม 
จากผู้ลการัด้ำาเนนิการัในปีีท่�ผู้า่นมา	อาทิ	การัค่ดั้เลอืกพนกังานโด้ย์ปีรัาศจาก	“อค่ต้”ิ	ในสิถืาบนัการัศกึษัา,	เพศสิภาพ	หรัอืแนวค่ดิ้
ค่่านิย์มด้�านการัเมือง	 เปี็นต้�น	 เพรัาะองค์่กรัม่ค่่านิย์มและค่วามเชื่�อว่าหากสิมาช่ิกขององค์่กรัท้กค่นทำางานร่ัวมกันโด้ย์ปีรัาศ 
จาก	“อค่ต้ิ”	หรัือ	ม่จิต้สิำานึกท่�ด้่ในด้�าน	“ค่วามเท่าเท่ย์มในสิังค่ม”	จึงจะทำาให�พนักงานท้กค่นทำางานได้�อย์่างม่ปีรัะสิิทธิิภาพ	โด้ย์
ค่วามรัาบรัื�นและม่ค่วามสิ้ขในองค่์กรัได้�

	 นอกจากน้�ย์ังเค่ารัพสิิทธิิด้�าน	 “ค่วามเสิมอภาค่ของการัแสิด้งออก”	 จึงม่นโย์บาย์อย์่างเป็ีนรั้ปีธิรัรัม	 เช่่น	 โค่รังการั	 
“บ้ณรัอฟื้ัง”	 ท่�เปีิด้โอกาสิให�พนักงานในรัะด้ับปีฏิิบัต้ิการัสิามารัถืสิ่งข�อค่ิด้เห็นของต้นเองได้�อย์่างอิสิรัะ	 เช่่น	 การัเสินอกลย้์ทธิ์,	
แนวค่ิด้,	การัพัฒนา,	หรัือเรัื�องท่�จำาเปี็นต้่างๆ	ท่�ต้�องการัให�กรัรัมการัผู้้�จัด้การัรัับทรัาบ	โด้ย์ผู้้�บรัิหารัจะนำาไปีต้รัวจสิอบ,	วิเค่รัาะห์
และหาค่วามเปี็นไปีได้�รั่วมกัน	และนำาไปีแก�ไขเพื�อให�เกิด้ม้ลค่่าหรัือเปี็นปีรัะโย์ช่น์ต้่อองค่์กรัได้�ต้่อไปี

	 บริัษััทไมม่่ปีรัะเด้น็ละเมดิ้กฎหมาย์หรัอืข�อบงัค่บัด้�านสิงัค่มอย์า่งม่นยั์สิำาค่ญัแต้อ่ย์า่งใด้	จะเห็นได้�จากบริัษััทมแ่นวปีฏิบิตั้ทิ่�ด้่
ต้่อพนักงานท้กค่นในองค่์กรั	หรัือปีฏิิบัต้ิกับล้กค่�าและค่้่ค่�าของบรัิษััทด้�วย์ค่วามเปี็นธิรัรัม	ต้ลอด้จนม่กิจกรัรัมด้�านสิังค่มสิ่วนรัวม
อย์่างต้่อเน่�อง	

นโยบายสรรหาผู้บริหารระดับสูง
	 บรัิษััทม่แนวปีฏิิบัต้ิช่ัด้เจนสิำาหรัับการับรัรัจ้ต้ำาแหน่งผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง	โด้ย์เฉพาะต้ำาแหน่งในรัะด้ับ	C	-	level	หรัือ	ต้ำาแหน่ง	
Executive	Vice	President	(รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั)	 และ/หรัือ	 ท่�เงินเด้ือนต้ั�งแต้่	200,000.00	 บาทต้่อเด้ือนจำาเปี็นต้�องได้�รัับ
การัพิจารัณาอน้มัต้ิจากค่ณะกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทนเพื�อนำาเสินอต้่อค่ณะกรัรัมการับริัษััทเพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิ 
ในลำาด้ับขั�นต้่อไปี	

นโยบายการให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
	 บริัษััทมน่โย์บาย์ท่�เก่�ย์วข�องกับมาต้รัการัต่้อต้�านท้จริัต้ค่อร์ัรัปัีชั่น	โด้ย์กำาหนด้ให�กรัรัมการั	ผู้้�บริัหารั	และพนักงานของบริัษััท
ปีฏิิบัต้ิต้ามอย่์างเค่ร่ังค่รััด้	 โด้ย์บรัิษััทได้�กำาหนด้เป็ีนนโย์บาย์เก่�ย์วกับการัให�และรัับของกำานัล	 การัห�ามเรั่ย์กรัับหรัือย์ินย์อมจะ 
รัับเงนิ	สิิ�งของหรัอืปีรัะโย์ช่นอ์ื�นใด้จากผู้้�ท่�เก่�ย์วข�องทางธิร้ักจิ	โด้ย์บรัรัจไ้ว�ในจรัรัย์าบรัรัณทางธิร้ักจิซึื้�งเปีน็สิว่นหนึ�งของค่้ม่อืพนกังาน
ซึื้�งถือืวา่เป็ีนสิว่นหนึ�งของการัปีฐมนิเทศพนักงานใหม่ท้กค่รัั�ง	ในปีี	2564	ในวนัจนัทรัท์่�	13	ธินัวาค่ม	2564	รัวมถึืงพนกังานในฝ่า่ย์ท่�
มค่่วามเสิ่�ย์ง	บรัษัิัทได้�ด้ำาเนนิการัให�ค่วามรั้�แกพ่นกังานท่�เก่�ย์วกบัการัท้จรัติ้ค่อรัร์ัปัีช่นั	รัวมทั�งเปีน็สิว่นหนึ�งของหลกัสิต้้รัปีฐมนเิทศ
พนักงานใหม่โด้ย์การัอบรัมและทบทวนจรัรัย์าบรัรัณทางธิ้รักิจของพนักงาน	 ซึื้�งเปี็นแนวทางการัปีฏิิบัต้ิต้ามหลักจรัรัย์าบรัรัณ 
ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจท่�ด้่เพื�อผู้้�บริัหารัและพนักงานต้�องปีฏิิบัต้ิต้าม	 และได้�จัด้ทำาเป็ีนสิ่วนหนึ�งในค่้่มือพนักงาน	 ซึื้�งจะอธิิบาย์ 
ถืงึจรัรัย์าบรัรัณของพนักงานในการัปีฏิบัิต้หิน�าท่�และค่วามรับัผิู้ด้ช่อบของพนักงาน	ทั�งต้อ่บริัษััท	ต่้อลก้ค่�า	ต่้อผู้้�ถือืห้�น	ต่้อผู้้�บังค่บั
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บัญช่าและเพื�อนรั่วมงาน	รัวมถืึงหน�าท่�ต้่อต้นเอง	ค่วามขัด้แย์�งของผู้ลปีรัะโย์ช่น์	(Conflict	of	Interest)	การัใช่�ข�อม้ลของบรัิษััท	
รัวมถืึงรัะเบ่ย์บและข�อบังค่ับเก่�ย์วกับการัทำางาน	 สิวัสิด้ิการัและสิิทธิิปีรัะโย์ช่น์	 แนวปีฏิิบัต้ิในการัทำางานรั่วมกัน	 รัวมถืึงวินัย์และ
โทษัทางวนิยั์	เพื�อแสิด้งถืงึพนัธิสิญัญาในการัน�อมรับัหลกัปีฏิบิตั้ทิ่�ด้เ่ปีน็แนวทางด้ำาเนนิงาน	เปีรัย่์บเสิมอืนวนิยั์ท่�ท้กค่นต้�องปีฏิบิตั้ิ 
ต้ามอย์่างเค่รั่งค่รััด้	

นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย กิจกรรม 5 ส
	 บรัษัิัทให�ค่วามสิำาคั่ญ	และม่นโย์บาย์ท่�ช่ดั้เจน	เปีน็รัป้ีธิรัรัมเก่�ย์วกบัการัด้แ้ลเรัื�องค่วามปีลอด้ภยั์สิข้อนามยั์	และสิภาพแวด้ล�อม
ในการัทำางาน	 รัวมทั�งสิ่งเสิรัิมให�พนักงานม่ค่วามรั้�	 จิต้สิำานึก	 ด้�านค่วามปีลอด้ภัย์	 และสิภาพแวด้ล�อมในการัทำางานโด้ย์ม่การั 
จัด้อบรัม	5	สิ	ให�ค่วามรั้�ในแต้่ละแผู้นก	นอกจากนั�นย์ังจัด้ต้ั�งค่ณะกรัรัมการั	5	สิ	เพื�อค่อย์สิอด้สิ่องด้้แลการัปีฏิิบัต้ิต้าม	ด้ังน้�	

 ด้านความปลอดภัย

1)		 บรัิษััทจัด้ให�การัเข�าสิำานักงานม่รัะบบสิแกนนิ�วมือเข�า-ออกเฉพาะผู้้�ม่สิิทธิิ�เท่านั�น

2)		 ให�ค่วามสิำาค่ัญกับค่วามปีลอด้ภัย์	 และการัป้ีองกันอ้บัต้ิภัย์โด้ย์ส่ิงต้ัวแทนเข�าร่ัวมอบรัม	 ซื้�อมหน้ไฟื้ต้ามมาต้รัการัฝึ่ก
อบรัมของอาค่ารัสิำานักงานท่�ต้ั�งอย์้่	และท่�ได้�จัด้ขึ�นเปี็นปีรัะจำาท้กปีี	

3)		 กำาหนด้ให�พนักงานท้กค่นต้�องด้้แล	และทำาค่วามสิะอาด้พื�นท่�ท่�ปีฏิิบัต้ิงานของต้นเองให�เปี็นรัะเบ่ย์บเรั่ย์บรั�อย์อย์้่เสิมอ	

4)		 กำาหนด้ให�ผู้้�บังค่ับบัญช่าท้กรัะด้ับต้�องกรัะทำาต้นเปี็นแบบอย์่างท่�ด่้	 เปี็นผู้้�นำา	 อบรัม	ฝ่ึกสิอน	 จ้งใจให�พนักงานปีฏิิบัต้ิ
งานด้�วย์ค่วามปีลอด้ภัย์	

	 อนึ�ง	การัด้แ้ลสิข้ภาวะและค่วามปีลอด้ภยั์ในสิภาพแวด้ล�อมการัทำางานของพนกังาน	บรัษัิัทได้�จดั้ให�ม่โค่รังการัสิง่เสิรัมิ
ค่วามร้ั�แก่พนักงานเพื�อรัับมือกับค่วามเส่ิ�ย์งจากสิภาพแวด้ล�อมการัทำางาน	 โด้ย์เฉพาะโค่รังการัซื้�อมหน้ไฟื้ซึื้�งจัด้ขึ�นเป็ีน 
ปีรัะจำาท้กปีี	 เพื�อให�เกิด้ค่วามปีลอด้ภัย์สิ้งสิ้ด้เมื�อเกิด้เหต้้ฉ้กเฉินจากอัค่ค่่ภัย์	 (Fire	Emergency	Model)	 ซึื้�งเป็ีนหนึ�ง 
ในมาต้รัการัปี้องกันและลด้ค่วามเสิ่�ย์งด้�านสิ้ขอนามัย์และค่วามปีลอด้ภัย์ของพนักงาน

 ด้านสุขอนามัย

1)	 พนักงานจะได้�รัับบัต้รัปีรัะกันสิ้ขภาพจากบริัษััทปีรัะกันสิ้ขภาพท่�บรัิษััทกำาหนด้	 และสิามารัถืเข�ารัับการัรัักษัาได้�ต้าม 
โรังพย์าบาลในโค่รังการัท่�กำาหนด้	โด้ย์ม่วงเงินค่่ารัักษัาพย์าบาลต้ามรัะด้ับของพนักงาน

2)	 จัด้ให�พนักงานได้�รัับการัต้รัวจสิ้ขภาพปีรัะจำาปีีเปี็นปีรัะจำาท้กปีี	 โด้ย์เข�ารัับการัต้รัวจ	 ณ	 โรังพย์าบาลท่�ม่ค่้ณภาพและ
เช่ื�อถืือได้�ต้ามท่�บรัิษััทได้�กำาหนด้ไว�

3)		 จัด้ให�ม่การักำาจัด้แมลงเปี็นปีรัะจำาท่�สิำานักงาน	เพื�อสิ้ขอนามัย์	และค่วามสิะอาด้ในพื�นท่�ท่�ปีฏิิบัต้ิงาน	ของพนักงาน

4)		 ในสิถืานการัณ์การัแพรั่รัะบาด้ของเชื่�อโรัค่	 COVID-19	 ได้�ม่มาต้รัการัเก่�ย์วกับการัจัด้การัภาย์ในให�พนักงาน 
มจ่ติ้สิำานกึและปีฏิบัิต้ติ้นอย่์างเค่ร่ังค่รัดั้ต้ามปีรัะกาศของบริัษััทเป็ีนรัะย์ะอย่์างช่ดั้เจน	และเพิ�มกรัะบวนการัภาย์ใน	อาทิ	 
การัฉ้ด้พ่นฆ่่าเชื่�อฯ	 เพื�อสิรั�างค่วามมั�นใจในสิถืานท่�ทำางานและโค่รังการั,	 การัทำาค่วามสิะอาด้พื�นท่�จ้ด้สิัมผู้ัสิอย่์าง
สิมำ�าเสิมอ,	 การัจำากัด้ผู้้�เข�ารั่วมปีรัะช้่มต้ามสิถืานการัณ์,	 การัลงทะเบ่ย์นเข�าออกของล้กค่�าท่�เข�ามาต้ิด้ต้่องาน,	 
การัจัด้การัลด้ค่วามแออัด้ในสิถืานท่�ปีฏิิบัต้ิงาน	เปี็นต้�น	

สิรั้ปีสิถืิต้ิการัเกิด้อ้บัต้ิเหต้้	อัต้รัาการัหย์้ด้งาน	หรัืออัต้รัาการัเจ็บปี่วย์จากการัทำางานและขาด้งาน	ปีรัะจำาปีี	2564

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2564

อัต้รัาพนักงานท่�บาด้เจ็บจากอ้บัต้ิเหต้้	(ค่น) - -

อัต้รัาการัหย์้ด้งานเจ็บปี่วย์จากการัทำางาน	(วัน) - -

อัต้รัาการัเจ็บปี่วย์จากการัทำางาน	(ค่น) - -

อัต้รัาวันขาด้งาน	(วัน) - -

อัต้รัาพนักงานท่�ขาด้งาน	(ค่น) - -
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

	 บรัิษััทได้�ต้รัะหนักถืึงค่วามสิำาค่ัญของการัค่วบค่้มภาย์ใน	และการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งมาอย์่างต้่อเน่�อง	รัวมถืึงการักำากับด้้แล
การัปีฏิิบัต้ิต้ามมาต้รัการัต้่อต้�านท้จรัิต้ค่อรั์รััปีช่ั�น	 ทั�งในรัะด้ับผู้้�บริัหารัและในรัะด้ับปีฏิิบัต้ิการัให�ม่ปีรัะสิิทธิิภาพและปีรัะสิิทธิิผู้ล	
โด้ย์ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�มอบหมาย์ให�ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบทำาหน�าท่�สิอบทานการัค่วบค่้มภาย์ใน	 และปีรัะเมินค่วามเพ่ย์ง
พอของรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ใน	เพื�อม้่งเน�นให�รัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในม่ค่วามเหมาะสิมกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	โด้ย์ได้�ม่การัว่าจ�าง	
บรัิษััท	ต้รัวจสิอบภาย์ในธิรัรัมนิต้ิ	จำากัด้	ซื้ึ�งเปี็นผู้้�เช่่�ย์วช่าญในการัต้รัวจสิอบรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ใน	และ	บรัิษััทฯ	ย์ังกำาหนด้
ให�ม่กรัะบวนการัสิอบทาน	 โด้ย์ฝ่่าย์ต้รัวจสิอบภาย์ในของบรัิษััทเองอ่กด้�วย์	 และม่การักำาหนด้ให�รัาย์งานผู้ลการัต้รัวจสิอบต้รัง 
ต้่อค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเท่านั�น	 เพื�อให�ท่มผู้้�ต้รัวจสิอบภาย์ในสิามารัถืปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ได้�อย์่างเปี็นอิสิรัะ	 ต้รังไปีต้รังมา	 โด้ย์ 
ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบจะเปี็นผู้้�ให�ค่วามเห็นช่อบในการัพิจารัณาแต่้งต้ั�ง	 โย์กย์�าย์	 เลิกจ�าง	 และ	 ปีรัะเมินผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงาน 
ของบรัิษััท	 ต้รัวจสิอบภาย์ในธิรัรัมนิต้ิ	 จำากัด้	 และ	 ฝ่่าย์ต้รัวจสิอบภาย์ในเอง	 และมอบหมาย์ให�ค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วาม
เสิ่�ย์งทำาหน�าท่�บรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	 โด้ย์นำากรัอบการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	 COSO	ERM	2017	 มาช่่วย์ขับเค่ลื�อนทิศทางขององค่์กรั	 
ต้ามแนวทางปีฏิิบัต้ิด้�านการัค่วบค่้มภาย์ใน	5	 กรัอบการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งต้ามมาต้รัฐานสิากลของ	 COSO	(The	Committee	
of	Sponsoring	Organizations	of	the	Tread	way	Commission)	มาใช่�ปีรัับปีรั้งพัฒนาเพื�อเปี็นเค่รัื�องมือของฝ่่าย์จัด้การัในการั
พัฒนารัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในและการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งขององค่์กรัแบบบ้รัณาการัรั่วมกับกลย์้ทธิ์และผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงาน	เพื�อให�
มค่่วามสิมบ้รัณ์มากย์ิ�งขึ�น	และมก่ารักำาหนด้ให�รัาย์งานผู้ลการัจดั้การัค่วามเสิ่�ย์งต้อ่ค่ณะกรัรัมการับรัหิารัค่วามเสิ่�ย์ง	เพื�อนำาเสินอ
ต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทพิจารัณารัับทรัาบต้่อไปี

	 ในการัปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการัค่รัั�งท่�	 1/2565	 เมื�อวันท่�	 15	 ก้มภาพันธิ์	 2565	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ปีรัะเมิน 
ค่วามเพย่์งพอของรัะบบการัค่วบค่ม้ภาย์ใน	โด้ย์ใช่�แบบปีรัะเมินของสิำานกังานค่ณะกรัรัมการักำากบัหลกัทรัพัย์์และต้ลาด้หลักทรัพัย์์	
(ก.ล.ต้.)	โด้ย์เปี็นการัปีรัะเมินต้ามองค่์ปีรัะกอบทั�ง	5	สิ่วน	ได้�แก่	1)	สิภาพแวด้ล�อมของการัค่วบค่้ม	2)	การัปีรัะเมินค่วามเสิ่�ย์ง	 
3)	 กิจกรัรัมการัค่วบค่้ม	4)	 รัะบบสิารัสินเทศและการัสิื�อสิารัข�อม้ล	 และ	5)	 รัะบบการัติ้ด้ต้ามทางค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ 
ได้�พจิารัณาและม่ค่วามเห็นวา่รัะบบการัค่วบค่ม้ภาย์ในของบริัษััทมค่่วามเพย่์งพอและเหมาะสิม	บรัษัิัทมบ้่ค่ลากรัอย์า่งเพย่์งพอท่�
จะด้ำาเนินการัต้ามรัะบบฯ	 ได้�อย่์างม่ปีรัะสิิทธิิภาพส่ิวนการัปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์ง	 ได้�ปีรัะเมินค่วามเส่ิ�ย์ง	 ต้าม 
องค่ป์ีรัะกอบทั�ง	6	ส่ิวน	ได้�แก	่1)	การักำากับด้แ้ลและวฒันธิรัรัม	(Governance	&	Culture),	2)	กลย้์ทธิแ์ละการักำาหนด้วตั้ถืป้ีรัะสิงค่์	
(Strategy	&	Objective-Setting),	3)	ผู้ลการัปีฏิบิตั้งิาน	(Performance),	4)	การัสิอบทานและการัแก�ไขปีรับัปีรัง้	(Review	&	Revision), 
5)	สิารัสินเทศ	การัสิื�อสิารั	และการัรัาย์งาน	(Information,	Communication	&	Reporting)	และ	6)	ท้จรัติ้ค่อรัร์ัปัีชั่�น	(Anti-Corruption)	 
ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	ได้�พิจารัณาและม่ค่วามเห็นว่าม่การัปีรัะเมิน	ด้ำาเนินงาน	และต้ิด้ต้ามแผู้นการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง
ท่�สิำาค่ัญอย์่างเพ่ย์งพอและเหมาะสิม	ซื้ึ�งสิรั้ปีได้�ด้ังน้�	

1. การกำากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)
 1.1 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
	 ทางค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�จัด้ต้ั�งให�ม่ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	(Risk	Management	Committee)	ขึ�นต้ั�งแต้่ปีี	2560	
เปี็นต้�นมาเพื�อทำาหน�าท่�บรัิหารัจัด้การัค่วามเสิ่�ย์ง	และกำากับด้้แลการัด้ำาเนินงานต้ามกลย์้ทธิ์ต้่างๆ	รัวมถืึงกำากับด้้แลกิจการั	โด้ย์
กำาหนด้หน�าท่�ค่วามรับัผู้ดิ้ช่อบด้�านการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งอย์า่งช่ดั้เจนในกฎบตั้รั	โด้ย์มค่่ณะกรัรัมการัท่�ม่ค่วามรั้�และค่วามเช่่�ย์วช่าญ
ในการักำากับการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	อย์่างเปี็นอิสิรัะ	และไม่เก่�ย์วข�องกับค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์ท่�อาจเกิด้ขึ�น
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 1.2 จัดตั้งโครงสร้างการดำาเนินงาน (Establishes Operating Structures)
	 โค่รังสิรั�างขององค่์กรัปีัจจ้บัน	ม่ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	ซื้ึ�งปีรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ	และกรัรัมการัฝ่่าย์บรัิหารั	
ซึื้�งได้�กำาหนด้นโย์บาย์การับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	 และโค่รังสิรั�างการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	 รัวมทั�งให�ข�อเสินอแนะแนวทางในการับรัิหารั
ค่วามเสิ่�ย์งท่�สิอด้ค่ล�องต้อ่ทศิทางกลย้์ทธิก์ารัด้ำาเนินงานและแผู้นธิร้ักจิ	พรั�อมกบัการักำากบัด้แ้ลต้ดิ้ต้ามและสิอบทานการัรัาย์งาน
การับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งท่�สิำาค่ัญ	ทางค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	ได้�ม่การัจัด้ต้ั�งค่ณะทำางานบรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งปีรัะจำาปีี	2564	
จำานวน	18	ท่าน	ซึื้�งสิมาช่กิท่มค่ณะทำางานปีรัะกอบไปีด้�วย์ผู้้�บรัหิารัรัะด้บัสิง้จากท้กสิาย์งาน	เข�ามาทำาหน�าท่�ต้ดิ้ต้าม	ด้แ้ล	วเิค่รัาะห์	
การับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งในรัะด้ับปีฏิิบัต้ิการัของแต้่ละฝ่่าย์งาน	 และได้�แต้่งต้ั�งนางสิาวสิ้ภารััต้น์	 งามทรััพย์์ทว่ค่้ณ	 เป็ีนหัวหน�า 
ค่ณะทำางานท่�ม่ค่วามรั้�และค่วามเช่่�ย์วช่าญในการักำากับการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	 โด้ย์ม่โค่รังสิรั�างการัการัรัาย์งาน	 กรัะจาย์อำานาจ	
และกำาหนด้อำานาจหน�าท่�ของผู้้�บรัิหารัต้ามค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ	 และม่อำานาจสิั�งการัท่�เหมาะสิม	 สิอด้ค่ล�องกับกลย์้ทธิ์ของบรัิษััท	
และการัด้ำาเนินการัต้ามนโย์บาย์บรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งภาย์ใต้�การักำากับด้้แลของค่ณะกรัรัมการับริัษััท	 โด้ย์จัด้ทำาแผู้นงานสินับสิน้น/ 
สิง่เสิรัมิและพฒันาการัด้ำาเนนิงานต้ามแผู้นการับรัหิารัค่วามเสิ่�ย์งและการัค่วบค่ม้ภาย์ในการัปีรัะเมนิและต้ดิ้ต้ามผู้ลการัด้ำาเนนิงาน 
ต้ามแผู้นบรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งและการัค่วบค่้มภาย์ในท่�สิำาคั่ญ	 และนำาเสินอ	 ค่วามค่ืบหน�าและรัาย์งานผู้ลการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง 
ต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััท

 1.3 ระบุวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ (Defines Desired Culture)
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทม่การักำาหนด้นโย์บาย์การับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งท่�ผู้้�บรัิหารัและพนักงานท้กค่นต้�องปีฏิิบัต้ิต้าม	 ด้ำาเนินการั
ปีลก้ฝ่งัให�การับรัหิารัค่วามเสิ่�ย์งเปีน็สิว่นหนึ�งของการัทำางาน	โด้ย์กำาหนด้เปีา้หมาย์การัด้ำาเนนิธิร้ักจิท่�ช่ดั้เจนและสิามารัถืวดั้ผู้ลได้�	
เพื�อใช่�เปีน็แนวทางในการัปีฏิิบัต้ิงานของผู้้�บรัิหารัและพนักงาน	รัวมถืึงการักำาหนด้บทบาทหน�าท่�ของค่ณะกรัรัมการัและผู้้�บรัิหารั 
ให�ถื้กต้�องต้ามกฎหมาย์และกฎบัต้รั	 โด้ย์กำาหนด้ค่้ณค่่าหลัก	 ค่ือ	 “ผู้ลิต้สิินค่�าท่�ม่ค่้ณภาพ	 ต้รังต้ามมาต้รัฐานท่�กำาหนด้	 
(Zero	Defect)	และ	บ้ค่ลากรัในองค่์กรัทำางานอย์่างม่ปีรัะสิิทธิิภาพ”	เพื�อให�ท้กค่นใช่�ค่วามสิามารัถืของต้นเองอย์่างเต้็มท่�ในการั
แก�ไขปีัญหาการัทำางานท่�พบ	 ไม่จำากัด้การัทำางานเฉพาะงานท่�เปี็นงานในหน�าท่�ของต้นเองเท่านั�น	 และ	 พย์าย์ามหาทางแก�ไข 
สิิ�งต้่างๆ	 ให�ด้่ขึ�น	 รัักบริัษััท	 พ้ด้ถึืงบริัษััทในแนวทางท่�ด้่	 เชื่�อมั�นบริัษััท	 และสิรั�างค่วามคิ่ด้ท่�ว่าค่วามก�าวหน�าของบริัษััทเป็ีน 
ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบของท้กค่นภาย์ในบรัิษััท

 1.4 แสดงความมุ่งมั่นในค่านิยมหลัก (Demonstrates Commitment to Care Values)
	 บริัษััทมค่่วามม่้งมั�นท่�จะปีฏิบิตั้ติ้ามค่า่นยิ์มหลกัขององค่ก์รั	โด้ย์การัย์ดึ้ถือืการับรัหิารัค่วามเสิ่�ย์งเปีน็สิว่นหนึ�งของวฒันธิรัรัม
องค์่กรั	 การัปีฏิิบัติ้ต้ามภารัะรัับผิู้ด้ช่อบอย่์างเค่ร่ังค่รััด้	 การัสิรั�างค่วามรัับผิู้ด้ช่อบต่้อต้นเอง	 และ	 การักำาหนด้ให�ม่การัสิื�อสิารั 
ท่�เหมาะสิม	 โด้ย์ผู้้�บรัิหารัได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญเรัื�องค่้ณค่่าหลักเปี็นอย์่างมาก	 และปีฏิิบัต้ิต้นเปี็นแนวทางตั้วอย่์าง	 เพื�อให�สิามารัถื
บรัรัล้วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์ท่�วางไว�	โด้ย์การัสิรั�างรัะบบ	Quality	Control	ท่�เข�มแข็ง	วางกรัะบวนการัสิ่งมอบท่�ให�เกิด้ค่วามพึงพอใจ	และ	
ปีรัับปีรั้งแก�ไขอย์่างรัวด้เรั็ว	เพื�อสิ่งมอบการับรัิการักับล้กค่�าให�เกิด้ค่วามปีรัะทับใจ

 1.5  จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Attracts, Develops, and Retains Capable Individuals)
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทสินับสิน้นการัสิรั�างทรััพย์ากรับ้ค่ค่ลค่วบค่้่ไปีกับกลย์้ทธิ์และวัต้ถื้ปีรัะสิงค่์ทางธิ้รักิจ	 เช่่น	 การัฝ่ึกอบรัม
บ้ค่ลากรัในด้�านต่้างๆ	 รัวมถืึงการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งอย์่างต้่อเน่�องสิ่งเสิรัิมค่วามสิามารัถืของพนักงานสิรั�างแรังจ้งใจและผู้ลต้อบ
แทนอื�นๆ	 อย์่างเหมาะสิมสิำาหรัับต้ำาแหน่งงานในท้กรัะด้ับ	 ซึื้�งบรัิษััทได้�กำาหนด้นโย์บาย์และวิธิ่บริัหารัทรััพย์ากรับ้ค่ค่ลไว�เปี็น 
ลาย์ลักษัณ์อักษัรั	เช่่น	การัค่ัด้เลือก	การัฝ่ึกอบรัมและการัเลื�อนต้ำาแหน่ง	การัจ่าย์ผู้ลปีรัะโย์ช่น์ต้อบแทน	เปี็นต้�น	โด้ย์ม่นโย์บาย์
ในการัพัฒนา	 ค่วามรั้�	 ค่วามสิามารัถืของบ้ค่ลากรัอย์่างต้่อเน่�อง	 และม่การัสิำารัวจค่วามต้�องการัในการัพัฒนาและฝ่ึกอบรัมของ
พนกังานแต้ล่ะต้ำาแหนง่งาน	โด้ย์มก่ารัจดั้ทำาแผู้นการัฝ่กึอบรัมปีรัะจำาปีี	พรั�อมกบัจดั้ทำารัาย์งานเปีรัย่์บเท่ย์บการัฝ่กึอบรัมต้ามแผู้น	
รัวมถืึงกรัะบวนการัสิรัรัหา	พัฒนา	และรัักษัาผู้้�บรัิหารัและพนักงานท้กค่น	เพื�อให�ม่ศักย์ภาพสิอด้ค่ล�องกับค่วามจำาเปี็นทางธิ้รักิจ	
และรัองรัับแผู้นการัขย์าย์งานในอนาค่ต้	รัวมถืึงบรัิษััทม่การัจัด้ทำาแผู้นสิรัรัหาผู้้�สิืบทอด้ต้ำาแหน่ง	(succession	plan)	ท่�สิำาค่ัญไว�
ค่รับท้กต้ำาแหน่งรัะด้ับบรัิหารัขึ�นไปี
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2. กลยุทธ์และการกำาหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective Setting) 
 2.1 วิเคราะห์โครงสร้างของธุรกิจ (Analyzes Business Context)
	 บริัษััทได้�นำาการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งแบบบ้รัณาการัปีรัะย้์กต์้กับกรัะบวนการักำาหนด้กลย้์ทธ์ิและวัต้ถื้ปีรัะสิงค์่ทางธิ้รักิจ	 
โด้ย์บรัษัิัทได้�พิจารัณาถืงึผู้ลกรัะทบจากการับรัหิารังานของธิร้ักิจท่�อาจเกดิ้ขึ�นและสิง่ผู้ลต้อ่รัะด้บัค่วามเสิ่�ย์งในภาพรัวมขององค์่กรั	
โด้ย์ได้�พิจารัณาจากสิภาพแวด้ล�อมภาย์นอก	 และ	 ผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์ภาย์นอก	 ค่ือ	 ด้�านการัเมือง	 เศรัษัฐกิจ	 สิังค่ม	 เทค่โนโลย่์	
กฎหมาย์	สิภาพการัแข่งขัน	และ	สิถืานการัณ์	COVID-19	ท่�เกิด้ขึ�น	สิ่วนการัพิจารัณาจากสิภาพแวด้ล�อมภาย์ใน	และ	ผู้้�ม่สิ่วน
ได้�เสิ่ย์ภาย์ใน	ค่ือ	ท้น	ค่น	กรัะบวนการั	เทค่โนโลย์่	และ	สิมรัรัถืนะของบรัิษััท	โด้ย์กำาหนด้ค่วามเสิ่�ย์งท่�ย์อมรัับได้�สิอด้ค่ล�องกับ
วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์ทางธิ้รักิจ	เพื�อเปี็นแนวทางปีฏิิบัต้ิต้ามกลย์้ทธิ์รัวมถืึงการัด้ำาเนินงานทั�วไปีและปีัจจัย์ท่�องค่์กรัให�ค่วามสิำาค่ัญ

 2.2 กำาหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Defines Risk Appetite)
	 ทางค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งได้�พจิารัณาค่วามเส่ิ�ย์งท่�ย์อมรับัได้�	ต้ามท่�ค่ณะทำางานบริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งวางแผู้นปีรับัปีรัง้
แก�ไข	และ	กำาหนด้รัะด้ับค่วามเสิ่�ย์งท่�ย์อมรับัได้�ไว�อย์า่งเพย่์งพอ	รัวมถืงึการัสิื�อสิารัค่วามเสิ่�ย์งท่�ย์อมรับัได้�ให�ทก้สิาย์งานรัับทรัาบ
ช่ัด้เจน	เพื�อสิรั�าง	รัักษัา	และสิ่งเสิรัิมค่วามต้รัะหนักถืึงค่่านิย์มของบรัิษััท	รัวมถืึงการัจัด้ให�ม่กิจกรัรัมค่วบค่้มภาย์ในท่�ค่รัอบค่ล้ม
ท้กกิจกรัรัมอย์่างเพ่ย์งพอกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจ	เพื�อให�การัปีฏิิบัต้ิงานสิอด้ค่ล�องต้ามเปี้าหมาย์ท่�องค่์กรักำาหนด้	เช่่น	ม่การักำาหนด้
และทบทวน	ค่้่มืออำานาจอน้มัต้ิ	ค่้่มือการัปีฏิิบัต้ิงาน	ค่้่มือการัค่วบค่้มด้�านค่วามปีลอด้ภัย์ของรัะบบเทค่โนโลย์่	และ	ม่การักำาหนด้
ด้ัช่น้วัด้ผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงาน	(KPIs)	ฯลฯ	อย์่างสิมำ�าเสิมอ	เพื�อเปี็นการัค่วบค่้มค่วามเสิ่�ย์งขั�นพื�นฐาน

 2.3 ประเมินกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ (Evaluates Alternative Strategies)
	 บริัษััทได้�มก่ารัปีรัะเมินเหต้ก้ารัณ์เพื�อหากลย์ท้ธ์ิทางเลือกในการัแก�ไขและผู้ลกรัะทบท่�อาจเกดิ้ค่วามเสิ่�ย์งของบริัษััทขึ�น	เช่่น	 
การัวิเค่รัาะห์	 SWOT	 การัปีรัะเมินม้ลค่่าการัค่าด้การัณ์รัาย์ได้�	 การัวิเค่รัาะห์ค่้่แข่ง	 และการัวิเค่รัาะห์สิถืานการัณ์กลย้์ทธ์ิท่�ต้�อง
สินับสิน้นพันธิกิจและวิสิัย์ทัศน์	รัวมถืึงสิอด้ค่ล�องกับค่่านิย์มหลักและค่วามเสิ่�ย์งท่�ย์อมรัับได้�

 2.4  กำาหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Formulates Business Objectives)
	 บรัษัิัทได้�กำาหนด้วัต้ถืป้ีรัะสิงค์่ทางธิร้ักิจมาจากวสิิยั์ทัศน์	พันธิกิจ	และ	ค่ณ้ค่า่หลกัขององค์่กรั	เพื�อให�สิอด้ค่ล�องและสินบัสินน้
กลย้์ทธิ	์กับการับรัหิารังานของธ้ิรักิจ	และการับรัหิารัค่วามเสิ่�ย์งในภาพรัวมขององค์่กรั	เพื�อเป็ีนแนวทางปีฏิบัิต้ติ้ามกลย์ท้ธ์ิรัวมถึืง
การัด้ำาเนนิงานทั�วไปีและปีจัจยั์ท่�องค่ก์รัให�ค่วามสิำาค่ญั	และต้วัช่่�วดั้ค่วามเสิ่�ย์งท่�สิำาค่ญั	(KRI	:	Key	Risk	Indicator)	ท่�จะสิง่สิญัญาณ
ให�บรัิษััทฯ	 รัับทรัาบล่วงหน�าถืึงค่วามเสิ่�ย์งท่�จะเกิด้ขึ�น	 เพื�อปีรัับแผู้นการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งให�ม่ค่วามเหมาะสิมต้่อสิถืานการัณ์
ปีัจจ้บัน	 หรัือข�อเสินอแนะเพิ�มเต้ิม	 ซึื้�งค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งจะม่การัรัาย์งานต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 ให�รัับทรัาบ 
ถืึงการัด้ำาเนินงานของค่ณะทำางานบรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งอย์่างต้่อเน่�อง

3. ผลการดำาเนินงาน (Performance) 
 3.1 ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk) 
	 บรัิษััทม่การัรัะบ้ค่วามเสิ่�ย์งท่�สิ่งผู้ลต่้อกลย์้ทธิ์และวัต้ถื้ปีรัะสิงค์่ทางธิ้รักิจได้�ค่รัอบค่ล้มท้กด้�าน	 เช่่น	 ค่วามเสิ่�ย์งด้�านล้กค่�า	
ค่วามเสิ่�ย์งด้�านการัปีฏิิบัต้ิงาน	 ค่วามเสิ่�ย์งด้�านการัเงิน	 และค่วามเสิ่�ย์งด้�านการัปีฏิิบัต้ิต้ามกฎรัะเบ่ย์บ	 ค่วามเสิ่�ย์งทั�งหมด้ 
จะถื้กบันทึกไว�ในทะเบ่ย์นค่วามเสิ่�ย์ง	และม่การัปีรัับปีรั้งให�เปี็นปีัจจ้บัน	เพื�อนำาไปีจัด้การัค่วามเสิ่�ย์งท่�อาจเกิด้ขึ�นได้�อย์่างรัวด้เรั็ว

 3.2 ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) 
	 บริัษััทได้�ปีรัะเมนิค่วามรัน้แรังของค่วามเสิ่�ย์ง	โด้ย์ปีรัะเมนิวา่แต้ล่ะปีจัจยั์นั�นมโ่อกาสิ	ท่�จะเกดิ้มากน�อย์เพย่์งใด้	และหากเกดิ้ขึ�น 
แล�วจะสิ่งผู้ลกรัะทบต้่อองค่์กรัรั้นแรังเพ่ย์งใด้	นำาเสินอต้่อค่ณะกรัรัมบรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งพิจารัณาแผู้นเพื�อปีรัับปีรั้งแก�ไข

 3.3 จัดลำาดับความเสี่ยง (Prioritizes Risks) 
	 ทางค่ณะทำางานบริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งได้�ค่ำานวณรัะดั้บค่วามเส่ิ�ย์ง	(Risk	Exposure)	 และจัด้ลำาด้ับค่วามสิำาค่ัญของค่วามเส่ิ�ย์ง	
เพื�อเปี็นพื�นฐานในการัพิจารัณาค่ัด้เลือกวิธิ่ต้อบสินองต่้อค่วามเสิ่�ย์งต้่างๆ	 โด้ย์นำาผู้ลค่ำานวณรัะด้ับค่วามเสิ่�ย์งเท่ากับผู้ลค่้ณของ
ค่ะแนนรัะหว่างโอกาสิท่�จะเกดิ้กบัค่วามเสิย่์หาย์เพื�อจดั้ลำาด้บัค่วามสิำาค่ญัและใช่�	ในการัต้ดั้สินิใจว่าค่วามเส่ิ�ย์งใด้ค่วรัเร่ังจดั้การัก่อน	
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 3.4 ดำาเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Implements Risk Responses) 
	 ทางค่ณะทำางานบริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งได้�ปีรัะเมินค่วามรั้นแรังของค่วามเส่ิ�ย์ง	 โด้ย์ปีรัะเมินจากปัีจจัย์เส่ิ�ย์งท่�ม่	 โอกาสิท่�จะเกิด้ 
มากน�อย์เพ่ย์งใด้และหากเกิด้ขึ�นแล�วจะสิ่งผู้ลกรัะทบต้่อองค่์กรัรั้นแรังเพ่ย์งใด้	เพื�อนำาเสินอแนวทางเลือกต้่างๆ	ในการัต้อบสินอง
กับค่วามเส่ิ�ย์ง	 เช่่น	 การัหล่กเล่�ย์งค่วามเส่ิ�ย์ง	 การัลด้	 การัโอน	 หรัือ	 การัย์อมรัับ	 ให�กับทางค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์ง 
เลือกใช่�วิธิ่การัต้อบสินองกับค่วามเสิ่�ย์งแต้่และเหต้้การัณ์อย์่างเหมาะสิม	

 3.5 พัฒนากรอบความเสี่ยงในภาพรวม (Develops Portfolio View) 
	 ทางค่ณะทำางานบริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งได้�รัวบรัวมค่วามเส่ิ�ย์งท้กปีรัะเด็้น	 เพื�อพัฒนาและปีรัะเมินค่วามเส่ิ�ย์งในภาพรัวมของทั�ง
องค่์กรั	 เพื�อนำาผู้ลสิรั้ปีออกมาในรั้ปีแบบ	Risk	Matrix	 เพื�อนำาเสินอให�ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งพิจารัณา	 และ	 รัาย์งาน
ต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทรัับทรัาบต้่อไปี

4. การทบทวนและปรับปรุงแก้ ไข (Review and Revision) 
 4.1 ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำาคัญ (Assesses Substantial Change) 
	 ค่ณะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งได้�เฝ่้ารัะวังและต้ิด้ต้ามสิถืานการัณ์ทางเศรัษัฐกิจอย์่างใกล�ช่ิด้	 รัวมถืึงได้�บรัิหารัจัด้การั
ค่วามเสิ่�ย์งอย์่างค่รัอบค่ล้มในท้กมิต้ิ	 เพื�อให�บรัิษััทสิามารัถืด้ำาเนินธิ้รักิจได้�อย์่างเหมาะสิม	 ม่ปีรัะสิิทธิิภาพและบรัรัล้เปี้าหมาย์ 
ท่�วางไว�ภาย์ใต้�สิถืานการัณ์ด้ังกล่าว	อนัจะทำาให�บรัิษัทัสิามารัถืด้ำาเนินธิ้รักิจได้�อย์า่งมั�นค่งและเต้ิบโต้ได้�อย์า่งต้่อเน่�อง	โด้ย์กำาหนด้
ให�ม่การัจัด้ทำานโย์บาย์การับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	 การัปีรัะเมินปีัจจัย์เสิ่�ย์งในรัะด้ับองค่์กรัพรั�อมมาต้รัการัจัด้การัค่วามเสิ่�ย์ง	 ค่ือ	 
การักำากับด้้แลและวัฒนธิรัรัม	(Governance	&	Culture),	กลย์้ทธิ์และการักำาหนด้วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์	(Strategy	&	Objective-Setting),	
ผู้ลการัปีฏิิบัต้ิงาน	(Performance),	 การัสิอบทานและการัแก�ไขปีรัับปีรั้ง	(Review	&	Revision),	 สิารัสินเทศ	การัสิื�อสิารั	 และ 
การัรัาย์งาน	(Information,	Communication	&	Reporting)	รัวมถืึงค่วามเสิ่�ย์งด้�านท้จรัิต้ค่อรั์รััปีช่ั�น	(Anti-Corruption	Risk)	และ
การัจัด้ให�ม่การัปีรัะเมินต้นเอง	(Control	Self-Assessment	:	CSA)	ของกรัะบวนการัสิำาค่ัญ	เพื�อปีรัะเมินค่วามเสิ่�ย์งท่�อาจเกิด้ขึ�น	
รัวมถึืงปีรัะสิิทธิิผู้ลของการัค่วบค่้มภาย์ใน	 รัวมทั�งการัปีรัะเมินค่วามเส่ิ�ย์งต่้อการัท้จริัต้	 และบริัษััทได้�ปีรัะเมินค่วามรั้นแรังของ 
ค่วามเสิ่�ย์ง	โด้ย์ปีรัะเมินว่าแต้่ละปีัจจัย์นั�นม่โอกาสิ	ท่�จะเกิด้มากน�อย์เพ่ย์งใด้	และหากเกิด้ขึ�นแล�วจะสิ่งผู้ลกรัะทบต้่อธิ้รักิจรั้นแรัง
เพย่์งใด้	โด้ย์รัะบ้และปีรัะเมนิการัเปีล่�ย์นแปีลงต้า่งๆ	ทั�งภาย์ในและภาย์นอกกิจการัท่�อาจส่ิงผู้ลกรัะทบต้อ่กลย์ท้ธิแ์ละวตั้ถืป้ีรัะสิงค่์
ทางธิร้ักิจท่�สิำาค่ญั	เช่น่	ผู้้�บริัหารัรัะด้บัสิง้ลาออกจากต้ำาแหนง่	การัค่วบรัวมกจิการั	การัเกดิ้โรัค่รัะบาด้	COVID-19	การัเปีล่�ย์นแปีลง
อย์่างรัวด้เร็ัวของเทค่โนโลย่์หรืัอกฎรัะเบ่ย์บข�อบังค่ับ	 ต้่างๆ	 เพื�อจัด้ให�ม่รัะบบการัป้ีองกันท่�เหมาะสิมและเพ่ย์งพอ	 เพื�อลด้ 
ผู้ลกรัะทบท่�อาจม่ต้่อการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััทฯ	รัวมทั�งวางรัะบบการัรัาย์งานและต้ิด้ต้ามผู้ลการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งให�เหมาะสิม
และรัวด้เรั็วทันต้่อเหต้้การัณ์	 ทั�งน้�	 ผู้้�บรัิหารัของบรัิษััทได้�ม่การัปีรัะเมินสิถืานการัณ์	 ค่วามเสิ่�ย์งและวิเค่รัาะห์เหต้้การัณ์ท่�อาจจะ 
สิ่งผู้ลกรัะทบและก่อให�เกิด้ค่วามเสิ่ย์หาย์ต้่อบรัิษััท	 โด้ย์กำาหนด้มาต้รัการัปี้องกันแก�ไข	 และต้ิด้ต้ามเหต้้การัณ์ท่�เปี็นสิาเหต้้ของ
ปีัจจัย์ค่วามเสิ่�ย์ง	รัวมทั�งมาต้รัการัในการัลด้ค่วามเสิ่�ย์งเหล่านั�น	

 4.2 ทบทวนความเสี่ยงและผลการดำาเนินงาน (Reviews Risk and Performance) 
	 ค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งม่การัทบทวนผู้ลการัด้ำาเนินงานของบรัิษััท	 รัวมถึืงพิจารัณาทบทวนค่วามเส่ิ�ย์งต่้างๆ	 
ท่�เก่�ย์วข�อง	 เช่่น	 องค่์กรัม่ผู้ลการัด้ำาเนินงานต้ามเปี้าหมาย์แล�วหรืัอไม่	 องค่์กรัปีรัะเมินค่วามเสิ่�ย์งได้�	 แม่นย์ำาหรัือไม่	 องค่์กรั
พิจารัณารัะด้ับค่วามเสิ่�ย์งได้�เหมาะสิมกับเปี้าหมาย์หรัือไม่	หรัือม่ค่วามเสิ่�ย์งอื�นใด้	ท่�กำาลังเกิด้ขึ�นและอาจสิ่งผู้ลกรัะทบต้่อองค่์กรั	
ทางค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งจะทบทวนในท้กๆ	6	 เด้ือน	 เพื�อให�มั�นใจได้�ว่ารัะบบการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งม่การัจัด้การั 
ค่วามเสิ่�ย์งได้�อย์่างเพ่ย์งพอ	เหมาะสิม	และทันการัณ์

 4.3  มุ่งม่ันปรับปรุงการบริหารความเส่ียงองค์กร (Pursues Improvement in Enterprise Risk Management) 
	 ค่ณะกรัรัมการับรัหิารัค่วามเส่ิ�ย์งม่การัปีรับัปีรัง้การับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งองค่ก์รัอย่้์สิมำ�าเสิมอ	โด้ย์เฉพาะช่่วงเวลาการัเปีล่�ย์นแปีลง
ท่�สิำาค่ัญ	หรัือการัเปีล่�ย์นแปีลงจากสิภาพแวด้ล�อมภาย์นอกต้่างๆ	ท่�สิ่งผู้ลกรัะทบต้่อรัะบบการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	เช่่น	สิถืานการัณ์
การัแพรั่รัะบาด้	 COVID-19	 ,	 ธิ้รักิจบางปีรัะเภทล�มลง	 ,	 รัะบบเศรัษัฐกิจทั�งภาย์ในและภาย์นอกปีรัะเทศเกิด้การัหย้์ด้ช่ะงัก	
หรัือ	 ช่ะลอตั้วทางค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งจะม่การัติ้ด้ต้ามการัด้ำาเนินงานต้ามผู้ลการัปีรัะเมินค่วามเส่ิ�ย์งท่�เกิด้ขึ�น	 และ 
ให�ค่ำาแนะนำาปีรัับปีรั้งแก�ไขอย์่างต้่อเน่�อง
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5. สารสนเทศการสื่อสาร และการรายงาน (Information, Communication, and Reporting) 
 5.1 ยกระดับระบบสารสนเทศ (Leverages Information Systems) 
	 บริัษััทได้�ม่การัพัฒนารัะบบเทค่โนโลย์่สิารัสินเทศให�ค่รัอบค่ล้มท้กกรัะบวนการัทำางานอย์่างต้่อเน่�องให�กับท้กหน่วย์งาน 
ในองค่ก์รั	เพื�อช่่วย์อำานวย์ค่วามสิะด้วกให�พนกังานทำางานได้�สิะด้วก	รัวด้เรัว็	ลด้งาน	Manual	และเพิ�มปีรัะสิทิธิภิาพในการัทำางาน	
ให�สิามารัถืรัองรัับการัขย์าย์ต้ัวและการัด้ำาเนินงานของบรัิษััท	 ต้ั�งแต่้รัะบบงบปีรัะมาณ,	 รัะบบจัด้ซืื้�อจัด้จ�าง,	 รัะบบการัค่วบค่้ม
เงินเบิกล่วงหน�าของผู้้�รัับเหมา,	รัะบบการัเบิกจ่าย์เงินสิด้ย์่อย์,	เงินเบิกล่วงหน�า,	เงินรัอหักต้่างๆ	และ	รัะบบแจ�งสิถืานะกับค่้่ค่�า	 
เพื�อลด้ปีรัิมาณการัรัับสิาย์โทรัศัพท์	โด้ย์จะม่การัค่วบค่้มต้รัวจสิอบ	และกำาหนด้สิิทธิิ�ผู้้�ม่อำานาจการัอน้มัต้ิต้ามรัะด้ับช่ั�น	ต้ามท่�ถื้ก
กำาหนด้ไว�ในรัะเบ่ย์บของบรัิษััท	ซื้ึ�งในปีัจจ้บันม่โปีรัแกรัม	SAP	(Systems,	Applications	and	Products	in	Data	Processing),	 
โปีรัแกรัมขาย์	 ICON	,	 โปีรัแกรัมจัด้ซืื้�อจัด้จ�าง	(Procurement	System)	 และ	 พัฒนาเว็ปีไซื้ท์บริัษััท	 ท่�รัองรัับการัจัด้การั
และนำาเสินอข�อม้ล	 สินับสิน้นการัตั้ด้สิินใจผู้้�บรัิหารั	 และ	 Support	 การัใช่�งานของ	 User	 ท้กสิาย์งาน	 และให�ค่วามสิำาค่ัญ 
กับค่วามปีลอด้ภัย์ในรัะบบเทค่โนโลย์่สิารัสินเทศและการัจัด้เก็บรัักษัาข�อม้ลทางอิเล็กทรัอนิกสิ์	โด้ย์ม่การัค่วบค่้มค่วามปีลอด้ภัย์	
รัะบบต้่างๆ	ต้ามนโย์บาย์ค่วบค่้มการัปีิด้สิิทธิิ�การัใช่�งานโด้ย์จะต้ั�งค่่าวัน	Disable	account	ไว�ล่วงหน�าต้ามวันทำางานสิ้ด้ท�าย์ท่�ม่ 
ผู้ลการัลาออก	 กรัณ้พนักงานลืม	 Password	 พนักงานสิามารัถื	 Request	Password	 ใหม่ได้�เอง	 โด้ย์รัะบบจะส่ิงอ่เมลไปียั์ง
พนักงานโด้ย์ต้รัง	เพื�อค่วามปีลอด้ภัย์ของข�อม้ล

 5.2  สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง (Communicates Risk Information)
	 บรัษัิัทจดั้ช่อ่งทางการัสิื�อสิารัภาย์ในผู่้านรัะบบ	Intranet,	Email,	Facebook,	Line	และ	Website	ทำาให�พนักงานท้กค่นสิามารัถื
รัับข�อม้ลสิารัสินเทศท่�เก่�ย์วข�องกับเปี้าหมาย์องค่์กรั	นโย์บาย์	วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์	 ค่วามรัับผู้ิด้ช่อบ	 รัาย์งานผู้ลการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	
และกฎรัะเบ่ย์บของบรัิษััท	 เพื�อนำาไปีปีฏิิบัต้ิต้ามได้�รัวมถืึงช่่องทางท่�ผู้้�บรัิหารัสิามารัถืใช่�ต้ิด้ต้ามย์อด้การัขาย์ของโค่รังการัต้่างๆ	 
เปีรั่ย์บเท่ย์บเปี้าหมาย์ปีรัะจำาวัน	และการัรัาย์งาน	เช่่น	ย์อด้การัขาย์	การัโอน	(รัอโอน)	 เปีรั่ย์บเท่ย์บกับเปี้าหมาย์	โด้ย์กำาหนด้
ให�รัาย์งานผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งทรัาบเปี็นปีรัะจำาท้กเด้ือน	 รัวมทั�งม่การัเข่ย์นรัาย์งาน	 weekly	report	 สิัปีด้าห์ละ	1	 ค่รัั�ง	 สิำาหรัับ 
ผู้้�บรัหิารั	และ	การัเข่ย์น	Daily	สิปัีด้าหล์ะ	3	วัน	สิำาหรับัพนกังานท่�ต้ำาแหนง่ต้ำ�ากวา่รัะด้บัผู้้�ช่่วย์ผู้้�จดั้การัท้กรัะด้บั	เพื�อให�การัสิื�อสิารั
ค่รัอบค่ล้มทั�งรัะด้ับบนลงล่าง	(Top-down	Approach)	และรัะด้ับล่างขึ�นบน	(Bottom-up	Approach)	เพื�อให�กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
ทรัาบปีัญหาท้กรัะด้ับขั�นได้�อย์่างรัวด้เรั็ว

 5.3  รายงานผลความเส่ียง วัฒนธรรม และผลการดำาเนินงาน (Reports on Risk, Culture, and Performance)
	 บริัษััทมก่ารัเปีดิ้เผู้ย์ข�อม้ลสิารัสินเทศ	เช่่น	ผู้ลการัด้ำาเนนิงาน	งบการัเงิน	รัาย์งานค่วามเส่ิ�ย์ง	วสิิยั์ทศัน	์พันธิกจิ	และ	รัาย์งาน
ปีรัะจำาปีี	ผู้่านรัะบบของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	และผู้่านทางเว็บไซื้ท์บรัิษััท	www.chewathai.com	ซื้ึ�งผู้้�ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์
ภาย์นอกองค่์กรัสิามารัถืต้ิด้ต้่อสิอบถืามข�อม้ลกับนักลงท้นสิัมพันธิ์ผู้่านรัะบบ	Call	Center	1260	ได้�	ซื้ึ�งเปี็นช่่องทางการัเผู้ย์แพรั่
ข�อม้ลกับบ้ค่ค่ลภาย์นอก	เพื�อให�ผู้้�ถืือห้�น	นักลงท้น	สิามารัถืรัับข�อม้ลของบรัิษััทอย์่างค่รับถื�วน	ถื้กต้�อง	ทันเวลา	เพ่ย์งพอและ
เหมาะสิมต้่อการัต้ัด้สิินใจ	 ซื้ึ�งบรัิษััท	 ม่ช่่องทางไว�สิำาหรัับเปีิด้รัับข�อรั�องเรั่ย์น	 ข�อค่ิด้เห็น	 หรัือ	 ข�อเสินอแนะ	 รัวมถืึงพฤต้ิกรัรัม 
ท่�อาจส่ิอถืงึการัท้จริัต้หรืัอปีรัะพฤติ้มชิ่อบของบ้ค่ค่ลในองค์่กรั	ทั�งจากพนักงานและผู้้�ม่ส่ิวนได้�เสิย่์อื�น	เพื�อให�เป็ีนไปีต้ามการักำากบั
ด้แ้ลกจิการัท่�ด่้	ซึื้�งทางบริัษััทม่การัแจ�งนโย์บาย์การัแจ�งเบาะแสิ	(whistle-blower	Policy)	โด้ย์ได้�สิื�อสิารัให�พนักงานท้กค่นทรัาบว่า	
กรัณ้พบเบาะแสิเก่�ย์วกับการัฉ�อฉลหรัือท้จรัิต้ภาย์ในบรัิษััท	ขอให�แจ�งไปีย์ังปีรัะธิานค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบผู้่านช่่องทาง	Email	
หรัือ	ไปีรัษัณ้ย์์ลงทะเบ่ย์น	หรัือ	Call	center	1260	โด้ย์ต้รัง	

	 ซึื้�งในปีี	2564	 การัปีรัะช้่มของค่ณะกรัรัมการับริัหารัค่วามเส่ิ�ย์งม่การัปีรัะช่้มรัวม	2	 ค่รัั�ง	 เพื�อพิจารัณาและติ้ด้ต้าม 
ผู้ลการัด้ำาเนินงานต้ามแผู้นการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์งอย์่างสิมำ�าเสิมอ	และให�ข�อเสินอแนะสิำาค่ัญท่�ม่ผู้ลกรัะทบต้่อองค่์กรัและผู้้�บรัิหารั
เปี็นรัะย์ะๆ	 ม่การัต้ิด้ต้ามการัปีฏิิบัต้ิงานต้ามเปี้าหมาย์ท่�กำาหนด้ไว�	 การัสิอบทานรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในเปี็นไปีอย์่างต้่อเน่�อง 
และม่การัปีรัับปีรั้งแก�ไขให�ทันท่วงท่และสิอด้ค่ล�องกับสิถืานการัณ์ท่�เปีล่�ย์นแปีลง
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รายการระหว่างกัน

ลักษณ์ะความสัมพันธ์
	 บรัิษััทฯ	 ม่การัทำารัาย์การัรัะหว่างกันกับบ้ค่ค่ลท่�อาจม่ค่วามขัด้แย์�งต้่างๆ	 ได้�แก่	 กรัรัมการั	 ผู้้�ถืือห้�น	 ผู้้�บรัิหารั	 และบรัิษััท
ท่�เก่�ย์วข�องซึื้�งหมาย์ถึืงบริัษััทท่�ม่บ้ค่ค่ลท่�อาจม่ค่วามขัด้แย์�งของบริัษััทฯ	 ม่ค่วามสัิมพันธิ์เก่�ย์วข�องกับกรัรัมการั	 ผู้้�บรัิหารัและ 
ผู้้�ถืือห้�นของบรัิษััทด้ังกล่าว	ซื้ึ�งสิามารัถืสิรั้ปีลักษัณะค่วามสิัมพันธิ์	ได้�ด้ังน้�	

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณ์ะความสัมพันธ์

นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่่วะ • เปี็นกรัรัมการัของบรัิษััทฯ

• เปี็นผู้้�ถืือห้�นใหญ่ของบรัิษััท	 ช่าต้ิช่่วะ	 จำากัด้	(“ช่าต้ิช่่วะ”)	 ซื้ึ�งช่าต้ิช่่วะเปี็น 
ผู้้�ถืือห้�นใหญข่องบรัิษัทัฯ	ม่สิัด้สิ่วนการัถืือห้�นในบรัิษัทัฯ	รั�อย์ละ	67.64	ของ
ท้นจด้ทะเบ่ย์นท่�ช่ำารัะแล�วจำานวน	1,275	ล�านบาท

• เปี็นกรัรัมการัผู้้�ม่อำานาจลงนามผู้้กพันธิ์บรัิษััทฯ

นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่่วะ • เปี็นกรัรัมการัของบรัิษััทฯ

• เปีน็ผู้้�ถือืห้�นของ	ช่าต้ช่ิ่วะ	ซึื้�งช่าต้ช่ิ่วะเปีน็ผู้้�ถือืห้�นใหญข่องบรัษัิัทฯ	มส่ิดั้สิว่น
การัถืือห้�นในบรัิษััทฯ	รั�อย์ละ	67.64	ของท้นจด้ทะเบ่ย์นท่�ช่ำารัะแล�วจำานวน	
1,275	ล�านบาท

• เปี็นกรัรัมการัผู้้�ม่อำานาจลงนามผู้้กพันธิ์บรัิษััทฯ

• เปี็นภรัรัย์าของนาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่่วะ

นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ • เปี็นกรัรัมการัของบรัิษััทฯ

• เปี็นผู้้�บรัิหารัของบรัิษััทฯ	โด้ย์ด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัผู้้�จัด้การั

• เปี็นกรัรัมการัผู้้�ม่อำานาจลงนามผู้้กพันธิ์บรัิษััทฯ

บรัิษััท	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้

(“CWT	INT”)

• ปีรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์

• เปี็นบรัิษััทย์่อย์	 ซึื้�งบรัิษััทฯ	 ม่สัิด้ส่ิวนการัถืือห้�นรั�อย์ละ	100	 ของท้น 
จด้ทะเบ่ย์นท่�ช่ำารัะแล�วจำานวน	100.00	ล�านบาท

• ม่กรัรัมการัร่ัวมกันกับบรัิษััทฯ	 จำานวน	2	 รัาย์	 ได้�แก่	 นาย์ช่าติ้ช่าย์	 
พานิช่ช่่วะ	และ	นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ

บรัิษััท	ช่่วาทัย์	โฮีม	ออฟื้ฟื้ิศ	จำากัด้

(“CWB”)

• ปีรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์

• เป็ีนบรัิษััทย่์อย์	 ซึื้�งบรัิษััทฯ	 ม่สัิด้ส่ิวนการัถืือห้�นรั�อย์ละ	 100	 ของ 
ท้นจด้ทะเบ่ย์นท่�ช่ำารัะแล�วจำานวน	135.00	ล�านบาท

• ม่กรัรัมการัร่ัวมกันกับบรัิษััทฯ	 จำานวน	2	 รัาย์	 ได้�แก่	 นาย์ช่าติ้ช่าย์	 
พานิช่ช่่วะ	และ	นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ

บรัิษััท	ช่่วาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น	จำากัด้

(“CTHS”)

• ปีรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์

• เปี็นบรัิษััทรั่วม	 ซึื้�งบรัิษััทฯ	 ม่สิัด้สิ่วนการัถืือห้�นใน	 CTHS	 รั�อย์ละ	50	 
ของท้นจด้ทะเบ่ย์นท่�ช่ำารัะแล�วจำานวน	14.00	ล�านบาท

• ม่กรัรัมการัร่ัวมกันกับบรัิษััทฯ	 จำานวน	2	 รัาย์	 ได้�แก่	 นาย์ช่าติ้ช่าย์	 
พานิช่ช่่วะ	และ	นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ
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บรัิษััท	ช่่วา	ฮีารั์ท	จำากัด้

(“CWH”)

• ปีรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์

• เปี็นบรัิษััทรั่วมค่�า	ซื้ึ�งบรัิษััทฯ	ม่สิัด้สิ่วนการัถืือห้�นใน	CWH	รั�อย์ละ	70	ของ
ท้นจด้ทะเบ่ย์นท่�ช่ำารัะแล�วจำานวน	50.00	ล�านบาท

• มก่รัรัมการัรัว่มกันกับบรัษัิัทฯ	จำานวน	2	รัาย์	ได้�แก่	นาย์ช่าต้ชิ่าย์	พานชิ่ช่่วะ	 
และ	นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ

บรัิษััท	กมลา	ซื้่เน้ย์รั์	ลิฟื้วิ�ง	จำากัด้

(“KSL”)

• ปีรัะกอบธิ้รักิจพัฒนาอสิังหารัิมทรััพย์์

• เปี็นบรัิษััทรั่วม	ซื้ึ�งบรัิษััทฯ	ม่สิัด้สิ่วนการัถืือห้�นใน	KSL	รั�อย์ละ	25	ของท้น
จด้ทะเบ่ย์นท่�ช่ำารัะแล�วจำานวน	100	ล�านบาท

• ม่กรัรัมการัรั่วมกันกับบรัิษััทฯ	จำานวน	1	รัาย์	ได้�แก่	นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ

บรัิษััท	ช่าต้ิช่่วะ	จำากัด้

(“ช่าต้ิช่่วะ”)

• ปีรัะกอบธิ้รักิจลงท้นในบรัิษััทอื�น	

• ม่กรัรัมการัรั่วมกันกับบรัิษััทฯ	จำานวน	2	รัาย์ได้�แก่	นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่่วะ	
และนางสิมหะทัย์	พานิช่ช่่วะ

• เปี็นผู้้�ถืือห้�นใหญ่ของบรัิษััทฯ	ม่สิัด้สิ่วนการัถืือห้�นในบรัิษััทฯ	รั�อย์ละ	67.64	
ของท้นจด้ทะเบ่ย์นท่�ช่ำารัะแล�วจำานวน	1,275	ล�านบาท

บรัิษััท	ไทย์ศรั่ปีรัะกันภัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

(“ไทย์ศรั่ปีรัะกันภัย์”)

• ปีรัะกอบธิ้รักิจปีรัะกันภัย์

• ม่กรัรัมการัรั่วมกันกับบรัิษััทฯ	จำานวน	1	รัาย์ได้�แก่	นาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่่วะ

ลักษณ์ะรายการระหว่างกัน
	 บริัษััทฯและบรัิษััทย์่อย์ม่รัาย์การัรัะหว่างกันกับบรัิษััท/บ้ค่ค่ลท่�เก่�ย์วข�องกัน	 โด้ย์รัาย์การัรัะหว่างกันเปี็นไปีต้ามลักษัณะ
ธิ้รักิจการัค่�าปีกต้ิ	 และเปี็นการัสินันสิน้นการัด้ำาเนินธิ้รักิจของกล้่มบรัิษััทเพื�อให�เกิด้ปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ต้่อบรัิษััทฯ	 รัาย์การัด้ังกล่าว
เปี็นรัาย์การัท่�ม่ค่วามจำาเปี็นและสิมเหต้้สิมผู้ล	 ทั�งน้�	 บรัิษััทฯ	 จะให�ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบพิจารัณาถืึงค่วามสิมเหต้้สิมผู้ลและ 
ค่วามเหมาะสิมของรัาค่าและต้�องได้�รับัค่วามเหน็ช่อบจากค่ณะกรัรัมการัของบรัษัิัทฯ	สิำาหรับัปีีสิิ�นสิด้้วนัท่�	31	ธินัวาค่ม	2563	และ	
31	ธิันวาค่ม	2564	ม่รัาย์การัรัะหว่างกันของบรัิษััทฯและบรัิษััทย์่อย์กับบรัิษััท/บ้ค่ค่ลท่�เก่�ย์วข�องกัน	ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้ด้ังน้�
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บริษัท/ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณ์ะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความเห็นของ 
คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

ม.ค. - 
ธ.ค.2564

ม.ค. - 
ธ.ค.2563

บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำากัดำ
(บรัิษััทรั่วมค่�า)

เงินให�ก้�ย์ืมจากบรัิษััทท่�		
เก่�ย์วข�องกัน
ด้อกเบ่�ย์รัับ
ด้อกเบ่�ย์ค่�างรัับ
 

ล้กหน้�-เงินทด้รัองจ่าย์
รัาย์ได้�จากการัให�บรัิการั		
	 บรัิหารัสิำานักงาน

232.62

8.19
18.93

1.72
-

133.78

6.05
10.74

1.59
-

การัทำารัาย์การัด้ังกล่าวเกิด้ขึ�นเพื�อเปี็น
เงนิท้นหม้นเวย่์นและเป็ีนการัเสิริัมสิภาพ
ค่ล่อง	 ซึื้�งเป็ีนปีรัะโย์ช่น์ในการัด้ำาเนิน
ธิ้รักิจของบรัิษััทฯ	ทั�งน้�	อัต้รัาด้อกเบ่�ย์ท่�
บรัิษััทฯ	ได้�รัับเปี็นอัต้รัาด้อกเบ่�ย์ท่�อ�างอิง
จากอัต้รัาด้อกเบ่�ย์ของธินาค่ารัพาณิช่ย์์ใน
ช่่วงเวลานั�น	
การัทำารัาย์การัรัาย์ได้�จากการัให�บรัิการั	
บรัิหารัสิำานักงานแก่บรัิษััทท่�เก่�ย์วข�องท่�
ม่การัค่ิด้ค่่าบรัิการัอ�างอิงจากอัต้รัาเงิน
เด้อืนของพนกังานท่�	ต้�องม่เพื�อปีฏิบัิต้งิาน	 
จงึเหน็วา่มค่่วามสิมเหต้ส้ิมผู้ลและเปีน็ไปี
เพื�อปีรัะโย์ช่น์สิ้งสิ้ด้ของบรัิษััทฯ

บริษัท ชีวาทัยุ  
อัินเตอัร์เชนจ์ จำากัดำ
(บรัิษััทย์่อย์)

เงินให�ก้�ย์ืมจากบรัิษััทท่�	
เก่�ย์วข�องกัน
ด้อกเบ่�ย์รัับ
ด้อกเบ่�ย์ค่�างรัับ
ล้กหน้�-เงินทด้รัองจ่าย์
เจ�าหน้�-อื�นๆ

130.21

7.84
19.40
0.88
4.20

189.40

9.77
11.56
0.88
3.95

การัทำารัาย์การัด้ังกล่าวเกิด้ขึ�นเพื�อเปี็น
เงินท้นหม้นเว่ย์นและเป็ีนการัเสิริัม 
สิภาพค่ล่อง	 ซึื้�งเปี็นปีรัะโย์ช่น์ ในการั
ด้ำาเนินธิ้รักิจของบริัษััทฯ	 ทั�งน้�	 อัต้รัา
ด้อกเบ่�ย์ท่�บรัิ ษััทฯ	 ได้�รัับเปี็นอัต้รัา
ด้อกเบ่�ย์ท่�อ�างอิงจากอัต้รัาด้อกเบ่�ย์ของ
ธินาค่ารัพาณิช่ย์์ในช่่วงเวลานั�น	 จึงเห็น
ว่าม่ค่วามสิมเหต้้สิมผู้ลและเป็ีนไปีเพื�อ
ปีรัะโย์ช่น์ของบรัิษััทฯ

บริษัท ชีวาทัยุ โฮมู 
อัอัฟฟิศึ จำากัดำ
(บรัิษััทย์่อย์)

เจ�าหน้�อื�น
ล้กหน้�
ซื้ื�อสิินค่�า
เงินให�ก้�ย์ืมจากบรัิษััทท่�	
เก่�ย์วข�องกัน
ด้อกเบ่�ย์ค่�างรัับ
ด้อกเบ่�ย์รัับ

12.65
1.52
5.00
0.5

0.004
0.004

10.56
-
-
-

-
-

การัทำารัาย์การัด้ังกล่าวเกิด้ขึ�นเพื�อเปี็น
เงินท้นหม้นเว่ย์นและเป็ีนการัเสิริัม 
สิภาพค่ล่อง	 ซึื้�งเปี็นปีรัะโย์ช่น์ ในการั
ด้ำาเนินธิ้รักิจของบริัษััทฯ	 ทั�งน้�	 อัต้รัา
ด้อกเบ่�ย์ท่�บรัิ ษััทฯ	 ได้�รัับเปี็นอัต้รัา
ด้อกเบ่�ย์ท่�อ�างอิงจากอัต้รัาด้อกเบ่�ย์ของ
ธินาค่ารัพาณิช่ย์์ในช่่วงเวลานั�น	 จึงเห็น
ว่าม่ค่วามสิมเหต้้สิมผู้ลและเป็ีนไปีเพื�อ
ปีรัะโย์ช่น์ของบรัิษััทฯ
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บริษัท/ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณ์ะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความเห็นของ 
คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

ม.ค. - 
ธ.ค.2564

ม.ค. - 
ธ.ค.2563

บริษัท ชีวาทัยุ ฮัพั ซูน 
จำากัดำ
(บรัิษััทรั่วมค่�า)

ล้กหน้�-เงินทด้รัองจ่าย์ 0.44 0.44 การัทำารัาย์การัด้ังกล่าวเกิด้ขึ�นเพื�อเปี็น
เงินท้นหม้นเว่ย์นและเป็ีนการัเสิริัม 
สิภาพค่ล่อง	 ซึื้�งเปี็นปีรัะโย์ช่น์ ในการั
ด้ำาเนินธิ้รักิจของบริัษััทฯ	 ทั�งน้�	 อัต้รัา
ด้อกเบ่�ย์ท่�บรัิ ษััทฯ	 ได้�รัับเปี็นอัต้รัา
ด้อกเบ่�ย์ท่�อ�างอิงจากอัต้รัาด้อกเบ่�ย์ของ
ธินาค่ารัพาณิช่ย์์ในช่่วงเวลานั�น	 จึงเห็น
ว่าม่ค่วามสิมเหต้้สิมผู้ลและเป็ีนไปีเพื�อ
ปีรัะโย์ช่น์ของบรัิษััทฯ

บริษัท กมูลา ซีเน้ยุร์  
ลิฟวิ�ง จำากัดำ
(บรัิษััทรั่วม)

เงินให�ก้�ย์ืมจากบรัิษััทท่�	
เก่�ย์วข�องกัน
ด้อกเบ่�ย์รัับ
ด้อกเบ่�ย์ค่�างรัับ

75.63

3.66
10.66

70.75

3.44
7.01

การัทำารัาย์การัด้ังกล่าวเกิด้ขึ�นเพื�อเปี็น
เงินท้นหม้นเว่ย์นและเป็ีนการัเสิริัม 
สิภาพค่ล่อง	 ซึื้�งเปี็นปีรัะโย์ช่น์ ในการั
ด้ำาเนินธิ้รักิจของบริัษััทฯ	 ทั�งน้�	 อัต้รัา
ด้อกเบ่�ย์ท่�บรัิ ษััทฯ	 ได้�รัับเปี็นอัต้รัา
ด้อกเบ่�ย์ท่�อ�างอิงจากอัต้รัาด้อกเบ่�ย์ของ
ธินาค่ารัพาณิช่ย์์ในช่่วงเวลานั�น	 จึงเห็น
ว่าม่ค่วามสิมเหต้้สิมผู้ลและเป็ีนไปีเพื�อ
ปีรัะโย์ช่น์ของบรัิษััทฯ

บริษัท ไทยุศึรีประกันภัยุ 
จำากัดำ (มูหุ้าชน)
(ม่กรัรัมการัรั่วมกันกับ
บรัิษััทฯ)

ค่่าเบ่�ย์ปีรัะกัน
ค่่าเบ่�ย์ปีรัะกัน-เจ�าหน้�อื�น

1.59
1.62

2.48
1.83

การัทำารัาย์การัด้ังกล่าวเปี็นรัาย์การั
สินับสิน้นธิ้รักิจของบริัษััท	 และรัาค่า 
ค่า่เบ่�ย์ปีรัะกันเป็ีนรัาค่าใกล�เค่ย่์งกับรัาค่า
ท่�ไทย์ศรั่ปีรัะกันภัย์ให�กับล้กค่�ารัาย์อื�น	 
ด้ังนั�น	 การัทำารัาย์การัน้�จึงสิมเหต้้สิมผู้ล
และเปี็นไปีเพื�อปีรัะโย์ช่น์ของบรัิษััทฯ

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
	 โด้ย์ท่�ปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	ค่รัั�งท่�	2/2564	เมื�อวันท่�	15	ก้มภาพันธิ์	2564	ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	ได้�พิจารัณาข�อม้ล
รัาย์การัรัะหว่างกันของบรัิษััทฯ	สิิ�นสิ้ด้วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2563	และรัอบปีีบัญช่่สิิ�นสิ้ด้วันท่�	31	ธิันวาค่ม	2562	ได้�ให�ค่วามเห็น
วา่การัทำารัาย์การัรัะหวา่งกนัเปีน็ค่วามจำาเปีน็ในการัปีรัะกอบธิร้ักจิทั�วไปี	เงื�อนไขต้า่งๆของรัาย์การัรัะหวา่งกนักบับ้ค่ค่ลท่�เก่�ย์วข�อง
กันในช่่วงเวลาด้ังกล่าวเปี็นไปีต้ามรัาค่าต้ลาด้และม่ค่วามสิมเหต้้สิมผู้ล	
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
	 ท่�ปีรัะช่้มค่ณะกรัรัมการับรัิษััทค่รัั�งท่�	3/2558	เมื�อวันท่�	31	ม่นาค่ม	2558	ได้�ม่มต้ิกำาหนด้นโย์บาย์และขั�นต้อนการัทำารัาย์การั
รัะหว่างกันของบริัษััทกับบ้ค่ค่ลท่�อาจม่ค่วามขัด้แย์�งหรืัอบ้ค่ค่ลท่�เก่�ย์วข�องกันเพื�อให�การัทำารัาย์การัเป็ีนไปีอย่์างโปีร่ังใสิและ 
เปี็นการัรัักษัาผู้ลปีรัะโย์ช่น์ของบรัิษััทฯ	โด้ย์บรัิษััทฯ	จะปีฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์ว่าด้�วย์หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์และข�อบังค่ับ	
ปีรัะกาศ	ค่ำาสิั�งหรัอืข�อกำาหนด้ของค่ณะกรัรัมการักำากบัต้ลาด้ท้นและต้ลาด้หลกัทรัพัย์์แห่งปีรัะเทศไทย์	ทั�งน้�	ผู้้�บรัหิารัหรัอืผู้้�มส่ิว่น
ได้�สิว่นเสิย่์จะไมส่ิามารัถืเข�ารัว่มในการัอนม้ตั้กิารัทำารัาย์การัรัะหวา่งกนัด้งักลา่วได้�	ในกรัณท่้�กฎหมาย์กำาหนด้ให�ต้�องได้�รับัอนม้ตั้ิ
จากท่�ปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัิษััท	 บรัิษััทฯ	 จะจัด้ให�ม่ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเข�ารั่วมปีรัะช้่ม	 เพื�อพิจารัณาและให�ค่วามเห็น 
ในการัทำารัาย์การัและค่วามสิมเหต้้สิมผู้ลของรัาย์การันั�นๆ	 ทั�งน้�การัทำารัาย์การัท่�เป็ีนข�อต้กลงทางการัค่�าท่�ม่เงื�อนไขการัค่�า 
โด้ย์ทั�วไปี	และการัทำารัาย์การัท่�เปี็นข�อต้กลงทางการัค่�าท่�ไม่เปี็นเงื�อนไขการัค่�าโด้ย์ทั�วไปีให�ม่หลักการัด้ังน้�

การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
	 การัทำารัาย์การัธ้ิรักิจปีกต้ิและรัาย์การัสินับสิน้นธิ้รักิจปีกต้ิจะต้�องม่ข�อต้กลงทางการัค่�าท่�ม่เงื�อนไขการัค่�าและรัาค่าท่� 
เปี็นธิรัรัม	 สิามารัถืเท่ย์บเค่่ย์งได้�กับการัทำารัาย์การัรัะหว่างบรัิษััทฯ	 กับบ้ค่ค่ลทั�วไปี	 หรัือการัทำารัาย์การัรัะหว่างบ้ค่ค่ลท่�อาจม่ 
ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์กับบ้ค่ค่ลทั�วไปี	หรัือการัทำารัาย์การัในลักษัณะเด้่ย์วกับของผู้้�ปีรัะกอบการัอื�นในธิ้รักิจ	โด้ย์ได้�อน้มัต้ิ 
ในหลักการัให�ฝ่่าย์จัด้การัสิามารัถือน้มัต้ิการัทำาธิ้รักรัรัมดั้งกล่าวได้�	 หากธิ้รักรัรัมนั�นม่ข�อต้กลงทางการัค่�าในลักษัณะเด้่ย์วกับท่�
วิญญู้ช่นจะพึงกรัะทำากับค่้่สิัญญาทั�วไปีในสิถืานการัณ์เด้่ย์วกันด้�วย์อำานาจต่้อรัองท่�ปีรัาศจากอิทธิิพลในการัท่�ต้นม่สิถืานะเปี็น
กรัรัมการั	ผู้้�บรัหิารั	หรัอืบ้ค่ค่ลท่�ม่ค่วามเก่�ย์วข�อง	ทั�งน้�ฝ่า่ย์บรัหิารัของบรัษัิัทฯ	สิามารัถืด้ำาเนนิการัได้�ต้ามปีกต้ภิาย์ใต้�หลกัการัท่�ทาง 
ค่ณะกรัรัมการับรัิษััทได้�พิจารัณาอน้มัต้ิ	 และจัด้ทำารัาย์งานสิรั้ปีการัทำาธิ้รักรัรัมด้ังกล่าวท่�เกิด้ขึ�นในช่่วงเวลาท่�ผู้่านมา	 
เพื�อรัาย์งานในท่�ปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบและท่�ปีรัะช้่มค่ณะกรัรัมการับรัษัิัทท้กไต้รัมาสิ	ทั�งน้�	บรัษัิัทฯ	จะปีฏิบิตั้ิให�เปีน็ไปีต้าม
กฎหมาย์วา่ด้�วย์หลกัทรัพัย์แ์ละต้ลาด้หลกัทรัพัย์แ์ละข�อบงัค่บัปีรัะกาศค่ำาสิั�งหรัอืข�อกำาหนด้ของต้ลาด้หลกัทรัพัย์แ์หง่ปีรัะเทศไทย์	 
รัวมถืึงปีฏิิบัต้ิต้ามข�อกำาหนด้เก่�ย์วกับการัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลการัทำารัาย์การัเก่�ย์วโย์งกัน

การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
	 การัทำารัาย์การัท่�เปีน็ข�อต้กลงทางการัค่�าท่�ไมเ่ปีน็เงื�อนไขโด้ย์ทั�วไปี	บรัษัิัทฯ	กำาหนด้ให�ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเปีน็ผู้้�พิจารัณา
และให�ค่วามเห็นเก่�ย์วกับค่วามจำาเป็ีนในการัเข�าทำารัาย์การัและค่วามเหมาะสิมด้�านรัาค่าของรัาย์การันั�นๆ	ในกรัณท่้�ค่ณะกรัรัมการั
ต้รัวจสิอบไม่ม่ค่วามช่ำานาญในการัพิจารัณารัาย์การัรัะหว่างกันท่�อาจเกิด้ขึ�น	บรัิษััทฯ	จะจัด้ให�ม่ผู้้�ปีรัะเมินรัาค่าอิสิรัะ	ผู้้�เช่่�ย์วช่าญ
อสิิรัะหรืัอผู้้�ต้รัวจสิอบบัญช่เ่ป็ีนผู้้�ให�ค่วามเห็นเก่�ย์วกับรัาย์การัรัะหว่างกันด้งักล่าวกับค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	เพื�อให�ค่ณะกรัรัมการั
ต้รัวจสิอบใช่�ปีรัะกอบการัต้ัด้สิินใจและให�ค่วามเห็นต้่อค่ณะกรัรัมการับรัิษััทหรัือผู้้�ถืือห้�น	แล�วแต้่กรัณ้	เพื�อพิจารัณาอน้มัต้ิต้่อไปี	

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
	 บรัษัิัทฯ	มก่ารัทำารัาย์การัรัะหวา่งกนัจากการัปีรัะกอบธิร้ักจิปีกต้แิละสินบัสินน้ธิร้ักจิปีกต้ทิ่�จะเกดิ้ขึ�นต้อ่เน่�องในอนาค่ต้ได้�แก่	
การัเช่่าพื�นท่�สิำานักงานการัให�บรัิการับรัิหารัจัด้การั	การัช่ำารัะค่่าสิาธิารัณ้ปีโภค่และค่่าสิ่วนกลาง	การัเช่่ารัถืย์นต้์	การัเช่่าห�องช่้ด้	
การัช่ำารัะค่่าปีรัะกันภัย์	 การัให�และรัับค่วามช่่วย์เหลือทางการัเงินกับบ้ค่ค่ลหรัือบรัิษััทท่�เก่�ย์วข�อง	 ซึื้�งการัทำารัาย์การัรัะหว่างกัน 
ด้ังกล่าวจะเปี็นไปีต้ามลักษัณะธิ้รักิจการัค่�าโด้ย์ทั�วไปี	 ม่เงื�อนไขการัค่�าปีกต้ิและสิามารัถือ�างอิงได้�กับเงื�อนไขทางธิ้รักิจปีรัะเภท
เด้่ย์วกันกับท่�บรัิษััทฯ	ทำากับบ้ค่ค่ลภาย์นอก	เช่่น

• การัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์ ให�แก่บ้ค่ค่ลท่�เก่�ย์วข�องจะเปี็นไปีต้ามรัาค่าและเงื�อนไขทางการัค่�าเช่่นเด้่ย์วกับท่�บรัิษััทฯ	 
ให�แก่ล้กค่�ารัาย์อื�นรัวมถืึงสิิทธิิในการัได้�รัับสิ่วนลด้จะเปี็นไปีต้ามนโย์บาย์ของบรัิษััทฯ	
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• การัให�และรัับค่วามช่่วย์เหลือทางการัเงินจากบ้ค่ค่ลหรืัอบรัิษััทท่�เก่�ย์วข�องกัน	 อัต้รัาด้อกเบ่�ย์ท่�บรัิษััทฯ	 ได้�รัับจะเป็ีนอัต้รัา
ด้อกเบ่�ย์ท่�ใกล�เค่่ย์งกับอัต้รัาด้อกเบ่�ย์จากการัก้�ย์ืมเงินจากธินาค่ารัพาณิช่ย์์

• การัเข�าทำารัาย์การัอื�นๆ	ซื้ึ�งม่รัาค่าหรัือค่่าธิรัรัมเน้ย์ม	และเงื�อนไขทางการัค่�าท่�สิามารัถืเท่ย์บเค่่ย์งได้�กับรัาค่าต้ลาด้	

	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบรัษัิัทฯ	จะสิอบทานและให�ค่วามเหน็ต้อ่รัาย์การัรัะหวา่งกนัท่�เป็ีนรัาย์การัธิร้ักจิปีกต้หิรัอืสินบัสินน้
ธิร้ักจิปีกต้เิปีน็รัาย์ไต้รัมาสิ	อย์า่งไรักต็้ามการัทำารัาย์การัท่�ไม่ได้�เป็ีนไปีต้ามธิร้ักจิปีกต้ทิ่�อาจเกดิ้ขึ�นในอนาค่ต้	บรัษัิัทฯ	จะจดั้ให�ค่ณะ
กรัรัมการัต้รัวจสิอบเข�ามาสิอบทานค่วามจำาเปีน็และค่วามสิมเหต้ส้ิมผู้ลของการัเข�าทำารัาย์การันั�นกอ่นการัเข�าทำารัาย์การัรัะหว่าง
กันท้กค่รัั�ง

	 อนึ�ง	กรัณท่้�ม่การัทำารัาย์การัท่�เก่�ย์วโย์งกันท่�เข�าข่าย์จะต้�องเปิีด้เผู้ย์ข�อมล้หรืัอขออนมั้ต้จิากผู้้�ถือืห้�นต้ามข�อกำาหนด้ของต้ลาด้
หลักทรััพย์์ฯ	 ก่อนการัทำารัาย์การับรัิษััทได้�ม่การัเปีิด้เผู้ย์รัาย์ละเอ่ย์ด้และเหต้้ผู้ลของการัทำารัาย์การัให�ผู้้�ถืือห้�นทรัาบก่อนท่�จะทำา
รัาย์การั	 โด้ย์บริัษััทจะเปิีด้เผู้ย์ข�อม้ลเก่�ย์วกับ	(1)	 ชื่�อและค่วามสัิมพันธิ์ของบ้ค่ค่ลท่�เก่�ย์วโย์งกัน	(2)	 นโย์บาย์การักำาหนด้รัาค่า	 
(3)	 ม้ลค่่ารัวมของรัาย์การัรัวมทั�ง	 (4)	 ค่วามเห็นของค่ณะกรัรัมการัเก่�ย์วกับรัาย์การัดั้งกล่าวให�ผู้้�ถืือห้�นทรัาบอย์่างช่ัด้เจน	 
ทั�งน้�ใน	ปีี	2564	บรัษัิัทไมม่่การัทำารัาย์การัท่�เก่�ย์วโย์งกนัท่�เข�าขา่ย์ต้�องขออนม้ตั้จิากผู้้�ถือืห้�นต้ามข�อกำาหนด้ของต้ลาด้หลกัทรัพัย์์ฯ	
และ	บรัิษััทไม่ม่รัาย์การัท่�เปี็นการัให�ค่วามช่่วย์เหลือทางการัเงินแก่บรัิษััทท่�ไม่ใช่่บรัิษััทย์่อย์ของบรัิษััท
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Part 3
งบการเงิน
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย รวมถงึ

ขอ้มูลสารสนเทศทางการเงนิทีLปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึOนตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิโดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีLเหมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสมํLาเสมอ มกีารใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณ

การทีLดทีีLสดุในการจดัทาํรวมทั Oงมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีLสาํคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เพืLอความโปรง่ใส

และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุทั Lวไป 

คณะกรรมการบรษิทั ไดส้่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีLด ีตลอดจนจดัใหม้รีะบบการ

บรหิารความเสีLยง ระบบการควบคุมภายในทีLมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพืLอใหม้ ั Lนใจไดว้่าการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีี

ความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีLจะดาํรง รกัษาไวซ้ึLงทรพัยส์นิของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย รวมถงึป้องกนัไมใ่หเ้กดิการ

ทจุรติหรอืการดาํเนินการทีLผดิปกตอิยา่งมสีาระสาํคญั 

ในการนีOคณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตั Oงคณะกรรมการตรวจสอบ เพืLอทาํหน้าทีLสอบทานนโยบายบญัชแีละคณุภาพ

ของรายงานทางการเงนิสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกีLยวกบัเรืLองนีOปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึLงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

งบการเงนิของบรษิทั และงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั

คอื บรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดัในการตรวจสอบนั Oนคณะกรรมการบรษิทัไดส้นับสนุนขอ้มูลและเอกสารต่างๆ เพืLอให้

ผูส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัช ีโดยความเหน็ของผูส้อบบญัชไีดป้รากฎใน

รายงานของผูส้อบบญัชซีึLงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัทีLน่าพอใจ และสามารถสรา้ง

ความเชืLอมั Lนอยา่งมเีหตุผลไดว้า่งบการเงนิของบรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) และงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

สาํหรบัปีสิOนสุดวนัทีL 31 ธนัวาคม 2564 มคีวามเชืLอถอืได ้โดยถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และปฏบิตัิ

ถกูตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีLเกีLยวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

(นายชาตชิาย   พานิชชวีะ) 

ประธานกรรมการ  

บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั (มหาชน) 

 

Report of the Board of Directors' Responsibilities for Financial Statements 

 

Dear Shareholders 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”)            

ซึI งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัทีI 31 ธันวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                  

งบแสดงการเปลีIยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิPนสุดวนัเดียวกนั                            

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีIสาํคญั และไดต้รวจสอบ              

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นีPแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีI 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและ                        

กระแสเงินสดสาํหรับปีสิPนสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ          

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีIควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีIกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนทีI

เกีIยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืIนๆตามทีIระบุ                

ในขอ้กาํหนดนัPนดว้ย ขา้พเจา้เชืIอวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีIขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพืIอใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีCเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 1.2 เกีIยวกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชืPอ    

ไวรัสโคโรนา 2019 ทีIปัจจุบนัยงัไม่คลีIคลาย และยงัคงมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึง

กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัทีIเกีIยวเนืIองกบัการขายอสงัหาริมทรัพยใ์นโครงการ ทัPงนีP  ฝ่ายบริหารของ         

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว และไดป้รับแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ         

การบริหารจดัการกระแสเงินสดและเตรียมแผนการจดัหาแหล่งเงินกูย้มืทีIเพียงพอ รวมทัPงประเมินผลกระทบ

ทางการเงินเกีIยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีP สินและหนีP สินทีIอาจเกิดขึPนอยา่งต่อเนืIองและจะ

พิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าว (ถา้มี) เมืIอสามารถทาํได ้ทัPงนีP  ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงืIอนไขต่อ

กรณีนีP          แต่อยา่งใด 

เรืCองสําคญัในการตรวจสอบ  

เรืIองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืIองต่างๆ ทีIมีนยัสาํคญัทีIสุดตามดุลยพินิจเยีIยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้       

ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืIองเหล่านีPมาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัPงนีP  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก

ต่างหากสาํหรับเรืIองเหล่านีP   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบทีIไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ     

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึI งไดร้วมความรับผดิชอบทีIเกีIยวกบัเรืIองเหล่านีPดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้     

ไดร้วมวธีิการตรวจสอบทีIออกแบบมาเพืIอตอบสนองต่อการประเมินความเสีIยงจากการแสดงขอ้มูลทีIขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึI งไดร้วมวิธีการตรวจสอบ

สาํหรับเรืIองเหล่านีPดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรืIองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืIองมีดงัต่อไปนีP  

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

เนืIองจากรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นตวัเลขทีIมีสาระสาํคญัในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และเป็นตวัชีPวดั

หลกัในแง่ผลการดาํเนินงานของธุรกิจซึIงผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ ประกอบกบักลุ่มบริษทัทาํสญัญาซืPอขาย

อสงัหาริมทรัพยก์บัลูกคา้เป็นจาํนวนมากราย และเงืIอนไขทีIระบุไวใ้นสญัญาทีIทาํกบัลูกคา้มีความหลากหลาย       

ดงันัPน ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัในการตรวจสอบวา่รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยไ์ดเ้กิดขึPนจริง  
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วธีิการตรวจสอบทีIสาํคญัมีดงัต่อไปนีP  

• ประเมินระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในทีIสาํคญัของกลุ่มบริษทัทีIเกีIยวขอ้งกบัวงจร

รายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการ

ควบคุม     ทีIกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้และใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบ

สาํหรับ           การควบคุมภายในทีIตอบสนองต่อความเสีIยงดงักล่าวขา้งตน้ 

• สุ่มตรวจสอบรายการขายทีIเกิดขึPนระหวา่งปีกบัสญัญาซืPอขายและเอกสารประกอบรายการขาย

อสงัหาริมทรัพยที์IเกิดขึPนในระหวา่งปี และช่วงใกลสิ้Pนรอบระยะเวลาบญัชี เพืIอตรวจสอบการรับรู้

รายไดว้า่เป็นไปตามเงืIอนไขทีIระบุไวใ้นสญัญาซืPอขาย และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้อง

กลุ่มบริษทั  

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายแบบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพืIอตรวจสอบ

ความผดิปกติทีIอาจเกิดขึPนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีทีIทาํผา่น

ใบสาํคญัทัIวไป  

มูลค่าทีCดนิและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิทีIคาดวา่จะไดรั้บของทีIดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยต์ามทีIเปิดเผยไว ้       

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4.4 และ 9 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ               

ค่าเผืIอการลดลงของมูลค่าทีIดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยส์าํหรับโครงการทีIเปิดขายมานานแลว้                 

และโครงการทีIยงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง ซึI งขึPนอยูก่บัการวเิคราะห์ในรายละเอียดเกีIยวกบัลกัษณะของ

โครงการ การแข่งขนัทางการตลาดและสภาพเศรษฐกิจ ซึI งอาจทาํใหเ้กิดความเสีIยงเกีIยวกบัมูลค่าของทีIดินและ

ตน้ทุน        การพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

วธีิการตรวจสอบทีIสาํคญัมีดงัต่อไปนีP  

• ทาํความเขา้ใจระบบการควบคุมภายในทีIสาํคญัของกลุ่มบริษทัทีIเกีIยวขอ้งกบัการประเมินค่าเผืIอการ

ลดลงของมูลค่าทีIดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบและทาํความ

เขา้ใจการควบคุมทีIกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้

• ทาํความเขา้ใจเกณฑที์Iใชใ้นการพิจารณาการตัPงค่าเผืIอการลดลงของมูลค่าทีIดินและตน้ทุนการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์รวมถึงสอบทานความสมํIาเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว  

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการพฒันาและระยะเวลาการขายและการเคลืIอนไหวของโครงการ 

เพืIอระบุถึงโครงการทีIมีขอ้บ่งชีPวา่มีการหมุนเวยีนทีIชา้กวา่ปกติ  
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• วเิคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิทีIกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัทีIในงบการเงินกบั      

ราคาทุนของทีIดินและตน้ทุนการพฒันาของแต่ละโครงการ 

• วเิคราะห์เปรียบเทียบกาํไรขัPนตน้ของโครงการทีIมียอดขายในระหวา่งปี เพืIอระบุถึงโครงการทีIมีขอ้บ่งชีP

วา่มูลค่าสุทธิทีIจะไดรั้บของทีIดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยอ์าจตํIากวา่ราคาทุน 

• ทาํความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติทีIสาํคญัและวธีิการทีIใชใ้นการประมาณการมูลค่าสุทธิทีIจะไดรั้บ

ของโครงการทีIมีการหมุนเวยีนทีIชา้กวา่ปกติ และโครงการทีIมีขอ้บ่งชีPวา่มูลค่าสุทธิทีIจะไดรั้บของทีIดิน

และตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยอ์าจตํIากวา่ราคาทุน ซึI งจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ           

ผูป้ระเมินราคาอิสระ  

ข้อมูลอืCน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอืIน ซึI งรวมถึงขอ้มูลทีIรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีIแสดงอยูใ่นรายงานนัPน) ซึI งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้

ภายหลงัวนัทีIในรายงานของผูส้อบบญัชีนีP  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืIนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้

ความเชืIอมัIนในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอืIนนัPน 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีIเกีIยวเนืIองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืIนนัPนมี

ความขดัแยง้ทีIมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีIไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอืIนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมืIอขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามทีIกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลทีI

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสืIอสารเรืIองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแลทราบเพืIอใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขทีIเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีCในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีIรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีPโดยถูกตอ้งตามทีIควรตามมาตรฐาน        

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกีIยวกบัการควบคุมภายในทีIผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพืIอใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินทีIปราศจากการแสดงขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 
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ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเนืIอง การเปิดเผยเรืIองทีIเกีIยวกบัการดาํเนินงานต่อเนืIองในกรณีทีIมีเรืIองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี

สาํหรับกิจการทีIดาํเนินงานต่อเนืIองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัPงใจทีIจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่

สามารถดาํเนินงานต่อเนืIองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีIในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                     

กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พืIอใหไ้ดค้วามเชืIอมัIนอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึIงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชืIอมัIนอยา่งสมเหตุสม

ผลคือความเชืIอมัIนในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บญัชีจะสามารถ        ตรวจพบขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีIมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีIขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมืIอคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่

รายการทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริง     แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้

งบการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านีP  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีIยง           

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีPดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสีIยงทีIอาจมีการแสดงขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน      

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพืIอ

ตอบสนองต่อความเสีIยงเหล่านัPน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีIเพียงพอและเหมาะสมเพืIอเป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีIยงทีIไม่พบขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึIง

เป็นผลมาจาก    การทุจริตจะสูงกวา่ความเสีIยงทีIเกิดจากขอ้ผดิพลาด เนืIองจากการทุจริตอาจเกีIยวกบัการ

สมรู้ร่วมคิด      การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัPงใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีIไม่

ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกีIยวกบัระบบการควบคุมภายในทีIเกีIยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพืIอออกแบบวธีิการ

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืIอวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีIผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ     

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีIเกีIยวขอ้งทีIผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกีIยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีIดาํเนินงานต่อเนืIองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีIไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีIมีสาระสาํคญัทีIเกีIยวกบัเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ทีIอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนืIองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีIมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้ง

ใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีIเกีIยวขอ้งในงบการเงิน หรือ

หากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีIเปลีIยนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ขึPนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีIไดรั้บจนถึงวนัทีIในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 

อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงาน

ต่อเนืIองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนืPอหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีIเกีIยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีIเกิดขึPนโดยถูกตอ้งตามทีIควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีIเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกีIยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพืIอแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบ

ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้Iอสารกบัผูมี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแลในเรืIองต่างๆซึIงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีIไดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีIมีนยัสาํคญัทีIพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีIมีนยัสาํคญัในระบบ         

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีIเกีIยวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้Iอสารกบัผูมี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแลเกีIยวกบัความสมัพนัธ์ทัPงหมดตลอดจนเรืIองอืIน

ซึIงขา้พเจา้เชืIอวา่มีเหตุผลทีIบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีI

ขา้พเจา้ใชเ้พืIอป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรืIองทัPงหลายทีIสืIอสารกบัผูมี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืIองต่าง ๆ ทีIมีนยัสาํคญัทีIสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืIองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืIองเหล่านีPไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรืIองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ทีIยากทีIจะเกิดขึPน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสืIอสารเรืIองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีIผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสืIอสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีP  

 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 15 กมุภาพนัธ์ 2565 

 



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 259

บริษัท ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 513,274,328       58,985,814         505,272,811       58,371,489         

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 6, 8 33,426,879         22,779,824         52,827,829         34,344,373         

ที�ดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 9 5,530,246,899    6,066,224,287    5,230,751,197    5,703,490,351    

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 9,258,208           12,552,735         9,258,208           12,552,735         

เงินมดัจาํการซื�อที�ดิน 10 25,665,000         25,665,000         25,665,000         25,665,000         

สินทรพัยที์�รับรู้จากตน้ทุนในการไดม้าซึ�งสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ 11 22,382,356         2,924,469           22,382,356         2,924,469           

สินทรพัยห์มุนเวียนอื�น 12 119,000,978       37,244,227         116,959,711       35,141,694         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,253,254,648    6,226,376,356    5,963,117,112    5,872,490,111    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 13 6,691,974           22,622,633         6,691,974           22,622,633         

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 308,247,334       204,527,891       438,952,334       393,927,891       

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 14 -                         -                         68,593,941         68,593,941         

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 15 30,195,685         36,322,642         42,000,000         42,000,000         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 16 7,021,637           11,103,299         25,000,000         25,000,000         

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 17 76,183,788         78,476,044         76,183,788         78,476,044         

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 22,621,167         36,661,044         19,522,703         33,342,720         

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 19.1 8,140,115           10,542,454         8,140,115           10,542,454         

สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 20 10,740,363         11,927,975         10,590,884         11,793,383         

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35 31,187,314         37,029,903         29,141,598         36,748,993         

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอื�น 5,984,126           7,420,957           5,667,511           5,714,112           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 507,013,503       456,634,842       730,484,848       728,762,171       

รวมสินทรัพย์ 6,760,268,151    6,683,011,198    6,693,601,960    6,601,252,282    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

1                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 21 2,510,235           -                         2,510,235           -                         

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 65,000,000         -                         65,000,000         -                         

หุน้กูร้ะยะสั�น 22 -                         247,522,433       -                         247,522,433       

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 6, 23 426,611,896       410,521,182       438,921,277       422,060,806       

เงินประกนัผลงานการก่อสรา้ง 99,122,378         121,459,004       97,631,925         119,984,152       

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 24 695,408,448       1,646,074,504    695,408,448       1,646,074,504    

ส่วนของหุน้กูที้�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 25 952,095,645       485,405,020       952,095,645       485,405,020       

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19.1 3,211,054           3,131,639           3,211,054           3,131,639           

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 48,287,471         146,397,235       37,141,471         136,323,235       

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ที�มีภาระดอกเบี�ย 26 363,924,833       -                         363,924,833       -                         

หนี� สินจากการขายทรัพยสิ์นที�มีสิทธิซื�อคืนและขายคืน

   ที�ครบกาํหนดภายในหนึ�งปี 27 79,322,860         -                         79,322,860         -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 914,893              -                         -                         -                         

ประมาณการหนี� สินระยะสั�น 28 25,234,001         18,136,595         24,237,638         17,132,418         

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 9,814,904           5,081,186           9,780,147           5,074,964           

รวมหนี�สินหมุนเวียน 2,771,458,618    3,083,728,798    2,769,185,533    3,082,709,171    

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนที�

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 24 650,674,905       626,164,268       650,674,905       626,164,268       

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 25 1,250,436,929    1,045,818,993    1,250,436,929    1,045,818,993    

หนี� สินจากการขายทรัพยสิ์นที�มีสิทธิซื�อคืนและขายคืน 27 111,171,917       -                         111,171,917       -                         

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19.1 5,849,035           7,772,543           5,849,035           7,772,543           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 29 17,437,897         14,195,977         17,437,897         14,195,977         

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 28 20,046,817         29,028,152         19,565,837         28,627,780         

หนี� สินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 35 16,793,869         3,676,846           16,793,869         3,676,846           

หนี� สินไมห่มุนเวียนอื�น 12,027,897         11,740,945         8,969,878           9,206,365           

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 2,084,439,266    1,738,397,724    2,080,900,267    1,735,462,772    

รวมหนี�สิน 4,855,897,884    4,822,126,522    4,850,085,800    4,818,171,943    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 2,307,692,307 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,307,692,307    2,307,692,307    2,307,692,307    2,307,692,307    

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,275,027,883 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,275,027,883    1,275,027,883    1,275,027,883    1,275,027,883    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 214,482,296       214,482,296       214,482,296       214,482,296       

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 31

      - บริษทัฯ 35,290,608         30,936,413         35,290,608         30,936,413         

      - บริษทัย่อย 8,126,384           8,126,384           -                         -                         

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 371,443,096       332,311,700       318,715,373       262,633,747       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,904,370,267    1,860,884,676    1,843,516,160    1,783,080,339    

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,760,268,151    6,683,011,198    6,693,601,960    6,601,252,282    

-                         -                     -                         -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

3                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 32 2,091,890,599   1,622,254,487   2,023,904,922     1,563,495,647   

รายไดอื้�น 32,592,218        11,318,554        31,395,668          11,147,434        

รวมรายได้ 2,124,482,817   1,633,573,041   2,055,300,590     1,574,643,081   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,543,035,306   1,285,156,041   1,484,284,366     1,236,543,578   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 211,003,503      191,587,143      206,469,758        187,591,789      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 202,842,258      202,074,619      197,781,738        197,794,229      

รวมค่าใช้จ่าย 1,956,881,067   1,678,817,803   1,888,535,862     1,621,929,596   

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนนิงาน 167,601,750      (45,244,762)       166,764,728        (47,286,515)       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 15.2 (6,126,957)         (4,044,173)         -                           -                         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 16.2 (4,081,662)         (7,845,733)         -                           -                         

รายไดท้างการเงิน 6 12,191,048        9,750,346          19,788,894          19,520,644        

ตน้ทุนทางการเงิน 6, 33 (78,257,659)       (67,656,533)       (78,257,659)         (67,656,534)       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 91,326,520        (115,040,855)     108,295,963        (95,422,405)       

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 35 (21,192,850)       21,678,451        (21,212,063)         21,492,358        

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 70,133,670        (93,362,404)       87,083,900          (73,930,047)       

การดาํเนินงานที�ยกเลกิ

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 17 -                     213,801,384      -                           213,801,384      

กาํไรสําหรับปี 70,133,670        120,438,980      87,083,900          139,871,337

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                         -                         -                           -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 70,133,670        120,438,980      87,083,900          139,871,337      

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 37

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�อง 0.06                   -0.07 0.07                     -0.06

   กาํไรสาํหรับการดาํเนินงานที�ยกเลิก -                         0.17 -                           0.17

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 0.06                   0.09                   0.07                     0.11                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

4                        

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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(หน่วย:บาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า

ที�ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                              -                       -                       -                       -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                              -                       -                       -                       120,438,980           120,438,980           

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                              -                       6,993,567         -                       (6,993,567)              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 1,275,027,883         214,482,296     30,936,413       8,126,384         332,311,700           1,860,884,676        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 1,275,027,883         214,482,296     30,936,413       8,126,384         332,311,700           1,860,884,676        

กาํไรสาํหรับปี -                              -                       -                       -                       70,133,670             70,133,670             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                              -                       -                       -                       -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                              -                       -                       -                       70,133,670             70,133,670             

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                              -                       4,354,195         -                       (4,354,195)              -                              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 40) -                              -                       -                       -                       (26,648,079)            (26,648,079)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 1,275,027,883         214,482,296     35,290,608       8,126,384         371,443,096           1,904,370,267        

-                              -                       -                       -                       -                              -                              

-                              -                       -                       -                       -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

5                             

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

กาํไรสะสม

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



ONE REPORT 2564264

(หน่วย:บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -

ที�ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           139,871,337         139,871,337         

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                           -                           6,993,567             (6,993,567)            -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 1,275,027,883      214,482,296         30,936,413           262,633,747         1,783,080,339      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 1,275,027,883      214,482,296         30,936,413           262,633,747         1,783,080,339      

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           87,083,900           87,083,900           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           87,083,900           87,083,900           

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                           -                           4,354,195             (4,354,195)            -                           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 40) -                           -                           -                           (26,648,079)          (26,648,079)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 1,275,027,883      214,482,296         35,290,608           318,715,373         1,843,516,160      

-                           -                           -                           -                           -                           

-                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

6                          

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 265

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 91,326,520                  (115,040,855)       108,295,963              (95,422,405)          

กาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก -                                   213,801,384         -                                 213,801,384         

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 91,326,520                  98,760,529           108,295,963              118,378,979         

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ที�ดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลง

      จากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 1,541,697,446             1,240,079,337      1,477,017,469           1,192,425,871      

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 21,189,854                  30,317,221           20,952,880                30,003,682           

   กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่าและส่วนลดค่าเช่าจ่าย (14,795)                        (74,129)                 (14,795)                      (74,129)                 

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ 15,462,682                  14,544,347           15,462,682                14,544,347           

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 5,940,391                    1,493,793             5,940,391                  1,493,793             

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการขายทรัพยสิ์น

      ที�มีสิทธิซื�อคืนและขายคืน 6,098,588                    -                            6,098,588                  -                             

   สาํรองเผื�อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (โอนกลบั) (1,880,526)                  1,880,526             (1,880,526)                 1,880,526             

   กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นให้แก่ทรัสตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ -                                   (208,092,043)       -                                 (208,092,043)        

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 376,702                       479                       376,702                     -                             

   ค่าใชจ่้ายเพื�อสนบัสนุนนิติบุคคลอาคารชุด 983,553                       -                            983,553                     -                             

   ค่าเผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 129,119                       245,240                129,119                     245,240                

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6,126,957                    4,044,173             -                                 -                             

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,081,662                    7,845,733             -                                 -                             

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,241,920                    2,772,216             3,241,920 2,772,216             

   ประมาณการค่าซ่อมแซมบา้น อาคารชุดและสาธารณูปโภค 448,718                       8,713,304             400,531                     7,782,786             

   ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 2,154,597                    2,375,567             2,073,990                  2,323,130             

   ประมาณการหนี� สินจากคดีความ -                                   177,950                -                                 177,950                

   โอนกลบัประมาณการการรับประกนัรายไดแ้ก่กองทรัสต์ (2,324,400)                  -                            (2,324,400)                 -                             

   ผลเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ -                                   20,954,184           -                                 20,954,184           

   รายไดด้อกเบี�ย (12,191,048)                (9,750,346)            (19,788,894)               (19,520,644)          

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 52,840,478                  51,618,393           50,024,046                51,618,393           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละ

   หนี� สินดาํเนินงาน 1,735,688,418             1,267,906,474      1,666,989,219           1,216,914,281      

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 1,067,816                    (1,589,304)            1,067,816                  5,727,189             

   ที�ดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (794,030,825)              (1,467,774,995)    (792,589,080)             (1,448,747,796)     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 3,294,527                    6,151,255             3,294,527                  6,151,255             

เงินมดัจาํการซื�อที�ดิน -                                   4,000,000             -                                 4,000,000             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (76,697,959)                1,733,422             (76,637,129)               (395,326)               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 1,436,831                    753,703                46,601                       524,715                

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 4,529,972                    114,926,976         7,879,794                  129,278,177         

   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง (22,336,626)                39,754,144           (22,352,227)               40,814,646           

   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (98,109,764)                84,866,569           (99,181,764)               84,985,569           

   ประมาณการหนี� สินระยะสั�น (2,162,845)                  (412,794)               (2,106,845)                 (359,703)               

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น 4,733,718                    (3,610,019)            4,705,183                  (3,457,092)            

   หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 286,952                       11,740,945           (236,487)                    9,206,365             

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 757,700,215                58,446,376           690,879,608              44,642,280           

จ่ายภาษีเงินได้ (25,835,024)                (2,463,786)            (25,126,420)               (1,848,972)            

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 731,865,191                55,982,590           665,753,188              42,793,308           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 7

บริษทั ชีวาทัย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนัลดลง 15,930,659                  5,720,894             15,930,659                5,720,894             

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น (103,719,443)              (36,950,000)         (45,024,443)               (28,850,000)          

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นให้แก่ทรัสตเ์พื�อการลงทุน

   ในอสงัหาริมทรัพย์ -                                   430,667,438         -                                 430,667,438         

ซื�ออาคารและอุปกรณ์ (167,398)                      (3,616,214)            (167,398)                    (3,616,214)            

ซื�อคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (399,200)                      (486,850)               (367,200)                    (486,850)               

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 110,692                       264,581                108,503                     260,167                

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (88,244,690)                395,599,849         (29,519,879)               403,695,435         

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ�มขึ�น (ลดลง) 2,510,235                    -51,239,047 2,510,235                  (41,240,435)          

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น 65,000,000                  -                            65,000,000                -                             

เงินสดรับจากการเบิกเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,111,043,684             1,529,498,595      1,111,043,684           1,529,498,595      

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,031,939,494)           (1,234,801,691)    (2,031,939,494)          (1,234,801,691)     

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะสั�น -                                   250,000,000         -                                 250,000,000         

ชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะสั�น (250,000,000)              -                            (250,000,000)             -                             

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 1,266,200,000             1,056,700,000      1,266,200,000           1,056,700,000      

ชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (587,625,000)              (1,698,500,000)    (587,625,000)             (1,698,500,000)     

เงินสดรับจากหนี� สินจากการขายทรัพยสิ์นที�มีสิทธิซื�อคืนและขายคืน 197,701,500                -                            197,701,500              -                             

เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ที�มีภาระดอกเบี�ย 377,695,200                -                            377,695,200              -                             

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ (20,251,555)                (20,393,719)         (20,251,555)               (20,393,719)          

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (11,200,000)                (3,000,000)            (11,200,000)               (3,000,000)            

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการขายทรัพยสิ์นที�มีสิทธิ

   ซื�อคืนและขายคืน และเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ที�มีภาระดอกเบี�ย (42,177,335)                -                            (42,177,335)               -                             

จ่ายเงินปันผล (26,648,079)                -                            (26,648,079)               -                             

ชาํระคืนเงินตน้ของหนี� สินตามสญัญาเช่า (4,622,675)                  (4,670,844)            (4,622,675)                 (4,670,844)            

จ่ายดอกเบี�ย (235,018,468)              (252,125,690)       (235,018,468)             (252,125,690)        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (189,331,987)              (428,532,396)       (189,331,987)             (418,533,784)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 454,288,514                23,050,043           446,901,322              27,954,959           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 58,985,814                  35,935,771           58,371,489                30,416,530           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 513,274,328                58,985,814           505,272,811              58,371,489           

-                               -                        -                             -                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   ตน้ทุนการกูย้ืมส่วนที�บนัทึกเป็นตน้ทุนของที�ดิน

      และตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 209,808,708                209,437,624         209,808,708              209,437,624         

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�นเนื�องจากการทาํสญัญาเช่าฉบบัใหม่ 1,307,834                    1,600,910             1,307,834                  1,600,910             

   โอนที�ดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นที�ดิน อาคาร

      และอุปกรณ์ (มูลค่าสุทธิตามบญัชี) -                                   28,400,498           -                                 28,400,498           

   ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนนิติบุคคลอาคารชุดโดยการทาํสญัญาเช่าซื�อ 983,553                       -                            983,553                     -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

8                            

บริษทั ชีวาทัย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1 

บริษทั ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีสิ>นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทั?วไป 

1.1 ข้อมูลทั?วไปของบริษทัฯ 

 บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ; งจดัตั>งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย                        

โดยมีบริษทั ชาติชีวะ จาํกดั ซึ; งเป็นบริษทัที;จดทะเบียนจดัตั>งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของ 

บริษทัฯ คือ การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื;อขายและใหเ้ช่า ที;อยูต่ามที;จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่; 1168/80 

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั>น 27 ยนิูตดี ถนนพระรามสี; แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2  การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื>อไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื>อไวรัสโคโรนา 2019 ที;ปัจจุบนัยงัไม่คลี;คลาย และยงัมีผลกระทบ

ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัที;เกี;ยวเนื;องกบัการขาย

อสังหาริมทรัพยใ์นโครงการ ทั>งนี>  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ดงักล่าวและได้ปรับแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ การบริหารจดัการกระแสเงินสดและเตรียมแผน         

การจดัหาแหล่งเงินกู้ยืมที;เพียงพอ รวมทั>งประเมินผลกระทบทางการเงินเกี;ยวกับมูลค่าของสินทรัพย  ์

ประมาณการหนี> สินและหนี> สินที;อาจเกิดขึ>นอยา่งต่อเนื;อง ทั>งนี> ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจ

ในประเดน็ต่าง ๆ เมื;อสถานการณ์มีการเปลี;ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนี> จัดทาํขึ>นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที;กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี       

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ

ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที;บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี>  

 งบการเงินนี>ไดจ้ดัทาํขึ>นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื;นในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี> ไดจ้ดัทาํขึ>นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) (ซึ; งต่อไปนี> เรียกวา่ 

“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ; งต่อไปนี> เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี>   

  จดัตั%งขึ%นใน อตัราร้อยละ 

ชื4อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุน้โดยบริษทัฯ     

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ     

บริษทั ชีวาทยั โฮม ออฟฟิศ จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

   (ถือหุน้โดยบริษทั ชีวาทยั      

    อินเตอร์เชนจ ์จาํกดั ร้อยละ 100)     

 ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที;เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที;เขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั;งการกิจกรรม          

ที;ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั>นได ้

 ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั>งแต่วนัที;บริษทัฯมีอาํนาจ         

ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที;บริษทัฯสิ>นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั>น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ>นโดยใชน้โยบายการบญัชีที;สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

 จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัที;มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม      

นี>แลว้  

2.3 บริษทัฯจัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้าและบริษทัร่วม                    

ตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที?เริ?มมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน        

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ; งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที;มีรอบระยะเวลาบญัชีที;เริ;ม

ในหรือหลงัวนัที; 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหมี้ขึ>นเพื;อใหมี้เนื>อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี;ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี> ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ         

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที?จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที?มีรอบระยะเวลาบัญชีที?เริ?ม               

ในหรือหลงัวนัที? 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึ; งจะมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับงบการเงินที;มีรอบระยะเวลาบญัชีที;เริ;มในหรือหลงัวนัที; 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ>นเพื;อให้มีเนื>อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน      

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี;ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี           

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชั;วคราว     

กบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชื;อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี> จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ            

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4.        นโยบายการบัญชีที?สําคญั  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เมื;อกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้กบัลูกคา้แลว้                    

ณ เวลาใดเวลาหนึ; ง กล่าวคือ เมื;อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิb บา้นพร้อมที;ดินหรือหน่วยในอาคารชุด     

พกัอาศัย รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แสดงตามมูลค่าที;ได้รับหักด้วยส่วนลดและค่าใช้จ่ายที;           

กลุ่มบริษทัจ่ายแทนใหแ้ก่ลูกคา้ โดยมีเงื;อนไขในการจ่ายชาํระเป็นไปตามงวดการจ่ายชาํระที;ระบุในสัญญา

ที;ทาํกบัลูกคา้ จาํนวนเงินที;กลุ่มบริษทัไดรั้บจากลูกคา้ก่อนการโอนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้กบัลูกคา้

แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน  
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รายได้ค่าบริการ 

รายไดค่้าบริการรับรู้เมื;อกิจการใหบ้ริการเสร็จสิ>น 

รายได้ดอกเบี>ย  

รายไดด้อกเบี>ยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบี>ยที;แทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั>นตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกับอตัราดอกเบี> ยที;แท้จริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที;เกิดการด้อยค่าด้านเครดิต            

ในภายหลงัที;จะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื;อผลขาดทุนดา้นเครดิต                

ที;คาดวา่จะเกิดขึ>น) มาคูณกบัอตัราดอกเบี>ยที;แทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี> ยจากหนี> สินทางการเงินที;วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบี> ย            

ที;แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายบา้นพร้อมที;ดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั กลุ่มบริษทัไดท้าํการแบ่งสรร

ตน้ทุนการพฒันาทั>งหมดที;คาดวา่จะเกิดขึ>น (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนที;เกิดขึ>นจริงดว้ย) ตามเกณฑพื์>นที;ที;ขาย 

 ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพยร์วมถึงตน้ทุนของสินคา้อื;นที;กลุ่มบริษทัไดส่้งมอบให้กบัลูกคา้ตามสัญญา 

เช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื;องตกแต่ง ซึ; งถือเป็นส่วนควบของบา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัที;ส่งมอบให้

ลูกคา้ตามสญัญาขาย 

 ค่าใช้จ่ายที;เกี;ยวขอ้งกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิb บนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายเมื;อมีการขาย 

4.3 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั> นที;มี        

สภาพคล่องสูง ซึ; งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที;ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั      

ในการเบิกใช ้

4.4 ที?ดนิและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ที;ดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์สดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที;จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด                 

จะตํ;ากว่า ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนที;ดิน ค่าพฒันาที;ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง 

ดอกเบี>ยจ่ายที;ถือเป็นตน้ทุนของโครงการ และค่าใชจ่้ายอื;นที;เกี;ยวขอ้งตามที;เกิดขึ>นจริง รวมถึงประมาณการ

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.5 ต้นทุนในการได้มาซึ?งสัญญาที?ทาํกบัลูกค้า 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่านายหนา้ที;จ่ายเพื;อให้ไดม้าซึ; งสัญญาที;ทาํกบัลูกคา้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่าใชจ่้าย

สอดคลอ้งกับการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผื;อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย ์         

เมื;อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่สิ;งตอบแทนที;จะไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนที;เกี;ยวขอ้ง  

4.6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมที;แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วมที;แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุนหกัค่าเผื;อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื?อการลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริ;มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทุนในราคาทุนซึ; งรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนั>น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเสื;อมราคาสะสมและ     

ค่าเผื;อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเสื;อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื;อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื;อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเสื;อมราคาสาํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทุนประเภทที;ดิน 

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที;ได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์            

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที;ตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.8 ที?ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื?อมราคา 

 ที;ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื;อมราคาสะสม และค่าเผื;อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)   

 ค่าเสื; อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงันี>  

  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 20 และ 5   ปี 

  เครื;องตกแต่ง ติดตั>ง และเครื;องใชส้าํนกังาน 3 และ 5   ปี 

  สาํนกังานขายและหอ้งตวัอยา่ง 1 ถึง 5   ปี 

 ค่าเสื;อมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  โดยไม่มีการคิดค่าเสื;อมราคาสําหรับที;ดินและ

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั>ง 
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 กลุ่มบริษทัตดัรายการที;ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื;อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื;อกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั>นออกจากบญัชี 

4.9 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที;ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง การผลิตสินทรัพย์ หรือการพฒันาโครงการ

อสังหาริมทรัพยที์;ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขายได้ถูกนําไปรวมเป็น          

ราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั>นจะอยูใ่นสภาพพร้อมที;จะใชไ้ดต้ามที;มุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการ

กูย้ืมอื;นถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที;เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบี>ยและตน้ทุนอื;นที;เกิดขึ>น

จากการกูย้มืนั>น 

 สาํหรับเงินกูที้;กูม้าโดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื;อพฒันาโครงการ ดอกเบี>ยจ่ายที;บนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการ

ประกอบดว้ยดอกเบี>ยที;จ่ายจริงหกัดว้ยรายไดจ้ากการนาํเงินกูน้ั>นไปลงทุนชั;วคราว (ถา้มี) ส่วนเงินที;กูม้าเพื;อ

วตัถุประสงคท์ั;วไป ดอกเบี>ยที;บนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการจะคาํนวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการดว้ย

อตัราการตั>งขึ>นเป็นทุน อตัราการตั>งขึ>นเป็นทุนคืออตัราถวัเฉลี;ยถ่วงนํ> าหนกัของตน้ทุนการกูย้มืในระหวา่งปี

ที;ไม่รวมตน้ทุนการกูย้มืของเงินที;กูม้าโดยเฉพาะ 

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเริ;มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริ;มแรก 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื;อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ

สินทรัพยน์ั>น 

กลุ่มบริษัทตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที; มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ                 

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั>น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื;อมี        

ขอ้บ่งชี> ว่าสินทรัพยน์ั>นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดั

จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ>นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที;มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี>  

      อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 10   ปี 
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4.11   สัญญาเช่า 

ณ วนัเริ;มตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่ากต่็อเมื;อสัญญานั>นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์;ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ;งเพื;อเป็นการแลกเปลี;ยนกบัสิ;งตอบแทน 

 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่                   

สัญญาเช่าระยะสั>นและสัญญาเช่าที;สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ;า ณ วนัที;สัญญาเช่าเริ;มมีผล (วนัที;สินทรัพย์

อา้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ซึ; งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและ

หนี> สินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื;อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี> สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหนี> สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ;มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ;มแรกที;เกิดขึ>น จาํนวนเงินที;จ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที;สัญญาเช่าเริ;มมีผลหรือก่อนวนัที;สัญญาเช่าเริ;มมีผล และหักดว้ยสิ;งจูงใจตาม

สญัญาเช่าที;ไดรั้บ 

ค่าเสื;อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่าหรืออายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั>นกวา่ ดงันี>  

 พื>นที;ในอาคาร 8 ปี 

 ยานพาหนะ 1 - 3 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเมื;อสิ>นสุดอายสุัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซื>อ ค่าเสื;อมราคาจะคาํนวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพย ์
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หนี2สินตามสัญญาเช่า 

หนี> สินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที;ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 

จาํนวนเงินที;ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที;หักดว้ยสิ;งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปร         

ที;ขึ>นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินที;คาดวา่จะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคา

ใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื>อซึ; งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที;กลุ่มบริษทัจะใช้สิทธินั>น และการจ่าย

ค่าปรับเพื;อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการ

ยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผนัแปรที;ไม่ขึ> นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวด                

ที;เหตุการณ์หรือเงื;อนไขซึ;งเกี;ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั>นเกิดขึ>น 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที;ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี> ยตามนัยของ      

สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบี>ยการกูย้ืมส่วนเพิ;มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัที;สัญญาเช่าเริ;มมีผล มูลค่าตาม

บญัชีของหนี> สินตามสัญญาเช่าจะเพิ;มขึ>นจากดอกเบี>ยของหนี> สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระ

หนี> สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี>  มูลค่าตามบญัชีของหนี> สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื;อมีการ

เปลี;ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี;ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี;ยนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซื>อสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสั2นและสัญญาเช่าซึ=งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ=า 

สัญญาเช่าที;มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั> งแต่วนัที;สัญญาเช่าเริ; มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ; ง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ;า จะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าที;ความเสี;ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินที;ไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริ;มแรกที;เกิดขึ>นจากการไดม้าซึ; ง

สัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า  

4.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที?เกี?ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที;มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี> บุคคลหรือกิจการที;เกี;ยวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที;มีสิทธิ         

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ; งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯที;มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที?ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

ทุกวนัสิ>นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที;ดิน อาคารและอุปกรณ์  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทุน หรือสินทรัพยที์;ไม่มีตวัตนอื;นของกลุ่มบริษทั หากมี     

ขอ้บ่งชี>วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื;อมูลค่าที;คาดวา่จะไดรั้บคืน

ของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ;ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั>น ทั>งนี> มูลค่าที;คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า               

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที;ดีที;สุดซึ; ง

เหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ; งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที;กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ย

ตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั>นผูซื้>อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี;ยนและ

สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้;ไม่มีความเกี;ยวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งชี> ที;แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพยที์;รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าที;คาดว่าจะไดรั้บคืนของ

สินทรัพยน์ั>น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที;รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื;อมีการเปลี;ยนแปลง

ประมาณการที;ใชก้าํหนดมูลค่าที;คาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั> งล่าสุด 

โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์;เพิ;มขึ>นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่า

มูลค่าตามบญัชีที;ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนทนัที 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั>นของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื;อเกิดรายการ 

โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) 

 บริษทัฯได้จดัตั> งโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน (EJIP) ซึ; งประกอบด้วยเงินที;พนักงานที;เขา้ร่วม

โครงการจ่ายสะสมและเงินที;บริษทัฯจ่ายสมทบให้พนักงานที;เข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือน โดยมี

รายละเอียดโครงการตามที;กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 บริษทัฯจะบนัทึกเงินสมทบ

โครงการเป็นค่าใชจ่้ายเมื;อเกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั>งกองทุนสาํรองเลี>ยงชีพ ซึ; งประกอบดว้ยเงินที;พนกังานจ่ายสะสมและ

เงินที;บริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี>ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง

บริษทัฯ เงินที;บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี>ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที;เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที;ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื;อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน              

ซึ; งกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหนี> สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด                  

แต่ละหน่วยที;ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี;ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระ

ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื;น 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทั> งจาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัทีที;มีการแก้ไขโครงการหรือ        

ลดขนาดโครงการ หรือเมื;อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที; เกี;ยวข้องแล้วแต่เหตุการณ์ใด                            

จะเกิดขึ>นก่อน 

4.15 ประมาณการหนี>สิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี> สินไวใ้นบญัชีเมื;อภาระผูกพนัซึ; งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ>นแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื;อ       

ปลดเปลื>องภาระผกูพนันั>น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั>นไดอ้ยา่งน่าเชื;อถือ  
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4.16 ภาษเีงนิได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนที;คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ             

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์;กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั;วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี> สิน ณ วนัสิ>นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี> สินที;เกี;ยวขอ้งนั>น โดยใช้

อตัราภาษีที;มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ>นรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนี> สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั;วคราวที;ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั;วคราวที;ใชห้กัภาษี รวมทั>งผลขาดทุนทางภาษีที;ยงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที;มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที;กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที;จะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั;วคราวที;ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที;ยงัไม่ไดใ้ชน้ั>น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ>นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั>งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีที;เกิดขึ>นเกี;ยวขอ้งกบั

รายการที;ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 เครื?องมือทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื;อเริ;มแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีที;เป็นสินทรัพยท์างการเงินที;ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

อยา่งไรกต็าม สาํหรับลูกหนี>การคา้ที;ไม่มีองคป์ระกอบเกี;ยวกบัการจดัหาเงินที;มีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามที;กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื;องการรับรู้รายได ้ 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที;รับรู้รายการเริ; มแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที;

วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที;วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื;น และสินทรัพยท์างการเงินที;วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินที=วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมื;อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย  ์          

ทางการเงินนั>นเพื;อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และเงื;อนไขตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิด

กระแสเงินสดที;เป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี>ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที;ระบุไวเ้ท่านั>น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบี> ยที;แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ด้อยค่า ทั>งนี>  ผลกาํไรและขาดทุนที;เกิดขึ>นจากการตดัรายการ การเปลี;ยนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนี>สินทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื;อเริ;มแรกสําหรับหนี> สินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ 

และจดัประเภทหนี> สินทางการเงินเป็นหนี> สินทางการเงินที;วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     

โดยใชว้ิธีดอกเบี> ยที;แทจ้ริง ทั>งนี>  ผลกาํไรและขาดทุนที;เกิดขึ>นจากการตดัรายการหนี> สินทางการเงินและ                      

การตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี>ยที;แทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุน

ตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที;ถือเป็นส่วนหนึ; งของอตัราดอกเบี> ยที;แทจ้ริงนั>นดว้ย ทั>งนี>                   

ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี> ยที;แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ; งของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน  

การตัดรายการของเครื?องมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื;อสิทธิที;จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั>นได้

สิ>นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิที;จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั>น รวมถึงไดมี้การโอนความเสี;ยง

และผลตอบแทนเกือบทั>งหมดของสินทรัพยน์ั>น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั>น  

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี> สินทางการเงินก็ต่อเมื;อไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนี> สินนั>นแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผกูพนันั>น หรือมีการสิ>นสุดลงของภาระผกูพนันั>น ในกรณีที;มีการเปลี;ยนหนี> สินทางการเงินที;มี

อยู่ให้เป็นหนี> สินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซึ; งมีข้อกาํหนดที;แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ข้อกําหนดของหนี> สินที; มีอยู่อย่างเป็นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี> สินเดิมและรับรู้             

หนี> สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื;อผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดว่าจะเกิดขึ>นของตราสารหนี>ทั>งหมดที;ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดวา่จะเกิดขึ>นคาํนวณจากผลต่างของกระแส

เงินสดที;จะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั>งหมดที;กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บชาํระ และ     

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี>ยที;แทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที;ไดม้า 

ในกรณีที;ความเสี;ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ;มขึ>นอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั>งแต่การรับรู้รายการเริ;มแรก 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดว่าจะเกิดขึ>นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที;อาจจะเกิดขึ>น

ใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะที;หากความเสี;ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ;มขึ>นอย่างมีนยัสําคญันบัตั>งแต่    

การรับรู้รายการเริ;มแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที;เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที;      

คาดวา่จะเกิดขึ>นตลอดอายทีุ;เหลืออยูข่องเครื;องมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสี;ยงดา้นเครดิตจะเพิ;มขึ>นอยา่งมีนยัสาํคญั เมื;อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกวา่ 30 วนั และพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนั>นมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา 

เมื;อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรกต็าม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณา

ว่าสินทรัพยท์างการเงินนั>นมีการเพิ;มขึ>นของความเสี;ยงดา้นเครดิตอย่างมีนัยสําคญัและมีการผิดสัญญา               

โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอื;น เช่น อนัดบัความน่าเชื;อถือดา้นเครดิตของผูอ้อก        

ตราสาร  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดว่าจะเกิดขึ>นสาํหรับลูกหนี>การคา้

ดงันั>น ทุกวนัสิ>นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี;ยนแปลงของความเสี;ยง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื;อผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดวา่จะเกิดขึ>นตลอดอายขุองลูกหนี>การคา้  

การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดว่าจะเกิดขึ>นขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี;ยวกบัลูกหนี>นั>นและสภาพแวดลอ้ม

ทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมื;อกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม

สญัญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเครื?องมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี> สินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน กต่็อเมื;อกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินที;รับรู้ และกิจการมี

ความตั>งใจที;จะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั>งใจที;จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี> สินพร้อมกนั 
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4.18 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที;คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที;จะตอ้งจ่ายเพื;อโอน

หนี> สินให้ผูอื้;นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที;เกิดขึ>นในสภาพปกติระหว่างผูซื้> อและผูข้าย (ผูร่้วม             

ในตลาด) ณ วนัที;วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซื>อขายในตลาดที;มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหนี> สินซึ; งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที;เกี;ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที;ไม่มีตลาดที;มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี> สินที;มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซื>อขายในตลาดที;มีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าที;เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที;สามารถสังเกตไดที้;เกี;ยวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหนี> สินที;จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั>นใหม้ากที;สุด  

 ลาํดบัชั>นของมูลค่ายติุธรรมที;ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี> สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที;นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี>  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื>อขายของสินทรัพยห์รือหนี> สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที;มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอื;นที;สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนี> สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที;ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี;ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที;กิจการประมาณขึ>น  

 ทุกวนัสิ>นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั>น

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี> สินที;ถืออยู่ ณ วนัสิ>นรอบระยะเวลารายงานที;มีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมแบบเกิดขึ>นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที?สําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื;องที;มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี> ส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินที;แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที;แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที;เกิดขึ>นจริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนที;ประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที;สาํคญัมีดงันี>  

 ค่าเผื?อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของที?ดนิและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

 กลุ่มบริษทัพิจารณาการปรับลดมูลค่าของที;ดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย  ์เมื;อพบว่ามูลค่า

ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าวลดลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของที;ดิน

และตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ท่ากบัมูลค่าสุทธิที;จะไดรั้บ อยา่งไรกต็าม ความมีสาระสาํคญัและการ

ปรับลดมูลค่าดงักล่าวขึ>นอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
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 การประมาณต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์             

           ในการคาํนวณตน้ทุนขายบา้นพร้อมที;ดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั กลุ่มบริษทัตอ้งประมาณตน้ทุน

ทั>งหมดที;จะใชใ้นการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ซึ; งตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ยตน้ทุนที;ดินและ      

การปรับปรุงที;ดิน ตน้ทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนการกูย้ืมเพื;อใช้ใน       

การก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื;นที; เกี;ยวข้อง ทั> งนี>  ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าว               

ขึ>นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือ

เมื;อตน้ทุนที;เกิดขึ>นจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระสาํคญั 

 การจัดประเภทเงนิกู้ยืมระยะยาว 

 ในการจดัประเภทส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารที;ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ;งปี ฝ่ายบริหารตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการการไถ่ถอนหลักประกันและการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมตามเงื;อนไขและ

ขอ้กาํหนดที;ระบุในสญัญาเงินกูน้ั>น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั;วคราวที;ใชห้กัภาษีและขาดทุน

ทางภาษีที;ไม่ไดใ้ชเ้มื;อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที;จะ

ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั;วคราวและขาดทุนนั>น ในการนี> ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องประมาณการว่า         

กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวน

กาํไรทางภาษีที;คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 คดฟ้ีองร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหนี> สินที;อาจจะเกิดขึ>นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ; งฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน     

การประเมินผลของคดีที;ถูกฟ้องร้องแลว้และบนัทึกประมาณการหนี> สินดงักล่าว ณ วนัสิ>นรอบระยะเวลา

รายงานเป็นเงินจาํนวนหนึ; งซึ; งฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้ว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผลที;เกิดขึ>นจริงอาจ

แตกต่างไปจากที;ไดมี้การประมาณการไว ้
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6. รายการธุรกจิกบักจิการที?เกี?ยวข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วมและกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนัสามารถสรุป

ไดด้งันี>  

ชื;อกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 

บริษทั ชาติชีวะ จาํกดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ 

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั ชีวาทยั โฮม ออฟฟิศ จาํกดั                                  บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั ชีวาทยั                       

อินเตอร์เชนจ ์จาํกดั ร้อยละ 100) 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จาํกดั  การร่วมคา้ 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั การร่วมคา้ 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ;ง จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจาํกดั  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที;สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื;อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที;ตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการที;เกี;ยวขอ้ง

กนัเหล่านั>น ซึ; งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี>   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย  

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

 

รายไดด้อกเบี%ย - - 7.84 9.77 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 

ซื%อที4ดินพร้อมสิ4งปลูกสร้าง - - 5.00 - ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      

รายไดด้อกเบี%ย 8.19 6.05 8.19 6.05 อตัราร้อยละ 5.15 ต่อปีและ  

   5.00 ต่อปี  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

รายไดด้อกเบี%ย 3.65 3.44 3.65 3.44 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 

รายการธุรกิจกบักิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั     

ค่าบริหารและค่าใชจ่้ายอื4น  1.59 2.48 1.59 2.48 ราคาตามสญัญาและราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักรรมการ     

ค่าใชจ่้ายดอกเบี%ย 4.52 0.88 4.52 0.88 อตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี   
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

ดงันี>  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนี'อื*น - กจิการที*เกี*ยวข้องกนั (หมายเหตุ 8)   

การร่วมคา้ 2,162 2,034 2,162 2,034 

รวมลูกหนี% อื4นกิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั 2,162 2,034 2,162 2,034 

ดอกเบี'ยค้างรับ - กจิการที*เกี*ยวข้องกนั (หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 19,401 11,565 

การร่วมคา้ 18,927 10,736 18,927 10,736 

บริษทัร่วม 10,663 7,010 10,663 7,010 

รวมดอกเบี%ยคา้งรับจากกิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั 29,590 17,746 48,991 29,311 

เจ้าหนี'อื*น - กจิการที*เกี*ยวข้องกนั (หมายเหตุ 23)     

บริษทัยอ่ย - - 14,434 13,577 

บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,627 1,830 1,627 1,830 

รวมเจา้หนี% อื4นกิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั  1,627 1,830 16,061 15,407 

ดอกเบี'ยค้างจ่าย - กจิการที*เกี*ยวข้องกนั (หมายเหตุ 23)    

กรรมการ 4,171 - 4,171 - 

รวมดอกเบี%ยคา้งจ่ายแก่กิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั  4,171 - 4,171 - 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนัคิดดอกเบี>ยในอตัราคงที; โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ>าประกนั และมีกาํหนด

ชาํระคืนเมื;อทวงถาม หรือเมื;อผูกู้มี้กระแสเงินสดเพียงพอ ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯจดั

ประเภทเงินให้กูย้ืมแก่กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาวทั>งจาํนวน เนื;องจากบริษทัฯไม่มีความ

ตั>งใจที;จะเรียกคืนเงินให้กูย้ืมดงักล่าวจากกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนัภายใน 12 เดือนขา้งหนา้และคาดว่ากิจการ              

ที;เกี;ยวขอ้งกนัจะไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอจะชาํระคืนเงินกูย้มืแก่บริษทัฯไดภ้ายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 
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ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 และการเปลี;ยนแปลง

ของบญัชีเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี>  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

 

 

เงินใหกู้ย้มื 

 

 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที4 

31 ธนัวาคม 

2563 

เพิ4มขึ%น 

ระหวา่งปี 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที4 

31 ธนัวาคม 

2564 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั การร่วมคา้ 133,778 98,844 - 232,622 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ4ง จาํกดั บริษทัร่วม 70,750 4,875 - 75,625 

รวม  204,528 103,719 - 308,247 
 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

เงินใหกู้ย้มื 

 

 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที4 

31 ธนัวาคม 

2563 

เพิ4มขึ%น 

ระหวา่งปี 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที4 

31 ธนัวาคม 

2564 

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 189,400 1,205 (60,400) 130,205 

บริษทั ชีวาทยั โฮม ออฟฟิศ จาํกดั บริษทัยอ่ย - 500 - 500 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั การร่วมคา้ 133,778 98,844 - 232,622 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ4ง จาํกดั บริษทัร่วม 70,750 4,875 - 75,625 

รวม  393,928 105,424 (60,400) 438,952 

เงินกูย้มืระยะสั>นจากกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั 

เงินกูย้ืมระยะสั> นจากกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนัคิดดอกเบี> ยในอตัราคงที; โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ> าประกนั และ         

มีกาํหนดชาํระคืนเมื;อทวงถาม  
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 ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั> นจากกิจการที; เกี;ยวข้องกัน ณ วนัที;  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ             

การเปลี;ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี>  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้มืระยะสั%น 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที4 

31 ธนัวาคม 2563 

เพิ4มขึ%น 

ระหวา่งปี 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที4 

31 ธนัวาคม 2564 

กรรมการ - 105,000 (40,000) 65,000 

รวม - 105,000 (40,000) 65,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิ>นสุดวนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที;ให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี>  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั>น 26.1 23.5 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.7 1.7 

รวม 27.8 25.2 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 281 268 254 236 

เงินฝากธนาคาร 512,993 58,718 505,019 58,135 

รวม 513,274 58,986 505,273 58,371 

ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี> ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี (2563:       

ร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี) 
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8. ลูกหนี>การค้าและลูกหนี>อื?น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนี%การคา้ - กิจการที4ไม่เกี4ยวขอ้งกนั     

อายหุนี%คงคา้งนบัจากวนัที4ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 18 - 18 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  15 64 15 64 

    3 - 6 เดือน 36 156 36 156 

    6 - 12 เดือน 1 123 1 123 

    มากกวา่ 12 เดือน 373 30 373 30 

รวม 425 391 425 391 

หกั: ค่าเผื4อผลขาดทุนดา้นเครดิตที4คาดวา่จะเกิดขึ%น (374) (245) (374) (245) 

รวมลูกหนี%การคา้ - กิจการที4ไม่เกี4ยวขอ้งกนั - สุทธิ 51 146 51 146 

ลูกหนี% อื4น     

ลูกหนี% อื4นกิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั 2,162 2,034 2,162 2,034 

ลูกหนี% อื4นกิจการที4ไม่เกี4ยวขอ้งกนั 1,624 2,854 1,624 2,853 

ดอกเบี%ยคา้งรับจากกิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั 29,590 17,746 48,991 29,311 

รวมลูกหนี% อื4น 33,376 22,634 52,777 34,198 

รวมลูกหนี%การคา้และลูกหนี% อื4น - สุทธิ 33,427 22,780 52,828 34,344 

การเปลี;ยนแปลงของบญัชีค่าเผื;อผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดว่าจะเกิดขึ>นของลูกหนี> การคา้ มีรายละเอียด

ดงันี>  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 245 - 245 - 

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตทีBคาดวา่จะเกิดขึDน 129 245 129 245 

ยอดคงเหลือปลายปี 374 245 374 245 
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9. ที?ดนิและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ทีBดินและสิBงปลูกสร้างระหวา่งพฒันา 3,536,940 4,069,089 3,369,421 3,706,355 

ทีBดินและสิBงปลูกสร้างทีBพฒันาแลว้ 1,840,742 1,999,016 1,708,765 1,999,016 

หอ้งชุดทีBมีสิทธิซืDอคืนและขายคืนตามสญัญา 

   บริหารหอ้งชุด (หมายเหตุ 27) 

 

152,565 

 

- 

 

152,565 

 

- 

รวม 5,530,247 6,068,105 5,230,751 5,705,371 

หกั: สาํรองเผืBอผลขาดทุนจากการลดลงของ      

          มูลค่าโครงการ - (1,881) - (1,881) 

ทีBดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

   - สุทธิ 

 

5,530,247 

 

6,066,224 

 

5,230,751 

 

5,703,490 

 รายการเปลี;ยนแปลงของบญัชีสํารองเผื;อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับปีสิ>นสุดวนัที;    

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี>  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,881 - 1,881 - 

บวก: ตัDงเพิBมระหวา่งปี - 1,881 - 1,881 

หกั: โอนกลบัเนืBองจากการขาย (1,881) - (1,881) - 

ยอดคงเหลือปลายปี - 1,881 - 1,881 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของที; ดินและงานระหว่างก่อสร้าง               

โดยคาํนวณจากอตัราการตั>งขึ>นเป็นทุนซึ;งเป็นอตัราถวัเฉลี;ยถ่วงนํ>าหนกัของเงินกูด้งันี>  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนที;รวมเป็นราคาทุน 

   ของที;ดินและงานระหวา่งก่อสร้าง          

(ลา้นบาท) 208 209 208 209 

อตัราการตั>งขึ>นเป็นทุน (ร้อยละ) 3.57 - 7.00 3.13 - 7.50 3.57 - 7.00 3.13 - 7.50 
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 ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดน้าํที;ดินพร้อมสิ;งปลูกสร้างของโครงการไปจดจาํนอง

เป็นหลกัทรัพยค์ ํ>าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กูร้ะยะยาวของบริษทัฯตามที;กล่าว

ไวใ้นหมายเหตุ 24 และหมายเหตุ 25 ซึ; งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงันี>  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของที;ดินพร้อม 

   สิ;งปลูกสร้างที;ติดภาระคํ>าประกนั 5,527 6,059 5,228 5,696 

10.  เงนิมัดจําการซื>อที?ดนิ 

 ในเดือนตุลาคม 2562 บริษัทฯได้จ่ายชําระเงินมัดจาํการซื> อที;ดินจาํนวน 25.67 ล้านบาทให้แก่บริษัท                     

ที;ไม่เกี;ยวขอ้งกนัแห่งหนึ;ง เพื;อซื>อที;ดินจาํนวน 2 แปลงสาํหรับการพฒันาโครงการ โดยตามที;ระบุในสญัญา

จะซื> อจะขายที; ดินบริษัทฯจะต้องชําระค่าซื> อที; ดินส่วนที; เหลือจํานวน 224.33 ล้านบาท ณ วนัที;โอน

กรรมสิทธิb ซึ; งกาํหนดไวไ้ม่เกินวนัที; 31 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตาม เมื;อวนัที; 1 เมษายน 2563 และวนัที;                     

25 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวบริษทัคู่สัญญาเพื;อขอยกเลิกสัญญาจะซื>อจะขายที;ดิน

และแจง้ขอเงินมดัจาํการซื>อที;ดินคืนเนื;องจากบริษทัคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามเงื;อนไขที;ตกลงไวต้ามสัญญา     

จะซื>อจะขายที;ดิน ทั>งนี>  บริษทัคู่สัญญาไดรั้บหนังสือบอกกล่าวทั>งสองฉบบัจากบริษทัฯเป็นที;เรียบร้อย

แลว้แต่ยงัคงไม่ดาํเนินการใดๆตามที;บริษทัฯร้องขอ 

 ต่อมาเมื;อวนัที; 11 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดย้ื;นฟ้องต่อศาลแพ่งใหบ้ริษทัคู่สัญญาคืนเงินมดัจาํการซื>อที;ดิน

จาํนวน 25.67 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี> ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั>งแต่วนัที; 24 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที;ฟ้อง และ

เรียกร้องเงินชดเชยค่าความเสียหายหรือค่าขาดประโยชน์ทางธุรกิจอนัเกิดจากการผิดสัญญาอีกจาํนวน           

3 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี>ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัตั>งแต่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวนัที;ฟ้อง รวมเป็นจาํนวนเงิน 29.92 

ลา้นบาท โดยปัจจุบนัคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลชั>นตน้ ซึ; งฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื;อว่าบริษทัฯ     

จะไดรั้บคืนเงินมดัจาํการซื>อที;ดินและเงินชดเชยค่าความเสียหายเต็มจาํนวน จึงพิจารณาไม่บนัทึกค่าเผื;อ    

การดอ้ยค่าของเงินมดัจาํการซื>อที;ดินดงักล่าว 
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11. สินทรัพย์ที?รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ?งสัญญาที?ทาํกบัลูกค้า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2,924 941 

เพิ;มขึ>น 21,645 2,288 

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการขาย (2,187) (305) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 22,382 2,924 

12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื?น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที;จ่ายรอเรียกคืน                     49,016 24,499 47,300 22,661 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 9,265 3,535 9,234 3,304 

เงินจ่ายล่วงหนา้เพื;อการชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว 39,218 - 39,218 - 

อื;น ๆ 21,502 9,210 21,208 9,177 

รวม 119,001 37,244 116,960 35,142 

 เงินจ่ายล่วงหนา้เพื;อการชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว คือ จาํนวนเงินสะสมที;บริษทัฯจ่ายให้แก่ตวัแทนผูถื้อหุ้นกู้

ระยะยาวครั> งที; 2/2563 ชุดที; 2 เพื;อการชาํระคืนหุ้นกูด้งักล่าว ซึ; งตามเงื;อนไขในขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและ

หนา้ที;ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูร้ะบุวา่ บริษทัฯมีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชาํระคืนเงินตน้หุน้กูท้ ั>งจาํนวน

หรือบางส่วน ซึ; งการชาํระคืนบางส่วนในแต่ละครั> งจะตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของมูลค่า

หุน้กูท้ี;ตราไวต่้อหน่วย ณ วนัออกหุน้กู ้

13.  เงนิฝากธนาคารที?มีภาระคํ>าประกนั 

 ยอดคงเหลือนี>  คือ เงินฝากออมทรัพยซึ์; งบริษทัฯไดน้าํไปคํ>าประกนัการจดัทาํและบาํรุงสาธารณูปโภคหรือ

บริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที; ดินของโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และคํ> าประกัน

ค่าธรรมเนียมการชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด 
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14. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที;แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี>  

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์ 100,000 100,000 100 100 68,594 68,594 

   จาํกดั และบริษทัยอ่ย       

รวม     68,594 68,594 

 ในระหวา่งปี 2564 และ 2563 บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 

15. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซึ; งเป็นเงินลงทุนในกิจการที;บริษทัฯและบริษทัอื;นควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี>  

 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั6งขึ6น   มูลค่าตามบญัชี มูลค่าตามบญัชี 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จาํกดั ขายและใหเ้ช่า

อสงัหาริมทรัพย ์

ไทย 50 50 7,000 7,000 10,205 9,459 7,000 7,000 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 70 70 35,000 35,000 19,991 26,864 35,000 35,000 

รวม     42,000 42,000 30,196 36,323 42,000 42,000 

15.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดงันี>  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื4น 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จาํกดั 746 725 - - 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั (6,873) (4,769) - - 

รวม (6,127) (4,044) - - 

 ในระหวา่งปี 2564 และ 2563 บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจากการร่วมคา้ 
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15.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ที;มีสาระสาํคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ>นสุดวนัที; 31 ธนัวาคม 

 บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จาํกดั บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั 

 2564 2563 2564 2563 

รายได ้ 5.60 5.87 - 15.81 

ตน้ทุนขาย (2.93) (2.57) - (13.54) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (0.99) (1.69) (4.43) (5.47) 

ตน้ทุนทางการเงิน - - (5.39) (3.61) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (0.20) (0.15) - - 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 1.48 1.46 (9.82) (6.81) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื;น - - - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 1.48 1.46 (9.82) (6.81) 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จาํกดั บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.01 7.84 1.64 1.59 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื;น 6.54 6.75 371.12 349.86 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2.71 5.11 0.92 0.90 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที;ถึงกาํหนด     

   ชาํระภายในหนึ;งปี - - (65.50) (99.64) 

หนี> สินหมุนเวยีนอื;น (0.86) (0.78) (30.01) (24.11) 

เงินกูย้มืระยะยาว - - (249.62) (190.23) 

สินทรัพย ์- สุทธิ 20.40 18.92 28.55 38.37 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50% 50% 70% 70% 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของ

กิจการในการร่วมคา้ 10.20 9.46 19.99 26.86 



ONE REPORT 2564292

26 

16. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

16.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

     (หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั6งขึ6น 

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน 

 

ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี                  

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั กมลา ซีเนียร์ 

ลิฟวิQง จาํกดั 

พฒันา 

  อสงัหาริมทรัพย ์

ไทย 25 25 25,000 25,000 7,022 11,103 25,000 25,000 

รวม     25,000 25,000 7,022 11,103 25,000 25,000 

16.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงันี>  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อื4น 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ4ง จาํกดั (4,082) (7,846) - - 

รวม (4,082) (7,846) - - 

 ในระหวา่งปี 2564 และ 2563 บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วม 

16.3    ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมที;มีสาระสาํคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ;ง จาํกดั 

 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 6.08 1.36 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 548.86 536.71 

หนี> สินหมุนเวยีน (0.23) (1.00) 

หนี> สินไม่หมุนเวยีน (526.62) (492.66) 

สินทรัพย ์- สุทธิ 28.09 44.41 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25% 25% 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 7.02 11.10 
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ>นสุดวนัที; 31 ธนัวาคม 

 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ;ง จาํกดั 

 2564 2563 

รายได ้ 0.04 0.02 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (16.36) (31.40) 

ขาดทุนสาํหรับปี (16.32) (31.38) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื;น                           -                           - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (16.32) (31.38) 

17. อสังหาริมทรัพย์เพื?อการลงทุน 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทุน ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี>  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที;ดินเปล่า หอ้งชุดใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564:    

ราคาทุน 38,698 45,845 84,543 

หกั: ค่าเสื;อมราคาสะสม - (8,359) (8,359) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 38,698 37,486 76,184 

    

ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2563:    

ราคาทุน 38,698 45,845 84,543 

หกั: ค่าเสื;อมราคาสะสม - (6,067) (6,067) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 38,698 39,778 78,476 
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การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทุนสาํหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้

ดงันี>  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที4ดินและ

โรงงานใหเ้ช่า ที4ดินเปล่า หอ้งชุดใหเ้ช่า รวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที4 1 มกราคม 2563 196,926 38,698 42,077 277,701 

จาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที4

จาํหน่าย 

 

(190,066) 

 

- 

 

- 

 

(190,066) 

ค่าเสื4อมราคาสาํหรับปี (6,860) - (2,299) (9,159) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563 - 38,698 39,778 78,476 

ค่าเสื4อมราคาสาํหรับปี - - (2,292) (2,292) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 - 38,698 37,486 76,184 

 มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทุน ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี>  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ที;ดินเปล่า 50,080 48,480 

หอ้งชุดใหเ้ช่า 52,634 59,965 

 มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑร์าคาตลาดสาํหรับที;ดินเปล่าและใชเ้กณฑว์ิธี

พิจารณาจากรายได ้(Income Approach) สาํหรับหอ้งชุดใหเ้ช่า ขอ้สมมติฐานหลกัที;ใชใ้นการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมของห้องชุดให้เช่าดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื>นที;ว่างระยะยาว 

และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

 ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 

76 ลา้นบาท (2563: 78 ลา้นบาท) ไปคํ>าประกนัหุน้กูร้ะยะยาวตามที;กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25  
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 จาํนวนที;รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนซึ;งเกี;ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทุน มีดงันี>  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

รายไดค่้าเช่า (แสดงรวมอยูใ่นรายไดอื้;น                       

   2563: แสดงรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงานที;ยกเลิก) 265 20,325 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรง (รวมค่าซ่อมแซม 

   และบาํรุงรักษา) ที;ก่อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่า 96 8,393 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรง (รวมค่าซ่อมแซม 

   และบาํรุงรักษา) ที;ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่า 2,196 - 

การจาํหน่ายที;ดินพร้อมอาคารโรงงาน 

ในเดือนสิงหาคม 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาตกลงกระทาํการกบัทรัสตเ์พื;อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สิทธิการเช่า เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท (“AIMIRT”) เพื;อขายที;ดินพร้อมอาคารโรงงาน (ซึ; งเป็นทรัพยสิ์น

หลกัของส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื>นที;) ให้แก่ AIMIRT ในราคา 460 ลา้นบาท ส่งผลให้เกิดกาํไรจากการขาย

ทรัพยสิ์นดงักล่าวจาํนวน 208 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการขายที;เกี;ยวขอ้ง) ทั>งนี>  เพื;อใหส้อดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี บริษทัฯแยกแสดงผลการดาํเนินงานของส่วนงานธุรกิจใหเ้ช่าพื>นที;จาํนวน 

214 ลา้นบาทเป็น “กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานที;ยกเลิก” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ>นสุด

วนัที; 31 ธนัวาคม 2563  

 ทั>งนี>  บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื;อนไขที;ระบุไวใ้นสญัญาตกลงกระทาํการที;ทาํกบั AIMIRT ดงันี>  

 1.   บริษทัฯจะรับประกันรายได้ค่าเช่าที; AIMIRT จะได้รับจากผูเ้ช่าอาคารโรงงานเป็นระยะเวลา 3 ปี          

นบัจากวนัที;จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิb  โดยบริษทัฯจะชาํระส่วนต่างระหว่างรายไดค่้าเช่าที;เกิดขึ>นจริง

กบัจาํนวนเงินตามที;ระบุไวใ้นสญัญาตกลงกระทาํการใหแ้ก่ AIMIRT เป็นรายไตรมาส  

  2. บริษทัฯจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาที;ดินและอาคารโรงงาน    

ที;ขายให้แก่ AIMIRT เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที;จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิb  โดยการปรับปรุงและ

ซ่อมแซมดงักล่าวรวมถึงระบบป้องกนัอคัคีภยั การทาสีอาคาร รั> วและประตูรอบแปลงอาคาร ระบบ

สาธารณูปโภค โครงสร้างอาคาร ตวัอาคารหรือพื>นดินบริเวณอาคารจากพื>นทรุดตวั  

3. ในระหวา่งระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที;จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิb ที;ดินพร้อมอาคารโรงงาน บริษทัฯตอ้ง

วางเงินเพื;อเป็นหลกัประกนัให้แก่ AIMIRT ในรูปแบบของเงินสด และ/หรือ หนังสือคํ>าประกนัของ

ธนาคารพาณิชย ์ล่วงหน้า 90 วนัก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าของผูเ้ช่าแต่ละรายเป็น

จาํนวนเงินตามที;ระบุในสัญญาตกลงกระทาํการ ซึ; ง AIMIRT จะคืนเงินประกนัดงักล่าวให้แก่บริษทัฯ

เมื;อผูเ้ช่ารายเดิมต่ออายสุญัญาเช่า หรือเมื;อมีผูเ้ช่ารายใหม่ทาํสญัญาเช่าฉบบัใหม่กบั AIMIRT  
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 ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯบนัทึกสาํรองผลเสียหายจากการรับประกนัรายไดแ้ก่กองทรัสต ์

และค่าซ่อมแซมที;ดินและอาคารโรงงานตามที;กล่าวในขอ้ 1 และขอ้ 2 แลว้ตามที;กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 28 

18. ที?ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี;ยนแปลงของบญัชีที;ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับปีสิ>นสุดวนัที; 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

สรุปไดด้งันี>   

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  เครืBองตกแต่ง   

 อาคารและ ติดตัCงและ   

 ส่วนปรับปรุง เครืBองใช ้ สาํนกังานขาย  

 อาคารเช่า สาํนกังาน และหอ้งตวัอยา่ง รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัทีB 1 มกราคม 2563 8,588 20,057 18,744 47,389 

ซืCอเพิBม - 4,630 27,387 32,017 

ตดัจาํหน่าย (188) (840) (9,405) (10,433) 

ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2563 8,400 23,847 36,726 68,973 

ซืCอเพิBม - 167 - 167 

ตดัจาํหน่าย - (534) (260) (794) 

ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2564 8,400 23,480 36,466 68,346 
 

ค่าเสื+อมราคาสะสม     

ณ วนัทีB 1 มกราคม 2563 2,871 11,556 12,814 27,241 

ค่าเสืBอมราคาสาํหรับปี 320 3,179 12,004 15,503 

ค่าเสืBอมราคาสาํหรับส่วนทีBตดัจาํหน่าย (188) (839) (9,405) (10,432) 

ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2563 3,003 13,896 15,413 32,312 

ค่าเสืBอมราคาสาํหรับปี 316 3,397 10,118 13,831 

ค่าเสืBอมราคาสาํหรับส่วนทีBตดัจาํหน่าย - (197) (221) (418) 

ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2564 3,319 17,096 25,310 45,725 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2563 5,397 9,951 21,313 36,661 

ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2564 5,081 6,384 11,156 22,621 

ค่าเสื+อมราคาสําหรับปี     

2563 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 15,503 

2564 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 13,831 
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    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เครื5องตกแต่ง   

   ติดตั:ง   

  ส่วนปรับปรุง และเครื5องใช ้ สาํนกังานขาย  

 ที5ดิน อาคารเช่า สาํนกังาน และหอ้งตวัอยา่ง รวม 

ราคาทุน      

ณ วนัที5 1 มกราคม 2563 3,184 4,737 18,116 18,429 44,466 

ซื:อเพิ5ม - - 4,630 27,387 32,017 

ตดัจาํหน่าย - - - (9,090) (9,090) 

ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 3,184 4,737 22,746 36,726 67,393 

ซื:อเพิ5ม - - 167 - 167 

ตดัจาํหน่าย - - (534) (260) (794) 

ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2564 3,184 4,737 22,379 36,466 66,766 

ค่าเสื+อมราคาสะสม      

ณ วนัที5 1 มกราคม 2563 - 2,471 9,781 12,498 24,750 

ค่าเสื5อมราคาสาํหรับปี - 137 3,064 12,005 15,206 

ค่าเสื5อมราคาสาํหรับส่วนที5ตดัจาํหน่าย - - - (9,090) (9,090) 

ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 - 2,608 12,845 15,413 30,866 

ค่าเสื5อมราคาสาํหรับปี - 132 3,361 10,118 13,611 

ค่าเสื5อมราคาสาํหรับส่วนที5ตดัจาํหน่าย - - (197) (221) (418) 

ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2564 - 2,740 16,009 25,310 44,059 

ค่าเผื+อการด้อยค่า      

ณ วนัที5 1 มกราคม 2563 3,184 - - - 3,184 

เพิ5มขึ:นระหวา่งปี - - - - - 

ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 3,184 - - - 3,184 

เพิ5มขึ:นระหวา่งปี - - - - - 

ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2564 3,184 - - - 3,184 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 - 2,129 9,901 21,313 33,343 

ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2564 - 1,997 6,370 11,156 19,523 

ค่าเสื+อมราคาสําหรับปี      

2563 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 15,206 

2564 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 13,611 

 

  



ONE REPORT 2564298

32 

 ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จาํนวนหนึ; งซึ; งตดัค่าเสื;อมราคาหมดแลว้แต่ยงั       

ใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื;อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีรายละเอียดดงันี>  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อุปกรณ์ทีBตดัค่าเสืBอมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ 16.77 10.91 14.86 10.13 

19. สัญญาเช่า  

19.1 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า  

 กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื;อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัโดยมีอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง       

1 - 8 ปี 

 ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปลี;ยนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับปีสิ>นสุดวนัที; 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 สรุปไดด้งันี>  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พื>นที;ในอาคาร ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัที; 1 มกราคม 2563 12,405 4,642 17,047 

เพิ;มขึ>น - 1,601 1,601 

ค่าเสื;อมราคาสาํหรับปี (1,411) (2,677) (4,088) 

ลดลงเนื;องจากการยกเลิกสญัญาเช่า (3,817) - (3,817) 

ผลต่างจากส่วนลดค่าเช่า (201) - (201) 

ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2563 6,976 3,566 10,542 

เพิ;มขึ>น - 1,308 1,308 

ค่าเสื;อมราคาสาํหรับปี (1,042) (2,438) (3,480) 

ลดลงเนื;องจากการยกเลิกสญัญาเช่า - (230) (230) 

ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 5,934 2,206 8,140 
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 ข) หนี>สินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

จาํนวนเงินที;ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 10,559 12,938 

หกั: ดอกเบี>ยรอการตดัจาํหน่าย (1,499) (2,033) 

รวม 9,060 10,905 

หกั: ส่วนที;ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ;งปี (3,211) (3,132) 

หนี> สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที;ถึงกาํหนดชาํระ  

ภายในหนึ;งปี 

 

5,849 

 

7,773 

การเปลี;ยนแปลงของบญัชีหนี> สินตามสัญญาเช่าสําหรับปีสิ>นสุดวนัที; 31 ธันวาคม 2564 และ 2563                        

มีรายละเอียดดงันี>  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 10,905 17,047 

เพิ;มขึ>น 2,290 1,601 

ดอกเบี>ยที;รับรู้ 732 1,018 

จ่ายค่าเช่า (4,622) (4,587) 

ลดลงเนื;องจากการยกเลิกสญัญาเช่า (245) (3,970) 

ผลต่างจากส่วนลดค่าเช่า - (204) 

ยอดคงเหลือปลายปี 9,060 10,905 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินที;ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุ 43.1 

ภายใตห้วัขอ้ความเสี;ยงดา้นสภาพคล่อง 
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 ค)  ค่าใช้จ่ายเกี?ยวกบัสัญญาเช่าที?รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าเสื4อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,480 4,088 3,480 4,088 

ดอกเบี%ยจ่ายของหนี% สินตามสญัญาเช่า 732 1,018 732 1,018 

ค่าใชจ่้ายที4เกี4ยวกบัสญัญาเช่าระยะสั%น 3,042 3,665 3,042 3,665 

ค่าใชจ่้ายที4เกี4ยวกบัสญัญาเช่าซึ4 งสินทรัพย ์

   อา้งอิงมีมูลค่าตํ4า 

 

2,960 

 

3,017 

 

2,960 

 

3,006 

 ง) อื?น ๆ  

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั>งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีสิ>นสุดวนัที; 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน  

10.6 ลา้นบาท (2563: 11.3 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 10.6 ลา้นบาท 2563: 11.3 ลา้นบาท) ซึ; งรวมถึง

กระแสเงินสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสั>นและสญัญาเช่าซึ;งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ;า   

19.2 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ให้เช่า 

ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทุน        

ซึ; งประกอบดว้ยหอ้งชุดใหเ้ช่า (หมายเหตุ 17) โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 3 - 4 ปี  

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั>นตํ;าที;คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากการใหเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที;ยกเลิก

ไม่ได ้ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงันี>  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ภายใน 1 ปี 181 574 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 401 548 

   รวม 582 1,122 
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20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี>  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ราคาทุน 16,239 15,840 16,052 15,685 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (5,499) (3,912) (5,461) (3,892) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  10,740 11,928 10,591 11,793 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์สาํหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี>  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 11,928 13,007 11,793 12,856 

ซื>อคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 399 487 367 487 

ค่าตดัจาํหน่าย (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้าย 

   ในการบริหาร) 

 

(1,587) 

 

(1,566) 

 

(1,569) 

 

(1,550) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 10,740 11,928 10,591 11,793 

21. เงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี>ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2564 2563 2564 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 2,510 - 2,510 - 

 วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารคํ> าประกันโดยการจดจาํนองที;ดินพร้อมสิ; งปลูกสร้างของโครงการ

อสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ 
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22. หุ้นกู้ระยะสั>น 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุน้ (หุน้) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

ครั6 งทีQ อตัราดอกเบี6ยต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 2564  2563  2564 2563 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        

ครั6 งทีQ 2/2563 ชุดทีQ 1 คงทีQร้อยละ 7.50 1 ปี เมืQอครบกาํหนด 16 กรกฎาคม 2564 - 250,000 - 250,000 

     - 250,000 - 250,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย      - (2,478) 

รวม      - 247,522 

 บริษทัฯออกหุ้นกูร้ะยะสั>นขา้งตน้ภายใตว้งเงินที;ไดรั้บอนุมติัจากที;ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นเมื;อวนัที;      

2 เมษายน 2562 ตามที;กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25 

23. เจ้าหนี>การค้าและเจ้าหนี>อื?น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หนี>การคา้กิจการที;ไม่เกี;ยวขอ้งกนั 309,886 350,514 309,796 349,523 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการที;ไม่เกี;ยวขอ้งกนั 39,804 22,576 39,616 22,355 

เจา้หนี> อื;นกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั 1,627 1,830 16,061 15,407 

เจา้หนี> อื;นกิจการที;ไม่เกี;ยวขอ้งกนั 71,124 35,601 69,277 34,776 

ดอกเบี>ยคา้งจ่ายกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั 4,171 - 4,171 - 

รวมเจา้หนี>การคา้และเจา้หนี> อื;น 426,612 410,521 438,921 422,061 

24. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 

  

วงเงินกู ้

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ลา้นบาท) การชาํระคืนเงินตน้ 2564 2563 

1. 507 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองบา้นในอตัราร้อยละ 70 

ของราคาตามสญัญาซื%อขายบา้นและไม่ตํ4ากวา่จาํนวนเงิน

ตามที4ระบุในสญัญา และเสร็จสิ%นภายใน 72 เดือน 

3,518 49,778 

2. 315 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองบา้นในอตัราร้อยละ 70 

ของราคาตามสญัญาซื%อขายบา้นและไม่ตํ4ากวา่จาํนวนเงิน

ตามที4ระบุในสญัญา และเสร็จสิ%นภายใน 4 ปี 

- 26,193 
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(หน่วย: พนับาท) 

  

วงเงินกู ้

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ลา้นบาท) การชาํระคืนเงินตน้ 2564 2563 

3. 387 

 

ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองบา้นในอตัราร้อยละ 70 

ของราคาตามสญัญาซื%อขายบา้นและไม่ตํ4ากวา่จาํนวนเงิน

ตามที4ระบุในสญัญา และเสร็จสิ%นภายใน 66 เดือน 

2,970 50,301 

4. 197 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองหอ้งชุดในอตัรา          

ร้อยละ 75 ของราคาตามสญัญาซื%อขายหอ้งชุดและ                  

ไม่ตํ4ากวา่จาํนวนเงินตามที4ระบุในสญัญา และเสร็จสิ%น

ภายใน 42 เดือน 

- 47,825 

5. 814 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองหอ้งชุดในอตัรา           

ร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญาซื%อขายหอ้งชุดและ            

ไม่ตํ4ากวา่จาํนวนเงินตามที4ระบุในสญัญา และเสร็จสิ%น

ภายใน 60 เดือน 

230,969 521,697 

6. 885 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองหอ้งชุดในอตัรา               

ร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญาซื%อขายหอ้งชุดและ                       

ไม่ตํ4ากวา่จาํนวนเงินตามที4ระบุในสญัญาและเสร็จสิ%น

ภายใน 60 เดือน 

61,516 425,442 

7. 457 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองหอ้งชุดในอตัรา            

ร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญาซื%อขายหอ้งชุดและ              

ไม่ตํ4ากวา่จาํนวนเงินตามที4ระบุในสญัญาและเสร็จสิ%น

ภายใน 36 เดือน 

- 379,026 

8. 702 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองบา้นในอตัราร้อยละ 70 

ของราคาตามสญัญาซื%อขายบา้นและไม่ตํ4ากวา่จาํนวนเงิน

ตามที4ระบุในสญัญาและเสร็จสิ%นภายใน 48 เดือน 

120,015 249,090 

9. 419 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองบา้นในอตัราร้อยละ 70 

ของราคาตามสญัญาซื%อขายบา้นและไม่ตํ4ากวา่จาํนวนเงิน

ตามที4ระบุในสญัญาและเสร็จสิ%นภายใน 48 เดือน 

70,305 115,889 

10. 418 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองบา้นในอตัราร้อยละ 70 

ของราคาตามสญัญาซื%อขายบา้นและไม่ตํ4ากวา่จาํนวนเงิน

ตามที4ระบุในสญัญาและเสร็จสิ%นภายใน 60 เดือน 

112,438 148,504 

11. 300 ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดตามที4ระบุในสญัญาและ               

ตอ้งเสร็จสิ%นภายในเดือนธนัวาคม 2565 

- 260,000 
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(หน่วย: พนับาท) 

  

วงเงินกู ้

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ลา้นบาท) การชาํระคืนเงินตน้ 2564 2563 

12. 428 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองหอ้งชุดในอตัรา          

ร้อยละ 75 ของราคาตามสญัญาซื%อขายหอ้งชุดและ            

ไม่ตํ4ากวา่จาํนวนเงินที4ระบุในสญัญา และเสร็จสิ%น       

ภายใน 3 ปี 

312,758 - 

13. 702 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองหอ้งชุดในอตัรา               

ร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญาซื%อขายหอ้งชุดและ                 

ไม่ตํ4ากวา่จาํนวนเงินที4ระบุในสญัญาและเสร็จสิ%น 

438,360 - 

   ภายใน 36 เดือน   

รวม 1,352,849 2,273,745 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (6,766) (1,506) 

สุทธิ 1,346,083 2,272,239 

หกั: ส่วนที4ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ4งปี  (695,408) (1,646,075) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที4ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ4งปี 650,675 626,164 

การเปลี;ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสิ>นสุดวนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

ดงันี>  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 2,272,239 1,979,048 

บวก: กูเ้พิ;ม 1,111,044 1,529,498 

          ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 5,940 1,494 

หกั:    จ่ายคืนเงินกู ้ (2,031,940) (1,234,801) 

 จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (11,200) (3,000) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,346,083 2,272,239 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯคิดดอกเบี> ยในอตัราคงที; และ MLR ลบอตัราคงที; และคํ> าประกนัโดยการ                    

จดจาํนองที;ดินพร้อมสิ;งปลูกสร้างของโครงการอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษทัฯต้องปฏิบติัตามเงื;อนไขทางการเงินบางประการตามที;ระบุในสัญญา เช่น                     

การดาํรงอตัราส่วนหนี> สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ให้เป็นไปตามอตัราที;กาํหนดในสัญญา และการดาํรง

สดัส่วนของผูถื้อหุน้หลกั เป็นตน้  
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ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที้;ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 1,729 

ลา้นบาท (2563: 1,710 ลา้นบาท) 

25. หุ้นกู้ระยะยาว 

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจาํหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงันี>  

อนุมติัโดย ที;ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้เมื;อวนัที; 2 เมษายน 2562 

จาํนวน วงเงินหมุนเวยีนไม่เกิน 4,500 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกลุอื;น  

อาย ุ ตามที;จะกาํหนดในแต่ละคราว  

ประเภท หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ มีหลกัประกนั และ/หรือไม่มีหลกัประกนั                

วธีิเสนอขาย เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั;วไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ 

 ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีจาํนวนหุ้นกูที้;ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จาํนวนรวม 

2,279 ลา้นบาท (2563: 2,707 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี>  
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุน้ (หุน้) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

ครั6 งทีQ อตัราดอกเบี6ยต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 2564 2563 2564 2563 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        

ครั6 งทีQ 1/2562 คงทีQร้อยละ 5.90 2 ปี เมืQอครบกาํหนด 21 มีนาคม 2564 - 486,000 - 486,000 

ครั6 งทีQ 1/2563 คงทีQร้อยละ 6.75 2 ปี เมืQอครบกาํหนด 15 มกราคม 2565 379,200 379,200 379,200 379,200 

ครั6 งทีQ 1/2564 คงทีQร้อยละ 7.25 2 ปี เมืQอครบกาํหนด 19 กมุภาพนัธ์ 2566 316,200 - 316,200 - 
ครั6 งทีQ 2/2564 คงทีQร้อยละ 7.50 2 ปี เมืQอครบกาํหนด 9 กรกฎาคม 2566 350,000 - 350,000 - 

ครั6 งทีQ 3/2564 คงทีQร้อยละ 7.50 2 ปี 6 เดือน เมืQอครบกาํหนด 30 มกราคม 2567 200,000 - 200,000 - 

ครั6 งทีQ 4/2564 คงทีQร้อยละ 7.25 2 ปี เมืQอครบกาํหนด 24 ธนัวาคม 2566 400,000 - 400,000 - 

หุน้กูป้ระเภทมีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ      

ครั6 งทีQ 2/2563 ชุดทีQ 2 คงทีQร้อยละ 7.00 2 ปี เมืQอครบกาํหนด 16 กรกฎาคม 2565 677,500 677,500 575,875 677,500 

     2,322,900 1,542,700 2,221,275 1,542,700 

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย      (18,742) (11,476) 

รวมหุน้กูร้ะยะยาว       2,202,533 1,531,224 

หกั: ส่วนทีQถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี      (952,096) (485,405) 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนทีQถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี    1,250,437 1,045,819 
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 การเปลี;ยนแปลงของบญัชีหุ้นกูร้ะยะยาวสําหรับปีสิ>นสุดวนัที; 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

ดงันี>  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,531,224 2,176,396 

บวก: ออกหุน้กู ้ 1,266,200 1,056,700 

          ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ 12,985 12,431 

หกั:    ชาํระคืน (587,625) (1,698,500) 

 จ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (20,251) (15,803) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2,202,533 1,531,224 

 ภายใต้ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที;ของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจาํกัด           

บางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผลและการจดัส่งรายงานเมื;อมีเหตุการณ์

สาํคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง การผดิชาํระหนี> เงินกู ้เป็นตน้  

ทั>งนี>  บริษทัฯมีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชาํระคืนเงินตน้หุน้กูท้ ั>งจาํนวนหรือบางส่วนของหุน้กูค้รั> งที; 2/2563 

ชุดที; 2 หุน้กูค้รั> งที; 1/2564 และหุน้กูค้รั> งที; 4/2564 หลงัวนัครบกาํหนด 3 เดือนนบัจากวนัออกหุน้กู ้โดยใน

กรณีที;บริษทัฯใช้สิทธิชาํระคืนหนี> หุ้นกู้ก่อนครบกาํหนดบางส่วน เงินต้นที;บริษทัฯจะใช้สิทธิในการ           

ไถ่ถอนหรือชาํระคืนบางส่วนในแต่ละครั> งจะตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู ้        

ที;ตราไวต่้อหน่วย ณ วนัออกหุ้นกู ้และการไถ่ถอนหรือการชาํระคืนเงินตน้หุ้นกูบ้างส่วนให้แก่ผูถื้อหุ้นกู ้   

แต่ละรายจะกระทาํโดยให้ชาํระเงินต้นสําหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอตัราที;เท่ากันคืนให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้      

พร้อมดว้ยดอกเบี> ยคา้งชาํระจนถึงวนัที;ไถ่ถอนหุ้นกูบ้างส่วนนั>น นอกจากนี>  หุ้นกูค้รั> งที; 2/2563 ชุดที; 2            

มีหลกัประกนัเป็นที;ดินพร้อมสิ;งปลูกสร้างบางส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพยเ์พื;อ

การลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

26. เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้าที?มภีาระดอกเบี>ย 

           เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ที;มีภาระดอกเบี>ยเป็นหนี> สินที;เกิดจากเงินที;รับมาจากลูกคา้จากการทาํสญัญาจะซื>อ

จะขายห้องชุดกบับริษทัฯ ซึ; งในบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญาจะซื>อจะขายห้องชุดไดร้ะบุว่าบริษทัฯ         

จะจ่ายผลตอบแทนใหลู้กคา้ในอตัราคงที;ของเงินรับล่วงหนา้ดงักล่าวเป็นรายไตรมาสตลอดระยะเวลาตั>งแต่

วนัที;ลูกคา้จ่ายเงินรับล่วงหน้าให้แก่บริษทัฯจนถึงวนัที;ลูกคา้ไดรั้บโอนกรรมสิทธิb ห้องชุด ซึ; งมีกาํหนด             

การโอนกรรมสิทธิb หอ้งชุดในเดือนตุลาคม 2565 และมิถุนายน 2566 
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       ทั>งนี> ในการดาํเนินการจดัหาลูกคา้เพื;อทาํสัญญาจะซื>อจะขายห้องชุดดงักล่าว บริษทัฯไดท้าํสัญญาแต่งตั>ง

บริษทัแห่งหนึ; งเป็นที;ปรึกษาทางการเงินในการทาํสัญญาดงักล่าว โดยให้บริการเสนอขายและจดัหาผูซื้>อ

หอ้งชุดของบริษทัฯ โดยคิดค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราคงที;ของราคาหอ้งชุดที;ขายได ้

27. หนี>สินจากการขายทรัพย์สินที?มีสิทธิซื>อคืนและขายคืน 

 หนี> สินจากการขายทรัพยสิ์นที;มีสิทธิซื>อคืนและขายคืนเป็นหนี> สินที;เกิดจากเงินที;รับมาจากลูกคา้ตามสญัญา

จะซื>อจะขายหอ้งชุดและไดท้าํสญัญาบริหารหอ้งชุดกบับริษทัฯ ซึ; งในบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสญัญาจะซื>อ

จะขายห้องชุดได้ระบุว่าบริษัทฯจะจ่ายผลตอบแทนให้แก่ลูกค้าในอัตราคงที;ของเ งินดังกล่าว                          

เป็นรายไตรมาสจนถึงวนัที;ลูกคา้ไดรั้บโอนกรรมสิทธิb หอ้งชุด นอกจากนี> ในบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสญัญา

บริหารหอ้งชุดไดก้าํหนดเงื;อนไขวา่ บริษทัฯมีสิทธิซื>อหอ้งชุดคืนจากลูกคา้ภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัที;ลูกคา้

ไดรั้บโอนกรรมสิทธิb ห้องชุด ตามราคาสุทธิที;ระบุไวใ้นสัญญาจะซื>อจะขายห้องชุด และเมื;อครบกาํหนด

ระยะเวลาตามสญัญาบริหารหอ้งชุด ลูกคา้ (เจา้ของหอ้งชุด) มีสิทธิขายหอ้งชุดคืนแก่บริษทัฯ ตามราคาสุทธิ

ที;ระบุไวใ้นสญัญาจะซื>อจะขายหอ้งชุด 

          นอกจากนี> ในสัญญาบริหารห้องชุดดงักล่าวยงัระบุว่า บริษทัฯจะเป็นผูจ้ดัหาผูเ้ช่าและนาํส่งผลตอบแทน

ตามที;ระบุไวใ้นสญัญาใหลู้กคา้เป็นรายไตรมาสตลอดระยะเวลาของสญัญาบริหารหอ้งชุด 

           ทั>งนี> ในการดาํเนินการจดัหาลูกคา้เพื;อทาํสัญญาจะซื>อจะขายห้องชุดและสัญญาบริหารห้องชุดดงักล่าว 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาแต่งตั>งบริษทัแห่งหนึ; งเป็นที;ปรึกษาทางการเงินในการขายทรัพยสิ์น โดยให้บริการ

เสนอขายและจดัหาผูซื้>อหอ้งชุดของบริษทัฯ โดยคิดค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราคงที;ของราคาหอ้งชุด

ที;ขายได ้

28. ประมาณการหนี>สิน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ประมาณหนี6 สินระยะสั6น ประมาณหนี6 สินระยะยาว 

 

ค่าซ่อมแซมบา้น 

อาคารชุดและ

สาธารณูปโภค 

รับประกนั

รายไดแ้ก่

กองทรัสต ์

 

 

คดีฟ้องร้อง 

 

 

รวม 

เงินสมทบกองทุน 

นิติบุคคลหมู่บา้น 

รับประกนั

รายไดแ้ก่ 

กองทรัสต ์

 

 

รวม 

ณ วนัทีQ 1 มกราคม 2563 2,207 - - 2,207 1,594 - 1,594 

เพิQมขึ6นในระหวา่งปี 10,979 5,951 178 17,108 2,375 25,059 27,434 

ลดลงจากรายจ่ายทีQเกิดขึ6นจริง (413) - - (413) - - - 

โอนกลบัประมาณการหนี6 สิน (765) - - (765) - - - 

ณ วนัทีQ 31 ธนัวาคม 2563 12,008 5,951 178 18,137 3,969 25,059 29,028 

เพิQมขึ6นในระหวา่งปี 8,045 11,136 - 19,181 2,155 - 2,155 

ลดลงจากรายจ่ายทีQเกิดขึ6นจริง (768) (1,395) - (2,163) - - - 

โอนกลบัประมาณการหนี6 สิน (7,597) (2,324) - (9,921) - (11,136) (11,136) 

ณ วนัทีQ 31 ธนัวาคม 2564 11,688 13,368 178 25,234 6,124 13,923 20,047 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประมาณหนี6 สินระยะสั6น ประมาณหนี6 สินระยะยาว 

 

ค่าซ่อมแซมบา้น 

อาคารชุดและ

สาธารณูปโภค 

รับประกนั

รายไดแ้ก่

กองทรัสต ์

 

 

คดีฟ้องร้อง 

 

 

รวม 

เงินสมทบกองทุน 

นิติบุคคลหมู่บา้น 

รับประกนั

รายไดแ้ก่ 

กองทรัสต ์

 

 

รวม 

ณ วนัทีQ 1 มกราคม 2563 2,081 - - 2,081 1,246 - 1,246 

เพิQมขึ6นในระหวา่งปี 9,887 5,951 178 16,016 2,323 25,059 27,382 

ลดลงจากรายจ่ายทีQเกิดขึ6นจริง (360) - - (360) - - - 

โอนกลบัประมาณการหนี6 สิน (605) - - (605) - - - 

ณ วนัทีQ 31 ธนัวาคม 2563 11,003 5,951 178 17,132 3,569 25,059 28,628 

เพิQมขึ6นในระหวา่งปี 7,266 11,136 - 18,402 2,074 - 2,074 

ลดลงจากรายจ่ายทีQเกิดขึ6นจริง (712) (1,395) - (2,107) - - - 

โอนกลบัประมาณการหนี6 สิน (6,865) (2,324) - (9,189) - (11,136) (11,136) 

ณ วนัทีQ 31 ธนัวาคม 2564 10,692 13,368 178 24,238 5,643 13,923 19,566 

29. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ; งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื;อออกจากงานแสดงได้

ดงันี>  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 14,196 11,424 

ส่วนที;รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,848 2,467 

ตน้ทุนดอกเบี>ย 394 305 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 17,438 14,196 

 ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯคาดวา่จะไม่มีการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 

 ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี;ยถ่วงนํ> าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของบริษทัฯประมาณ 20 ปี (2563: 20 ปี) 
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สมมติฐานที;สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งันี>  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวมและ                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

อตัราคิดลด 1.91 1.91 

อตัราการขึ>นเงินเดือน 7.00 และ 9.00 7.00 และ 9.00 

อตัราการเปลี;ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  0 - 30 0 - 30 

 ผลกระทบของการเปลี;ยนแปลงสมมติฐานที;สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี>  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 เพิ;มขึ>น 1% ลดลง 1% เพิ;มขึ>น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (2.07) 2.47 (1.72) 2.07 

อตัราการขึ>นเงินเดือน  2.83 (2.37) 2.23 (1.87) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 เพิ;มขึ>น 20% ลดลง 20% เพิ;มขึ>น 20% ลดลง 20% 

อตัราการเปลี;ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (2.81) 3.73 (2.28) 3.03 
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30. โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน 

บริษทัฯมีโครงการสะสมหุ้นสาํหรับพนกังาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) จาํนวน             

4 โครงการโดยมีรายละเอียดที;สาํคญัดงันี>  

ระยะเวลาโครงการ: โครงการทีB 1: ตัCงแต่วนัทีB 26 มกราคม 2561 ถึงวนัทีB 25 มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 4 ปี 

 โครงการทีB 2: ตัCงแต่วนัทีB 26 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัทีB 25 ธนัวาคม 2565 รวมระยะเวลา 4 ปี 

 โครงการทีB 3: ตัCงแต่วนัทีB 26 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัทีB 25 ธนัวาคม 2566 รวมระยะเวลา 4 ปี 

 โครงการทีB 4: ตัCงแต่วนัทีB 26 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัทีB 25 ธนัวาคม 2568 รวมระยะเวลา 4 ปี 

พนกังานทีBมีสิทธิเขา้ร่วมโครงการ: เจา้หนา้ทีBฝ่ายอาวโุส (Assistant Vice President) หรือเทียบเท่าขึCนไป ซึB งจะตอ้งผา่นการ

ทดลองงานภายในวนัทีB 25 มกราคม 2561 สาํหรับโครงการทีB 1, วนัทีB 31 ธนัวาคม 2561 

สาํหรับโครงการทีB 2, วนัทีB 31 ธนัวาคม 2562 สาํหรับโครงการทีB 3 และวนัทีB                         

31 ธนัวาคม 2564 สาํหรับโครงการทีB 4 โดยเป็นไปตามความสมคัรใจ ทัCงนีC  ไม่รวมถึง

กรรมการบริษทัฯ และทีBปรึกษาบริษทัฯ 

รูปแบบโครงการ: เงินส่วนทีBพนกังานจ่ายเพืBอเขา้ร่วมโครงการ: อตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

 

เงินส่วนทีBบริษทัฯจ่ายสมทบใหพ้นกังานทีBเขา้ร่วมโครงการ: อตัราร้อยละ 100 ของเงิน         

ทีBพนกังานจ่ายเขา้โครงการ 

กาํหนดการซืCอหุน้เขา้โครงการ: ทุกเดือน 

เงืBอนไขการถือครองหลกัทรัพย:์ - หลงัจากอายรุะยะเวลาโครงการครบ 1 ปี ขายไดร้้อยละ 20 ของหุน้ทีBสะสมและสมทบได้

ในปีทีB 1 

 

- หลงัจากอายรุะยะเวลาโครงการครบ 2 ปี ขายไดร้้อยละ 20 ของหุน้ทีBสะสมและสมทบได้

ในปีทีB 1 และร้อยละ 40 ของหุน้ทีBสะสมและสมทบไดใ้นปีทีB 2 

 

- หลงัจากอายรุะยะเวลาโครงการครบ 3 ปี ขายไดร้้อยละ 20 ของหุน้ทีBสะสมและสมทบได้

ในปีทีB 1 และร้อยละ 20 ของหุน้ทีBสะสมและสมทบไดใ้นปีทีB 2 และร้อยละ 60 ของหุน้ทีB

สะสมและสมทบไดใ้นปีทีB 3 

 - หลงัจากอายโุครงการครบ 4 ปี ขายไดร้้อยละ 100 ของหุน้คงเหลือในบญัชี EJIP 

ตวัแทนดาํเนินงาน: บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนกังานนี> ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยเ์มื;อวนัที; 26 มกราคม 2561 

 เมื;อวนัที; 1 เมษายน 2563 ที;ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติระงบัการลงทุนในโครงการเป็น

ระยะเวลา 9 เดือน ตั> งแต่รอบการจ่ายเงินเดือนสําหรับเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2563 เนื;องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื>อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทาํใหพ้นกังานไดรั้บผลกระทบ 

ทางบริษทัฯจึงมีมติช่วยเหลือพนกังานที;ไดรั้บผลกระทบดงักล่าว  

 ในระหวา่งปี 2564 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบโครงการเป็นจาํนวนเงิน 1.8 ลา้นบาท (2563: 0.6 ลา้นบาท) 
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31. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ; งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี>จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัยอ่ยตอ้งจดัสรรทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

ของจาํนวนผลกาํไรซึ; งบริษทัย่อยทาํมาหาไดทุ้กคราวที;จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนั>นจะมีจาํนวน         

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนทุนของบริษทัย่อย สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่าย        

เงินปันผลได ้

32.  รายได้จากสัญญาที?ทาํกบัลูกค้า 

32.1  การจําแนกรายได้  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ประเภทของสินค้า     

รายไดจ้ากการขายบา้น ทาวน์โฮมและ   

โฮมออฟฟิศ 720,995 823,229 653,009 766,607 

รายไดจ้ากการขายคอนโดมิเนียม 1,370,896 799,025 1,370,896 796,889 

รวมรายไดจ้ากสญัญาทีBทาํกบัลูกคา้ 2,091,891 1,622,254 2,023,905 1,563,496 

32.2 รายได้ที?รับรู้ที?เกี?ยวข้องกบัยอดคงเหลือตามสัญญา  

 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยที์;รับรู้ในระหว่างปี 2564 ที;เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของ      

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้จาํนวน 72.35 ลา้นบาท (2563: 9.02 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 70.93         

ลา้นบาท 2563: 6.92 ลา้นบาท) 

32.3 รายได้ที?คาดว่าจะรับรู้สําหรับภาระที?ยงัปฏิบัตไิม่เสร็จสิ>น 

 ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีรายไดที้;รับรู้ในอนาคตสาํหรับภาระที;ยงัปฏิบติัไม่เสร็จสิ>น

ของสัญญาที;ทํากับลูกค้าจํานวน 836 ล้านบาท (2563: 1,696 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 825             

ลา้นบาท 2563: 1,671 ลา้นบาท) ซึ; งกลุ่มบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตามภาระที;ตอ้งปฏิบติัของสัญญาดงักล่าว

เสร็จสิ>นภายใน 2 ปี (2563: 2 ปี) 
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33. ต้นทุนทางการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี>ยของเงินกูย้มื 77,526 66,639 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี>ยของหนี> สินตามสญัญาเช่า 732 1,018 

รวม 78,258 67,657 

34. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที;สาํคญัดงัต่อไปนี>  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอื์4นของพนกังาน 124 125 124 125 

ค่าเสื4อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 21 30 21 30 

ซื%อที4ดิน และจ่ายค่างานก่อสร้างระหวา่งปี 1,000 1,677 1,005 1,658 

การเปลี4ยนแปลงในที4ดิน และงานระหวา่งก่อสร้าง 538 (437) 475 (466) 

สาํรองการรับประกนับา้นและอาคารชุด 8 11 7 10 

35. ภาษเีงนิได้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ>นสุดวนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี>  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2,233 - 488 - 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                        

ผลแตกต่างชั;วคราวและการกลบัรายการ           

ผลแตกต่างชั;วคราว 18,960 (21,678) 20,724 (21,492) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ที?แสดงอยู่ในกาํไร

ขาดทุน 21,193 (21,678) 21,212 (21,492) 

 



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 313

47 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดมี้ดงันี>  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 91,327 98,761 108,296 118,379 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 0% และ 20% 20% 0% และ 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 18,265 (23,258) 21,659 (19,334) 

ขาดทุนทางภาษีที4ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนซึ4งนาํมาลด

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปั้จจุบนั (1,169) - - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

   การเปลี4ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 2,042 2,378 - - 

   ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 158 1,819 124 1,662 

   ค่าใชจ่้ายที4มีสิทธิหกัไดเ้พิ4มขึ%น (7) (207) (7) (164) 

   อื4น ๆ 1,904 (2,410) (564) (3,656) 

รวม 4,097 1,580 (447) (2,158) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้4แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 21,193 (21,678) 21,212 (21,492) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี> สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี>  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตที4คาดวา่จะเกิดขึ%น 75 49 75 49 

ค่าเสื4อมราคาสะสม - สาํนกังานขาย 2,124 180 2,124 180 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,488 2,839 3,488 2,839 

ประมาณการค่าซ่อมแซมหลงัการขาย 2,338 2,013 2,139 1,855 

ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 1,225 1,183 1,129 1,060 

ประมาณการประกนัรายไดแ้ก่กองทรัสต ์ 5,458 6,202 5,458 6,202 

ประมาณการหนี% สินจากคดีความ 35 35 35 35 

ค่าเผื4อการลดลงของมูลค่าโครงการ - 376 - 376 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,750 - - - 

หนี% สินจากการขายทรัพยสิ์นที4มีสิทธิซื%อคืนและขายคืน 9,027 - 9,027 - 

ขาดทุนทางภาษีที4ยงัไม่ไดใ้ช ้ - 18,013 - 18,013 

สญัญาเช่า 70 75 70 75 

ตน้ทุนดอกเบี%ยของโครงการ 5,597 6,065 5,597 6,065 

รวม 31,187 37,030 29,142 36,749 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

หนี'สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     

ตน้ทุนในการไดม้าซึ4งสญัญาที4ทาํกบัลูกคา้รอตดัจ่าย 4,476 585 4,476 585 

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 9,298 3,092 9,298 3,092 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการ 3,020 - 3,020 - 

รวม 16,794 3,677 16,794 3,677 

ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีขาดทุนทางภาษีที;ยงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 3.70 ลา้นบาท (2564: ไม่มี)          

ที;บริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื;องจากบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทั

ยอ่ยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที;จะนาํผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

36. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมตามบตัร

ส่งเสริมการลงทุนเลขที; 1251(2)/2557 เมื;อวนัที; 25 กุมภาพนัธ์ 2557 และบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที;          

58-2088-0-00-1-0 เมื;อวนัที; 25 สิงหาคม 2558 ภายใต้เงื;อนไขต่างๆ ที;กาํหนดไว  ้บริษทัฯจะได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรดงัต่อไปนี>  

 - ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที;ไดจ้ากการประกอบกิจการที;ไดรั้บการส่งเสริม

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที;ดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่

วนัที;เริ;มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั>น 

 - ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที;ไดรั้บการส่งเสริมซึ; งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป

รวมคาํนวณเพื;อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที;ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 - ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที;ไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของ

อตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัที;พน้กาํหนดระยะ 

 - ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี 

นบัแต่วนัที;เริ;มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั>น 

 - ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั>งหรือก่อสร้างสิ;งอาํนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 

นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสื;อมราคาปกติ 

 - ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้
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 รายไดข้องบริษทัฯจาํแนกตามกิจการที;ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับปีสิ>นสุดวนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัต่อไปนี>  

(หน่วย: พนับาท) 

 กิจการที;ไดรั้บการส่งเสริม กิจการที;ไม่ไดรั้บการส่งเสริม 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ     

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ - - 2,023,905 1,563,496 

รายไดค่้าเช่า - 20,009 265 316 

37. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั>นพื>นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีที;เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื;น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี;ยถ่วงนํ>าหนกัของหุน้สามญัที;ออกอยูใ่นระหวา่งปี   

 กาํไรต่อหุน้ขั>นพื>นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี>  

 งบการเงินรวม 

  

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 

จาํนวนหุน้สามญั                     

ถวัเฉลี4ยถ่วงนํ%าหนกั 

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้  

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั'นพื'นฐาน       

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี                                 

จากการดาํเนินงานต่อเนื4อง   70,134 (93,362) 1,275,028 1,275,028 0.06 (0.07) 

กาํไรสาํหรับปี                                            

จากการดาํเนินงานที4ยกเลิก - 213,801 1,275,028 1,275,028               - 0.17 

กาํไรสาํหรับปี 70,134 120,439 1,275,028 1,275,028 0.06 0.09 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 

จาํนวนหุน้สามญั                     

ถวัเฉลี4ยถ่วงนํ%าหนกั 

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้  

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั'นพื'นฐาน       

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี                                 

จากการดาํเนินงานต่อเนื4อง   87,084 (73,930) 1,275,028 1,275,028 0.07 (0.06) 

กาํไรสาํหรับปี                                            

จากการดาํเนินงานที4ยกเลิก - 213,801 1,275,028 1,275,028              - 0.17 

กาํไรสาํหรับปี 87,084 139,871 1,275,028 1,275,028 0.07 0.11 

38. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที;นาํเสนอนี>สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที;ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ;าเสมอเพื;อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั>งนี>ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทั 

 ในเดือนสิงหาคม 2563 กลุ่มบริษทัยกเลิกส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื>นที; เนื;องจากการขายที;ดินพร้อมอาคาร

โรงงานให้แก่ทรัสต์เพื;อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ตามที;กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17 ดงันั>น ในปี 2564       

กลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาํเนินงานที;รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ส่วนงานธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ทั>งนี>  บริษทัฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ; งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์

เดียวกับที;ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดังนั>น รายได้ กาํไรจากการ

ดาํเนินงาน และสินทรัพยที์;แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและ           

เขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีสิ>นสุดวนัที; 31 ธนัวาคม 2563  มีดงัต่อไปนี>   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ2นสุดวนัที5 31 ธนัวาคม 2563 

    รายการปรับปรุง  

 ส่วนงานพฒันา ส่วนงาน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 อสงัหาริมทรัพย ์ ใหเ้ช่าพื2นที5 ที5รายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,622 20 1,642 - 1,642 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  1,622 20 1,642 - 1,642 

กาํไรขั2นตน้ตามส่วนงาน  337 12 349 - 349 

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ทรัสต ์      

   เพื5อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - 208 208 - 208 

รายไดอื้5น 20 1 21 - 21 

ตน้ทุนทางการเงิน (67) (1) (68) - (68) 

ค่าเสื5อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (21) - (21) - (21) 

ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจาก      

   การร่วมคา้และบริษทัร่วมที5บนัทึกตาม                    

วธีิส่วนไดเ้สีย (12) - (12) - (12) 

ค่าใชจ่้ายอื5น (373) (6) (379) - (379) 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (116) 214 98 - 98 

รายได้และค่าใช้จ่ายที:ไม่ได้ปันส่วน:      

รายไดภ้าษีเงินได ้     22 

กาํไรสําหรับปี     120 

 ขอ้มูลเกี;ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั>นรายไดแ้ละสินทรัพยที์;แสดงอยู่ใน        

งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ขอ้มูลเกี;ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที;มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ

รายไดข้องกิจการ 

39. กองทุนสํารองเลี>ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั>งกองทุนสาํรองเลี>ยงชีพขึ>นตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง

เลี>ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 และ

ร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลี>ยงชีพนี>บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงศรี จาํกดั 

และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื;อพนกังานนั>นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 

2564 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 4.6 ลา้นบาท (2563: 5.1 ลา้นบาท) 

  



ONE REPORT 2564318

52 

40. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย                

ต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2563 ที;ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้   

เมื;อวนัที; 1 เมษายน 2564 26.65 0.0209 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2564 26.65 0.0209 

41. ภาระผูกพนัและหนี>สินที?อาจเกดิขึ>น 

41.1 ภาระผูกพนัเกี?ยวกบัสัญญาซื>อที?ดนิและก่อสร้างโครงการ 

 ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเกี;ยวกบัสัญญาซื>อที;ดินและก่อสร้างโครงการ

ต่าง ๆ ดงันี>  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สญัญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 131 952 131 952 

สญัญาซื>อที;ดินเพื;อพฒันาโครงการในอนาคต 224 224 224 224 

41.2 การคํ>าประกนั 

ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ>าประกนัซึ;งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ย ซึ; งเกี;ยวเนื;องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัคงเหลือดงันี>  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

หนงัสือคํ%าประกนัการจดัหาและบาํรุงสาธารณูปโภค 343 361 342 360 

หนงัสือคํ%าประกนัเพื4อค ํ%าประกนัการจ่ายชาํระเงินใหก้บั 

   เจา้หนี%  1 1 1 1 
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41.3 คดฟ้ีองร้อง 

1) ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง โดยโจทกเ์รียกร้องใหบ้ริษทั

ย่อยเพิกถอนชื;อและนิติกรรมบนที;ดินให้ตกเป็นทางสาธารณะประโยชน์ หรือจดภาระจาํยอมที;ดิน

ให้แก่โจทก์ พร้อมทั>งรื> อถอนสิ;งปลูกสร้างบนที;ดินดงักล่าว ต่อมาในเดือนตุลาคม 2562 บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยและโจทกไ์ดล้งนามในสญัญาประนีประนอมยอมความเพื;อยติุขอ้พิพาท และศาลชั>นตน้ไดมี้

คาํพิพากษาตามยอมให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนี> แล้ว โดยปัจจุบันบริษัทฯ

ดาํเนินการรื>อถอนสิ;งปลูกสร้างบนที;ดินดงักล่าวแลว้ และบริษทัยอ่ยจดภาระจาํยอมที;ดินดงักล่าวใหแ้ก่

โจทกเ์รียบร้อยแลว้ 

       นอกจากนี> ในเดือนกนัยายนและธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้องใน

ที;ดินโฉนดเดียวกนัเพิ;มอีก 2 คดี โดยโจทก์เรียกร้องให้บริษทัฯรื> อถอนสิ;งปลูกสร้างบนที;ดินดงักล่าว 

และเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 0.6 ล้านบาท ต่อมาในเดือน

พฤศจิกายน 2563 ศาลชั>นตน้มีคาํพิพากษาของคดีที; 1 โดยให้บริษทัฯชดใช้ค่าเสียหายจาํนวน 0.18        

ลา้นบาทแก่โจทก ์ทั>งนี>  บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผื;อหนี> สินที;อาจจะเกิดขึ>นจากคดีความจาํนวน 0.18 

ลา้นบาทไวแ้ลว้ สาํหรับคดีที; 2 คดียงัอยู่ในระหว่างการดาํเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อย่างไร      

กต็าม ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายที;เป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2)  ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษทัฯ ผูรั้บเหมาหลกัและวิศวกรผูค้วบคุมงานก่อสร้างถูกเจา้ของอาคาร                      

ที;อยูข่า้งโครงการระหวา่งก่อสร้างฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 10.40 ลา้นบาท โดยโจทก ์    

อา้งว่าไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการของบริษทัฯ ปัจจุบนับริษทัฯอยูร่ะหว่างการไกล่เกลี;ย

และเสนอแผนงานซ่อมแซมอาคารให้แก่โจทก์ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหาย       

ที;เป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ  

3)  ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งเกี;ยวกบัการผิดสัญญาจะซื>อ      

จะขาย และฟ้องร้องเรียกเงินคืนรวมทั> งหมด 4 คดี (2563: 1 คดี) โดยมีทุนทรัพย์รวมจาํนวน 2.74          

ล้านบาท (2563: 1.15 ล้านบาท) ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการนัดไกล่เกลี;ยกับโจทก์ อย่างไรก็ตาม                 

ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายที;เป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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42. ลาํดบัชั>นของมูลค่ายุตธิรรม 

 ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี> สินที;เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมโดยแยกแสดง

ตามลาํดบัชั>นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี>   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที?เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  

  อสงัหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทุน  - - 103 103 

หนี>สินที?เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

  หุน้กูร้ะยะยาว - 2,220 - 2,220 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที?เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  

  อสงัหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทุน  - - 108 108 

หนี>สินที?เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

  หุน้กูร้ะยะยาว - 1,545 - 1,545 

43. เครื?องมือทางการเงนิ 

43.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี?ยงทางการเงนิ 

  เครื;องมือทางการเงินที;สาํคญัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี>การคา้

และลูกหนี> อื;น เงินให้กูย้ืมแก่กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั หุ้นกู ้เงินกูย้ืมระยะสั>นจากกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนัและ      

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน กลุ่มบริษทัมีความเสี;ยงทางการเงินที;เกี;ยวขอ้งกบัเครื;องมือทางการเงิน

ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี;ยงดงันี>  
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 ความเสี?ยงด้านเครดติ 

  กลุ่มบริษทัมีความเสี;ยงดา้นเครดิตที;เกี;ยวเนื;องกบัลูกหนี>การคา้ เงินใหกู้ย้มื เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนั

การเงิน และเครื;องมือทางการเงินอื;น ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดที;กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชื;อ

คือมูลค่าตามบญัชีที;แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ลกูหนี2การค้า 

กลุ่มบริษทับริหารความเสี;ยงโดยใชน้โยบายและขั>นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเชื;ออยา่งเหมาะสม จึงไม่

คาดวา่จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที;มีสาระสาํคญั นอกจากนี>  กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหนี>

การคา้อยา่งสมํ;าเสมอ  

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิ>นรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั>งสํารองของผลขาดทุนดา้น

เครดิตที;คาดว่าจะเกิดขึ>นคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี> คงค้างนับจากวนัที;ถึงกาํหนดชําระสําหรับ          

กลุ่มลูกคา้ที;มีรูปแบบของความเสี;ยงดา้นเครดิตที;คลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของผลิตภณัฑ ์

และอนัดบัความน่าเชื;อถือของลูกคา้ ทั>งนี>  กลุ่มบริษทัไม่มีการถือครองสินทรัพยค์ ํ>าประกนั การคาํนวณผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตที;คาดว่าจะเกิดขึ>นคาํนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงนํ> าหนกั มูลค่าของ

เงินตามเวลาและขอ้มูลที;มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนไดที้;มีอยู่ ณ วนัที;รายงานเกี;ยวกบั

เหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั;วไป กลุ่มบริษทั

จะตดัจาํหน่ายลูกหนี>การคา้ออกจากบญัชีหากลูกหนี>นั>นคา้งชาํระเกินกวา่หนึ;งปี และกลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การ

ดาํเนินการตามกฎหมายกบัลูกหนี>รายดงักล่าว  

เครื=องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษทับริหารความเสี;ยงดา้นเครดิตที;เกี;ยวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ

ลงทุนกบัคู่สัญญาที;ไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั>นและอยู่ในวงเงินสินเชื;อที;กาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 

โดยวงเงินสินเชื;ออาจมีการปรับปรุงในระหว่างปี การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเสี;ยงของ

การกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที;อาจเกิดขึ>นจากผดินดัชาํระของคู่สญัญา 

ความเสี?ยงด้านตลาด 

ความเสี=ยงจากอัตราแลกเปลี=ยน 

ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี> สินทางการเงินที;เป็น

สกลุเงินตราต่างประเทศ 
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ความเสี=ยงจากอัตราดอกเบี2ย 

กลุ่มบริษัทมีความเสี; ยงจากอัตราดอกเบี> ยที;สําคัญอันเกี;ยวเนื;องกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ                                     

ที;เกี;ยวขอ้งกนั หุ้นกู ้เงินกูย้ืมระยะสั>นจากกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

สินทรัพยแ์ละหนี> สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี>ยที;ปรับขึ>นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี>ย

คงที;ซึ; งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหนี> สินทางการเงินที;สําคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบี>ย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี> สินทางการเงินที;มีอตัราดอกเบี>ยคงที;สามารถแยกตาม

วนัที;ครบกาํหนด หรือวนัที;มีการกาํหนดอตัราดอกเบี> ยใหม่ (หากวนัที;มีการกาํหนดอตัราดอกเบี> ยใหม่          

ถึงก่อน) ไดด้งันี>  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบี:ยคงที5 อตัราดอกเบี:ย ไม่มี  อตัรา 

 ภายใน   ปรับขึ:นลง อตัรา  ดอกเบี:ย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี:ย รวม ที5แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 505 8 513 หมายเหตุ 7 

ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื5น - - - - 33 33 - 

เงินฝากธนาคารที5มีภาระคํ:าประกนั - - - 7 - 7 หมายเหตุ 13 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที5เกี5ยวขอ้งกนั - 308 - - - 308 หมายเหตุ 6 

 - 308 - 512 41 861  

หนีDสินทางการเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - - 3 - 3 หมายเหตุ 21 

เงินกูย้มืระยะสั:นจากกิจการที5เกี5ยวขอ้งกนั 65 - - - - 65 หมายเหตุ 6 

เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อื5น - - - - 427 427 - 

เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 99 99 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 129 179 - 1,038 - 1,346 หมายเหตุ 24 

หุน้กูร้ะยะยาว 955 1,266 - - - 2,221 หมายเหตุ 25 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 48 48 - 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ที5มีภาระดอกเบี:ย 364 - - - - 364 หมายเหตุ 26 

หนี: สินจากการขายทรัพยสิ์นที5มีสิทธิ 

   ซื:อคืนและขายคืน 79 111 - - - 190 

 

หมายเหตุ 27 

 1,592 1,556 - 1,041 574 4,763  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบี:ยคงที5 อตัราดอกเบี:ย ไม่มี  อตัรา 

 ภายใน   ปรับขึ:นลง อตัรา  ดอกเบี:ย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี:ย รวม ที5แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 56 3 59 หมายเหตุ 7 

ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื5น - - - - 23 23 - 

เงินฝากธนาคารที5มีภาระคํ:าประกนั - - - 23 - 23 หมายเหตุ 13 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที5เกี5ยวขอ้งกนั - 205 - - - 205 หมายเหตุ 6 

 - 205 - 79 26 310  

หนีDสินทางการเงนิ        

เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อื5น - - - - 411 411 - 

เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 121 121 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 260 - - 2,014 - 2,274 หมายเหตุ 24 

หุน้กูร้ะยะสั:น 250 - - - - 250 หมายเหตุ 22 

หุน้กูร้ะยะยาว 486 1,057 - - - 1,543 หมายเหตุ 25 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 146 146 - 

 996 1,057 - 2,014 678 4,745  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบี:ยคงที5 อตัราดอกเบี:ย ไม่มี  อตัรา 

 ภายใน   ปรับขึ:นลง อตัรา  ดอกเบี:ย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี:ย รวม ที5แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 498 7 505 หมายเหตุ 7 

ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื5น - - - - 53 53 - 

เงินฝากธนาคารที5มีภาระคํ:าประกนั - - - 7 - 7 หมายเหตุ 13 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที5เกี5ยวขอ้งกนั - 439 - - - 439 หมายเหตุ 6 

 - 439 - 505 60 1,004  

หนีDสินทางการเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - - 3 - 3 หมายเหตุ 21 

เงินกูย้มืระยะสั:นจากกิจการที5เกี5ยวขอ้งกนั 65 - - - - 65 หมายเหตุ 6 

เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อื5น - - - - 439 439 - 

เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 98 98 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 129 179 - 1,038 - 1,346 หมายเหตุ 24 

หุน้กูร้ะยะยาว 955 1,266 - - - 2,221 หมายเหตุ 25 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 37 37 - 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ที5มีภาระดอกเบี:ย 364 - - - - 364 หมายเหตุ 26 

หนี: สินจากการขายทรัพยสิ์นที5มีสิทธิ 

   ซื:อคืนและขายคืน 79 111 - - - 190 

 

หมายเหตุ 27 

 1,592 1,556 - 1,041 574 4,763  

 



ONE REPORT 2564324

58 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบี:ยคงที5 อตัราดอกเบี:ย ไม่มี  อตัรา 

 ภายใน   ปรับขึ:นลง อตัรา  ดอกเบี:ย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี:ย รวม ที5แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 55 3 58 หมายเหตุ 7 

ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื5น - - - - 34 34 - 

เงินฝากธนาคารที5มีภาระคํ:าประกนั - - - 23 - 23 หมายเหตุ 13 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที5เกี5ยวขอ้งกนั - 394 - - - 394 หมายเหตุ 6 

 - 394 - 78 37 509  

หนีDสินทางการเงนิ        

เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อื5น - - - - 422 422 - 

เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 120 120 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 260 - - 2,014 - 2,274 หมายเหตุ 24 

หุน้กูร้ะยะสั:น 250 - - - - 250 หมายเหตุ 22 

หุน้กูร้ะยะยาว 486 1,057 - - - 1,543 หมายเหตุ 25 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 136 136 - 

 996 1,057 - 2,014 678 4,745  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี4ยนแปลงอัตราดอกเบี ;ย  

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลี;ยนแปลงที;อาจเกิดขึ>นอยา่งสมเหตุสมผลของอตัรา

ดอกเบี>ยของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินที;มีอตัราดอกเบี>ยที;ปรับขึ>นลงตามอตัราตลาด ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 

2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี>  

 2564 2563 

สกลุเงิน เพิ4มขึ%น / ลดลง ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษี เพิ4มขึ%น / ลดลง ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษี  
(ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

บาท +0.50 (5,201) +0.50 (10,107) 

 -0.50 5,201 -0.50 10,107 

การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัทาํขึ>นโดยใชส้มมติฐานว่าจาํนวนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินที;มีอตัรา

ดอกเบี>ยที;ปรับขึ>นลงตามอตัราตลาด และตวัแปรอื;นทั>งหมดคงที;ตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนวา่อตัราดอกเบี>ย

ที;ปรับขึ>นลงตามอตัราตลาดของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินไม่ไดมี้อตัราดอกเบี>ยที;กาํหนดไวแ้ลว้ ดงันั>น 

การเปลี;ยนแปลงของอตัราดอกเบี>ยที;เกิดขึ>นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี>ยที;ตอ้งชาํระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั>งนี>  

ขอ้มูลนี>ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
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ความเสี?ยงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเสี;ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบญัชี หุ้นกู้ เงินกู้ยืม

ธนาคารและสัญญาเช่า ทั>งนี>  ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนี> สินประมาณร้อยละ 57 ที;จะครบ

กาํหนดชาํระภายในหนึ;งปีเมื;อเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั>งหมดของหนี> สินดงักล่าวที;แสดงอยูใ่นงบการเงิน 

(2563: ร้อยละ 63) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 57 2563: ร้อยละ 63) กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของ

ความเสี;ยงที;เกี;ยวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื;อนาํไปชาํระหนี> สินเดิมและไดข้อ้สรุปว่าความเสี;ยงดงักล่าวอยู่ใน

ระดบัตํ;า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนที;หลากหลายอย่างเพียงพอ อีกทั>งยงั

สามารถตกลงกบัผูใ้หกู้ร้ายเดิมเพื;อขยายระยะเวลาของหนี> สินที;จะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนออกไปไดอี้ก 

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี> สินทางการเงินที;ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที;      

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซึ; งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาซึ; งประกอบดว้ยเงินตน้และดอกเบี>ย

ตามสญัญา โดยที;ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี>  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 

 
เมื4อทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

รายการที*ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 2,510 - - 2,510 

เงินกูย้มืระยะสั%นจากกิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั 69,875 - - - 69,875 

เจา้หนี%การคา้และเจา้หนี% อื4น - 426,612 - - 426,612 

เงินประกนัผลงาน - 36,418 62,704 - 99,122 

หนี% สินตามสญัญาเช่า - 3,479 5,784 1,296 10,559 

หุน้กูร้ะยะยาว - 1,071,058 1,327,682 - 2,398,740 

เงินกูย้มืระยะยาว - 768,553 633,159 - 1,401,712 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - 48,287 - - 48,287 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ที4มีภาระดอกเบี%ย - 363,925 - - 363,925 

หนี% สินจากการขายทรัพยสิ์นที4มีสิทธิ             

ซื%อคืนและขายคืน - 87,585 123,956 - 211,541 

รวมรายการที*ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 69,875 2,808,427 2,153,285 1,296 5,032,883 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563 

 
เมื4อทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

รายการที*ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เจา้หนี%การคา้และเจา้หนี% อื4น - 410,521 - - 410,521 

เงินประกนัผลงาน - 32,942 88,517 - 121,459 

หนี% สินตามสญัญาเช่า - 3,745 6,601 2,592 12,938 

หุน้กูร้ะยะสั%น - 260,120 - - 260,120 

หุน้กูร้ะยะยาว - 565,306 1,083,348 - 1,648,654 

เงินกูย้มืระยะยาว - 1,708,350 641,360 - 2,349,710 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - 146,397 - - 146,397 

รวมรายการที*ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 3,127,381 1,819,826 2,592 4,949,799 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 

 
เมื4อทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

รายการที*ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 2,510 - - 2,510 

เงินกูย้มืระยะสั%นจากกิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั 69,875 - - - 69,875 

เจา้หนี%การคา้และเจา้หนี% อื4น - 438,921 - - 438,921 

เงินประกนัผลงาน - 34,928 62,704 - 97,632 

หนี% สินตามสญัญาเช่า - 3,479 5,784 1,296 10,559 

หุน้กูร้ะยะยาว - 1,071,058 1,327,682 - 2,398,740 

เงินกูย้มืระยะยาว - 768,553 633,159 - 1,401,712 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - 37,141 - - 37,141 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ที4มีภาระดอกเบี%ย - 363,925 - - 363,925 

หนี% สินจากการขายทรัพยสิ์นที4มีสิทธิ             

ซื%อคืนและขายคืน - 87,585 123,956 - 211,541 

รวมรายการที*ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 69,875 2,808,100 2,153,285 1,296 5,032,556 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563 

 
เมื4อทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

รายการที*ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เจา้หนี%การคา้และเจา้หนี% อื4น - 422,061 - - 422,061 

เงินประกนัผลงาน - 31,467 88,517 - 119,984 

หนี% สินตามสญัญาเช่า - 3,745 6,601 2,592 12,938 

หุน้กูร้ะยะสั%น - 260,120 - - 260,120 

หุน้กูร้ะยะยาว - 565,306 1,083,348 - 1,648,654 

เงินกูย้มืระยะยาว - 1,708,350 641,360 - 2,349,710 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - 136,323 - - 136,323 

รวมรายการที*ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 3,127,372 1,819,826 2,592 4,949,790 

43.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครื?องมือทางการเงนิ 

เนื;องจากเครื; องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั> นหรือมีอตัราดอกเบี> ย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี>ยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื;องมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีที;แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้หนี> สินทางการเงินดงัต่อไปนี>  

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนี>สินทางการเงนิ     

   หุน้กูร้ะยะยาว 2,203 2,220 1,531 1,545 

กลุ่มบริษทัมีวธีิการและสมมติฐานที;ใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื;องมือทางการเงิน ดงันี>  

ก)  สินทรัพยแ์ละหนี> สินทางการเงินที;จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั> น ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี>และเงินใหกู้ย้มืระยะสั>นแก่กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั เจา้หนี>และเงินกูย้มืระยะสั>นจาก

กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนัแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที;แสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

ข)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที;จ่ายดอกเบี> ยในอตัราคงที; แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี>ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั สาํหรับ

เงินกูย้มืที;มีเงื;อนไขใกลเ้คียงกนั 
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ค)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที;จ่ายดอกเบี> ยในอตัราใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบี> ยในตลาด แสดงมูลค่า

ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที;แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั>นของมูลค่ายติุธรรม  

44.     การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที;สาํคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึ; งโครงสร้างทุนที;เหมาะสม

เพื;อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น รวมถึงการ

ปฏิบติัตามเงื;อนไขทางการเงินตามที;กาํหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้โดยกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามเงื;อนไขทางการ

เงินดงักล่าวตลอดระยะเวลาที;รายงาน โดย ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี> สินต่อทุน

เท่ากบั 2.5:1 (2563: 2.6:1) และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหนี> สินต่อทุนเท่ากบั 2.6:1 (2563: 2.7:1) 

45. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื;อวนัที; 15 กุมภาพนัธ์ 2565 ที;ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้นาํเสนอต่อที;ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯประจาํปี 2565 เพื;อพิจารณาอนุมติัเรื;องต่างๆ ดงันี>  

1. การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.0259 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั>งสิ>น 33 ลา้นบาท 

2. การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษทัฯ (“หุ้นกู้          

แปลงสภาพที;เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม”) จาํนวนรวมทั>งสิ>นไม่เกิน 300,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 

บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกูแ้ปลงสภาพ มูลค่าที;เสนอขายรวมทั>งสิ>นไม่เกิน 300 ลา้นบาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัฯที;มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรร 4,251 

หุน้เดิมต่อ 1  หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากมีเศษจากการคาํนวณใหต้ดัทิ>งทุกกรณี โดยผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

รายใดที;ถือหุ้นตํ;ากว่า 4,251 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื>อหุ้นกูแ้ปลงสภาพตามสิทธิได ้(แต่สามารถจองซื>อเกิน

สิทธิของตนได)้ และผูถื้อหุ้นเดิมรายที;มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรสามารถจองซื>อหุ้นกูแ้ปลงสภาพตามสิทธิ

นอ้ยกว่าสิทธิหรือเกินสิทธิของตนได ้หรือสละสิทธิไม่จองซื>อหุ้นกูแ้ปลงสภาพที;เสนอขายในครั> งนี> ก็ได ้

โดยบริษทัฯจะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผูถื้อหุ้นที;จองซื>อตามสิทธิจนครบถว้นก่อน หากมีหุ้นกู้      

แปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรตามสิทธิ บริษทัฯจะจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนที;เหลือให้แก่ผูถื้อหุ้น          

ที;จองซื>อและชาํระเงินค่าหุ้นกูแ้ปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกูแ้ปลงสภาพเหลือ          

ใหจ้ดัสรร) ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี>  
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1) ในกรณีที;จาํนวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที;ผูถ้ือหุน้เดิมจองซื>อเกินกวา่สิทธิของตนมีจาํนวนมากกวา่
จาํนวนหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนที;เหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนที;เหลือในระหวา่ง   

ผูถ้ือหุน้เดิมที;ไดจ้องซื>อเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุน้สามญัเดิมของผูถ้ือหุน้ที;จองซื>อ

เกินสิทธิแต่ละราย โดยการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวใหด้าํเนินการไปจนกระทั;งไม่มีหุน้กู้

แปลงสภาพเหลือใหจ้ดัสรร 

2) ในกรณีที;จาํนวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที;ผูถ้ือหุน้เดิมจองซื>อเกินกวา่สิทธิของตนมีจาํนวนนอ้ยกวา่
จาํนวนหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนที;เหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนที;เหลือใหแ้ก่            

ผูถื้อหุน้เดิมที;ไดจ้องซื>อเกินสิทธิและชาํระเงินค่าจองซื>อหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกราย 

3. การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที;จะซื>อหุน้สามญัของบริษทัฯครั> งที; 2  (CHEWA-W2) 

จํานวนไม่เกิน 300 ลา้นหน่วย ใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้เดิมของบริษทัฯที;จองซื>อและไดร้ับจดัสรรหุน้กู  ้         

แปลงสภาพตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ที;ผูถ้ ือหุน้แต่ละรายถืออยู  ่(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า                        

ในอตัราส่วน 1  หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อ 1,000 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั> งที; 2 (CHEWA-W2) 

โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัที;ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ และมีราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 1.20 บาทต่อหุน้ 

(ยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิ)  

4. การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจํานวน  1,032,664,424 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

2,307,692,307 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,307,692,307 หุน้ มูลค่าที;ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็น 1,275,027,883 หุน้ มูลค่า           

ที;ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการตดัหุน้ที;ไม่ไดรั้บการจดัสรรจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ;มทุนใหก้บั   

ผูถ้ือหุน้เดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที;ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2561 จาํนวน 

282,664,196 หุน้ และหุน้ที;เหลือจากการรองรับหุน้ปันผลอีกจาํนวน 928 หุน้ รวมถึงหุน้รองรับ            

ที;เหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที;จะซื>อหุน้สามญัของบริษทัฯครั> งที; 1 (CHEWA-W1) 

ที;ครบกาํหนดอายไุปเมื;อวนัที; 28 พฤศจิกายน 2562 จาํนวน 749,999,300 หุน้ รวมเป็นจาํนวนทั>งสิ>น 

1,032,664,424 หุน้ 

5. การเพิ ;มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจํานวนรวม 550 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,275,027,883 หุน้ มูลค่าที;ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,825,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,825,027,883 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ;มทุนจาํนวน 550 ลา้นหุน้ มูลค่าที;ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เพื;อรองรับการออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 250 ลา้นหุน้ และการออกเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิที;จะซื>อหุน้สามญัของบริษทัฯครั> งที; 2 (CHEWA-W2) จาํนวน 300 ลา้นหุน้  
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6. การจดัสรรหุน้สามญัเพิ;มทุนจาํนวน 550 ลา้นหุน้ มูลค่าที;ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื;อรองรับการออก

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที;จะซื>อหุน้สามญัของบริษทัฯ

ครั> งที; 2 (CHEWA-W2) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี>  

1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ;มทุนเพื;อรองรับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวนรวมทั>งสิ>น     

ไม่เกิน 250 ลา้นหุน้ มูลค่าที;ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวนรวมทั>งสิ>น        

ไม่เกิน 300,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าที;เสนอขาย

รวมทั>งสิ>นไม่เกิน 300 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯที;มีสิทธิไดร้ับการจดัสรรตาม

สัดส่วนการถือหุน้  (Right Offering) โดยกําหนดอตัราส่วนการแปลงสภาพ  1 หน่วยหุน้กู  ้        

แปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได  ้833 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 1.20 บาทต่อหุน้ 

ทั>งนี>  ราคาและอตัราแปลงสภาพดงักล่าวเป็นราคาที;สูงกวา่ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

และอาจเปลี;ยนแปลงไดอ้นัเนื;องมาจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื;อนไขที;จะไดก้าํหนดไว้

ในขอ้กาํหนดสิทธิต่อไป 

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ;มทุนเพื;อรองรับการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที;จะซื>อหุน้สามญั
ของบริษทัฯครั> งที; 2 (CHEWA-W2) จาํนวนรวมทั>งสิ>นไม่เกิน 300 ลา้นหุน้ มูลค่าที;ตราไวหุ้น้ละ     

1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที;จองซื>อหุน้กูแ้ปลงสภาพตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ที;ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่

(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิครั> งที; 2 (CHEWA-W2) คิดเป็นจาํนวนไม่เกิน  300 ลา้นหน่วย 

46. การอนุมตังิบการเงนิ 

 งบการเงินนี>ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมื;อวนัที; 15 กมุภาพนัธ์ 2565 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

	 บริัษััทได้�สิอบทานข�อม้ลในแบบแสิด้งรัาย์การัข�อม้ลปีรัะจำาปีี/รัาย์งานปีรัะจำาปีีฉบับน้�แล�วด้�วย์ค่วามรัะมัด้รัะวัง	 บรัิษััท 
ขอรัับรัองว่า	 ข�อม้ลด้ังกล่าวถื้กต้�องค่รับถื�วน	 ไม่เปี็นเท็จ	 ไม่ทำาให�ผู้้�อื�นสิำาค่ัญผู้ิด้หรัือไม่ขาด้ข�อม้ลท่�ค่วรัต้�องแจ�งในสิารัะสิำาค่ัญ	
นอกจากน้�	บรัิษััทขอรัับรัองว่า

1. งบการัเงินและข�อม้ลทางการัเงินท่�สิรั้ปีมาในแบบแสิด้งรัาย์การัข�อม้ลปีรัะจำาปีี/แบบ	56-1	One	Report	ได้�แสิด้งข�อม้ลอย์่าง
ถื้กต้�องค่รับถื�วนในสิารัะสิำาค่ัญเก่�ย์วกับฐานะการัเงิน	ผู้ลการัด้ำาเนินงาน	และกรัะแสิเงินสิด้ของบรัิษััทและบรัิษััทย์่อย์แล�ว

2. บรัษัิัทได้�จดั้ให�ม่รัะบบการัเปีดิ้เผู้ย์ข�อมล้ท่�ด้	่เพื�อให�แนใ่จวา่บรัษัิัทได้�เปีดิ้เผู้ย์ข�อมล้ในส่ิวนท่�เปีน็สิารัะสิำาคั่ญของทั�งบรัษัิัทและ
บรัิษััทย์่อย์อย์่างถื้กต้�องค่รับถื�วนแล�ว	รัวมทั�งค่วบค่้มด้้แลให�ม่การัปีฏิิบัต้ิต้ามรัะบบด้ังกล่าว

3. บริัษััทได้�จัด้ให�ม่รัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในท่�ด้่	 และค่วบค่้มด้้แลให�ม่การัปีฏิิบัต้ิต้ามรัะบบด้ังกล่าว	 และบรัิษััทได้�แจ�งข�อม้ล
การัปีรัะเมินรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ใน	ณ	วันท่�	15	ก้มภาพันธิ์	2565	ต้่อผู้้�สิอบบัญช่่และกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบรัิษััทแล�ว	 
ซึื้�งค่รัอบค่ล้มถืึงข�อบกพร่ัองและการัเปีล่�ย์นแปีลงท่�สิำาค่ัญของรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ใน	 รัวมทั�งการักรัะทำาท่�มิช่อบท่�อาจม่ 
ผู้ลกรัะทบต้่อการัจัด้ทำารัาย์งานทางการัเงินของบรัิษััทและบรัิษััทย์่อย์

	 ในการัน้�	 เพื�อเปี็นหลักฐานว่าเอกสิารัทั�งหมด้เปี็นเอกสิารัช้่ด้เด้่ย์วกันกับท่�บรัิษััทได้�รัับรัองค่วามถื้กต้�องแล�ว	 บรัิษััทได้�
มอบหมาย์ให�	 นางสิาวช่นิสิรัา	 ย์ิ�งนอก	 เปี็นผู้้�ลงลาย์มือช่ื�อกำากับเอกสิารัน้�ไว�ท้กหน�าด้�วย์	 หากเอกสิารัใด้ไม่ม่ลาย์มือช่ื�อของ	 
นางสิาวช่นิสิรัา	ย์ิ�งนอก	กำากับไว�	บรัิษััทจะถืือว่าไม่ใช่่ข�อม้ลท่�บรัิษััทได้�รัับรัองค่วามถื้กต้�องของข�อม้ลแล�วด้ังกล่าวข�างต้�น

ชื่อ ตำาแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นาย์ช่าต้ิช่าย์		พานิช่ช่่วะ ปีรัะธิานกรัรัมการั	

2. นาย์บ้ญ	ช่้น	เก่ย์รัต้ิ กรัรัมการั/กรัรัมการัผู้้�จัด้การั

ผู้รับมอบอำานาจ  
ชื่อ ตำาแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นางสิาวช่นิสิรัา	ย์ิ�งนอก เลขาน้การับรัิษััท



บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 333

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
ชื่อ 1. นายชาติชาย พานิชชีวะ

ตำาแหน่ง ปีรัะธิานกรัรัมการั,	ปีรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั	และ	กรัรัมการัผู้้�ม่อำานาจลงนามผู้้กพันบรัิษััท

อายุ 60	ปีี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ)

0.16	(ณ	วันท่�	30	ธิันวาค่ม	2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

สิาม่นางสิมหะทัย์	พานิช่ช่่วะ

เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 13	ม่นาค่ม	2551

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	 ปีรัิญญาโท	สิาขาการัค่�ารัะหว่างปีรัะเทศ	และ	สิาขาการัต้ลาด้	จากมหาวิทย์าลัย์	ซื้าน	ฟื้รัานซื้ิสิโก	รััฐแค่ลิฟื้อเน้ย์รั์
-	 ปีรัิญญาต้รั่	สิาขาการัธินาค่ารั	จากมหาวิทย์าลัย์	ซื้าน	ฟื้รัานซื้ิสิโกไ	รััฐแค่ลิฟื้อเน้ย์รั์
-	 อน้ปีรัิญญา	สิาขาศิลปีศาสิต้รั์	และค่อมพิวเต้อรั์	จากวิทย์าลัย์โรัเจอรั์	วิลเล่�ย์ม	รััฐโรัด้ไอรั์แลนด้์	

ประวัติการอบรม
-		หลักสิ้ต้รั	Director	Accreditation	Program	(DAP)	9/2547	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-		หลักสิ้ต้รัวิทย์าลัย์ปี้องกันรัาช่อาณาจักรั	2522	(วปีอ.	2552)	สิมาค่มวิทย์าลัย์ปี้องกันรัาช่อาณาจักรั	ในพรัะบรัมรัาช่้ปีถืัมภ์
-		หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง	รั้่น	13	(วต้ท.13)	สิถืาบันวิทย์าการัต้ลาด้ท้น	
-		หลักสิต้้รัปีรัะกันวนิาศภัย์ขั�นสิง้	รั้น่	2	(วปีสิ.2)	สิำานกังานค่ณะกรัรัมการักำากบัและส่ิงเสิรัมิการัปีรัะกอบธิร้ักจิปีรัะกนัภยั์	(ค่ปีภ.)
-	 หลักสิ้ต้รัการับรัิหารัจัด้การัด้�านค่วามมั�นค่งขั�นสิ้ง	รั้่น	3	(สิวปีอ.มสิ.3)	สิมาค่มวิทย์าลัย์ปี้องกันรัาช่อาณาจักรั	 
	 ในพรัะบรัมรัาช่้ปีถืัมภ์
-		หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งด้�านการัค่�าการัพาณิช่ย์์	รั้่น	6	(TEPCoT	6)	สิถืาบันวิทย์าการัการัค่�า	 
	 มหาวิทย์าลัย์หอการัค่�าไทย์
-		หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งด้�านการับรัิหารังานพัฒนาเมือง	รั้่น	3	(มหานค่รัรั้่นท่�	3)	มหาวิทย์าลัย์นวมินทรัาธิิรัาช่
-		หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งด้�านการับรัิหารัเมือง	รั้่น	1	(ผู้้�นำาเมือง	1)	มหาวิทย์าลัย์นวมินทรัาธิิรัาช่
-		หลักสิ้ต้รัการัปีฏิิรั้ปีธิ้รักิจและสิรั�างเค่รัือข่าย์นวัต้กรัรัม	รั้่น	1	(Brain	1)	โด้ย์สิภาอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปีรัะเทศไทย์

ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
2559	-	ปีัจจ้บัน				 ปีรัะธิานกรัรัมการั	บรัิษััท	ไทย์ศรั่ปีรัะกันภัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2551	-	ปีัจจ้บัน				 ปีรัะธิานกรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2550	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	บรัิษััท	ท่ท่	แอล	อ้ต้สิาหกรัรัม	จำากัด้	(มหาช่น)
2548	-	ปีัจจ้บัน		 ปีรัะธิานกรัรัมการั/กรัรัมการั	บรัิษััท	เอท่พ่	30	จำากัด้	(มหาช่น)
2537	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการับรัิหารั	บรัิษััท	ค่าเธิ่ย์์ล่สิแพลน	จำากัด้	(มหาช่น)								

เอกสารแนบั 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

และเลขานุการ 
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ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
2563	-	ปีัจจ้บัน			 รัองปีรัะธิาน	สิภาอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปีรัะเทศไทย์	และปีรัะธิานค่ณะกรัรัมการั	E-Commerce
2562	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	ท่ท่แอล	แค่ปีปีิต้อล	จำากัด้
2562	-	ปีัจจ้บัน			 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	โฮีม	ออฟื้ฟื้ิศ	จำากัด้
2561	-	ปีัจจ้บัน			 ปีรัะธิานกล้่มอ้ต้สิาหกรัรัมแก�วและกรัะจก	สิภาอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปีรัะเทศไทย์
2561	-	ปีัจจ้บัน			 รัองปีรัะธิาน	-	งานสิ่งเสิรัิมการัค่�าการัลงท้น	ค่ณะผู้้�บรัิหารัสิภาอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปีรัะเทศไทย์
2561	-	ปีัจจ้บัน			 ปีรัะธิาน	หอการัค่�านานาช่าต้ิแห่งปีรัะเทศไทย์
2560	-	ปีัจจ้บัน				 ค่ณะกรัรัมการัสิ่งเสิรัิมกิจการัมหาวิทย์าลัย์	มหาวิทย์าลัย์นวมินทรัาธิิรัาช่
2560	-	ปีัจจ้บัน			 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วา	ฮีารั์ท	จำากัด้
2558	-	ปีัจจ้บัน		 ค่ณะกรัรัมการัช่มรัมแบด้มินต้ัน	รัาช่กรั่ฑาสิโมสิรั	โปีโลค่ลับ
2558	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการั	บรัิษััท	ค่�าไพบ้ลย์์	จำากัด้
2557	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการั	บรัิษััท	ท้นไพบ้ลย์์	จำากัด้
2556	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการั	บรัิษััท	ด้่ท่	แอนด้์	จ่	จำากัด้
2556	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้
2554	-	ปีัจจ้บัน				 ปีรัะธิานกรัรัมการั	บรัิษััท	โกลบอล	เอ็นไวรัอนเมนทอล	เทค่โนโลย์่	จำากัด้
2551	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น	จำากัด้	
2551	-	ปีัจจ้บัน				 รัองปีรัะธิานกรัรัมการั	บรัิษััท	บางกอกค่รัิสิต้ัล	จำากัด้
2549	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการั	บรัิษััท	ไพลักษัณ์	จำากัด้	
2549	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการั	บรัิษััท	ไพบ้ลย์์ธิ้รักิจ	จำากัด้	
2548	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการั	บรัิษััท	บางกอก	ค่รัิสิต้ัล	จำากัด้	
2548	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการั	บรัิษััท	กรัมด้ิษัฐ์	พารั์ค่	จำากัด้	
2547	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการั	บรัิษััท	อมต้ะ	ปีิโต้รัเล่ย์ม	จำากัด้
2540	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่าต้ิช่่วะ	จำากัด้	
2536	-	ปีัจจ้บัน			 กรัรัมการับรัิหารั	บรัิษััท	ค่าเธิ่ย์์ล่สิแพลน	จำากัด้
2536	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการับรัิหารั	บรัิษััท	ช่�างไอแลนด้์	รั่สิอรั์ท	จำากัด้	(บารัาล่	บ่ช่	รั่สิอรั์ท)	
2536	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการับรัิหารั	บรัิษััท	สิ่มาธิาน้	จำากัด้

ประสบการณ์ทำางานในอดีต
-		 ท่�ปีรัึกษัารัองนาย์กรััฐมนต้รั่
-		 เลขาธิิการั	สิหพันธิ์ผู้้�ผู้ลิต้แก�วและกรัะจกแห่งอาเซื้่ย์น
-		 รัองปีรัะธิาน	กล้่มแก�วและกรัะจก	สิภาอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปีรัะเทศไทย์
-		 รัองปีรัะธิานกรัรัมการั	บรัิษััท	สิย์ามทรั่	ด้่เวลลอปีเม�นท์	จำากัด้
-		 รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัใหญ่	บรัิษััท	กรัะจกไทย์อาซื้าฮี่	จำากัด้	(มหาช่น)
-	 สิมาช่ิกพิเศษั	The	International	Commission	on	Glass
-	 ท่�ปีรัึกษัา	ปีรัะธิานสิภาอ้ต้สิาหกรัรัมแห่งปีรัะเทศไทย์
-	 ท่�ปีรัึกษัาค่ณะกรัรัมาธิิการัการัอ้ต้สิาหกรัรัม	สิภาผู้้�แทนรัาษัฎรั
-	 กรัรัมการั	บรัิษััท	เค่ม่การัต้ลาด้	จำากัด้
-		 กรัรัมการัท่�ปีรัึกษัาศ้นย์์บรัิหารัธิ้รักิจย์ั�งย์ืน	ค่ณะพาณิช่ย์ศาสิต้รั์และการับัญช่่	มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์
-		 กรัรัมการัผู้้�จัด้การัใหญ่	บรัิษััท	ไทย์ศรั่ปีรัะกันภัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
-		 ปีรัะธิานค่ณะกรัรัมการับรัิหารั	บรัิษััท	พารัากอน	ค่ารั์	เรันทัล	จำากัด้	(Hertz)
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ชื่อ 2. นายบุญ ชุน เกียรติ

ตำาแหน่ง กรัรัมการัผู้้�จัด้การั/กรัรัมการับรัิหารั/กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั/กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง

อายุ 48	ปีี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ)

0.08	(ณ	วันท่�	30	ธิันวาค่ม	2564)

เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 13	ม่นาค่ม	2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่ม่

คุณวุฒิทางการศึกษา
-		ปีรัิญญาต้รั่	Faculty	of	Accountancy,	Nanyang	Technological	University,	Singapore	
-		CFA	Charterholder	
-		Chartered	Accountant	(Singapore)	

ประวัติการอบรม
-		หลักสิต้้รั	Director	Certification	Program	(DCP)	รั้น่ท่�	155/2012	โด้ย์สิมาค่มส่ิงเสิรัมิสิถืาบันกรัรัมการับริัษััทไทย์	(IOD)
-	 หลักสิ้ต้รั	MAI	Sustainability	Strategy	Program	ปีี2563

ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
2558	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั/กรัรัมการับรัิหารั/กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั/กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง
	 	 	 	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
2560	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการั/กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	บรัิษััท	ช่่วา	ฮีารั์ท	จำากัด้
2556	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการั/กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้
2551	-	ปีัจจ้บัน			 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	ฮีัพ	ซื้้น	จำากัด้
2562	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	โฮีม	ออฟื้ฟื้ิศ	จำากัด้
2562	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการั	สิมาค่มอาค่ารัช่้ด้ไทย์
2562	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	กมลา	ซื้่เน้ย์รั์	ลิฟื้วิ�ง	จำากัด้

ประสบการณ์ทำางานในอดีต
-	 Non-Executive	Director	&	Finance	Director	TEE	Land	Ltd.,	Singapore
-	 Director	Viet-TEE	Co.,	Ltd.	Vietnam	
-	 กรัรัมการั	บรัิษััท	โกลบอล	เอ็นไวรัอนเมนทอล	เทค่โนโลย์่	จำากัด้
-	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ออสิก�า	ด้่ไซื้น์	แอนด้์	เด้ค่ค่อเรัช่ั�น	จำากัด้	
-	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ออสิก�า	เอสิเต้ท	เมนเนจเม�นท์	จำากัด้	
-	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ทรัานสิ	อิค่วอโทเรั่ย์ล	อินโด้ไช่น่า	จำากัด้
-	 กรัรัมการั	บรัิษััท	ออสิก�า	พรั็อพเพอรั์ต้่�	เมนเนจเม�นท์	จำากัด้
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ชื่อ 3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

ตำาแหน่ง กรัรัมการับรัิหารั

อายุ 56	ปีี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ)

0.10	(ณ	วันท่�	30	ธิันวาค่ม	2564)

เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 13	ม่นาค่ม	2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ภรัรัย์านาย์ช่าต้ิช่าย์	พานิช่ช่่วะ

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	 ปีรัิญญาโท	สิาขาการัจัด้การั	สิถืาบันพัฒนบรัิหารัศาสิต้รั์	ศศินทรั์	จ้ฬาลงกรัณ์มหาวิทย์าลัย์	
-	 ปีรัิญญาต้รั่	สิาขาค่รั้ศาสิต้รั์	จ้ฬาลงกรัณ์มหาวิทย์าลัย์	

ประวัติการอบรม
-	หลักสิ้ต้รั	Director	Certification	Program	(DCP)	รั้่นท่�	104/2008	โด้ย์สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-	หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง	รั้่น	9	(วต้ท.9)	โด้ย์สิถืาบันวิทย์าการัต้ลาด้ท้น	
-	หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งด้�านการับรัิหารังานพัฒนาเมือง	(มหานค่รัรั้่นท่�	1)	โด้ย์มหาวิทย์าลัย์นวมินทรัาธิิรัาช่
-	หลักสิ้ต้รัการับรัิหารัจัด้การัด้�านค่วามมั�นค่งขั�นสิ้ง	รั้่นท่�	8	โด้ย์สิมาค่มวิทย์าลัย์ปี้องกันรัาช่อาณาจักรั	 
	 ในพรัะบรัมรัาช่้ปีถืัมภ์
-	หลักสิ้ต้รัวิทย์าการัผู้้�นำาไทย์-จ่น	(วทจ.)	รั้่นท่�	1	มหาวิทย์าลัย์หัวเฉ้ย์วเฉลิมพรัะเก่ย์รัต้ิ

ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
2558	-	ปีัจจ้บัน			กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2558	-	ปีัจจ้บัน			กรัรัมการั	บรัิษััท	เอท่พ่	30	จำากัด้	(มหาช่น)
2555	-	ปีัจจ้บัน			กรัรัมการั/ปีรัะธิานเจ�าหน�าท่�บรัิหารั	บรัิษััท	อมต้ะ	ว่เอ็น	จำากัด้	(มหาช่น)
2555	-	ปีัจจ้บัน			ปีรัะธิานค่ณะกรัรัมการัลงท้น	บรัิษััท	อมต้ะ	ค่อรั์ปีอเรัช่ั�น	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
2561	-	ปีัจจ้บัน			ปีรัะธิานค่ณะกรัรัมการั	Amata	City	Ha	Long	Thanh	Joint	Stock	Company
2561	-	ปีัจจ้บัน			กรัรัมการั	Amata	Asia	(Myanmar)	Limited
2559	-	ปีัจจ้บัน			ปีรัะธิานค่ณะกรัรัมการั	Amata	Township	Long	Thanh	Joint	Stock	Company	
2558	-	ปีัจจ้บัน			ปีรัะธิานค่ณะกรัรัมการั	Amata	City	Long	Thanh	Joint	Stock	Company
2556	-	ปีัจจ้บัน			กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	อินเต้อรั์เช่นจ์	จำากัด้
2554	-	ปีัจจ้บัน			กรัรัมการั	บรัิษััท	โกลบอล	เอ็นไวรัอนเมนทอล	เทค่โนโลย์่	จำากัด้
2551	-	ปีัจจ้บัน			ปีรัะธิานค่ณะกรัรัมการั	Amata	Asia	Limited
2547	-	ปีัจจ้บัน			Director	President	Amata	City	Bien	Hoa	Joint	Stock	Company,	Vietnam
2540	-	ปีัจจ้บัน			กรัรัมการั	บรัิษััท	ช่าต้ิช่่วะ	จำากัด้
2538	-	ปีัจจ้บัน			กรัรัมการั	บรัิษััท	อมต้ะ	โฮีลด้ิ�ง	จำากัด้

ประสบการณ์ทำางานในอดีต
-		กรัรัมการั	บรัิษััท	กมลา	ซื้่เน้ย์รั์	ลิฟื้วิ�ง	จำากัด้
-		กรัรัมการั	บรัิษััท	เอท่พ่	30	ค่อรั์ปีอเรัช่ั�น	จำากัด้	
-		กรัรัมการั	บรัิษััท	อมต้ะ	บ่.กรัิม	เพาเวอรั์	จำากัด้
-		ปีรัะธิานเจ�าหน�าท่�พัฒนาธิ้รักิจ	บรัิษััทอมต้ะ	ค่อรั์ปีอเรัช่ัน	จำากัด้	(มหาช่น)
-		กรัรัมการั	บรัิษััท	โค่ล	อมต้ะ	จำากัด้
-		กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	บรัิษััท	เอเอ็มท่	มารั์เก็ต้ต้ิ�ง	แอนด้์	ค่อนซื้ัลต้ิ�ง	จำากัด้
-		ผู้้�จัด้การัฝ่่าย์การัต้ลาด้	บรัิษััท	บางปีรัะกง	อินด้ัสิเต้รั่ย์ล	ปีารั์ค่	2	จำากัด้	
-		QA	Supervisor	บรัิษััท	ซื้่เกท	เทค่โนโลย์่	(ปีรัะเทศไทย์)	จำากัด้
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ชื่อ 4. นางสุภาภรณ์์ บุรพกุศลศรี

ตำาแหน่ง กรัรัมการัอิสิรัะ/ปีรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ/กรัรัมการัสิรัรัหาและ	 
พิจารัณาค่่าต้อบแทน/กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั/ปีรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง

อายุ อาย์้	69	ปีี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ)

0.00	(สิัด้สิ่วนการัถืือห้�นของค่้่สิมรัสิ)

เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 18	ก้มภาพันธิ์	2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่ม่

คุณวุฒิทางการศึกษา
-		ปีรัิญญาโท	บัญช่่มหาบัณฑิต้	มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์
-		ปีรัิญญาต้รั่	บัญช่่บัณฑิต้	(เก่ย์รัต้ินิย์มด้่)	มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์

ประวัติการอบรม
-	 หลักสิ้ต้รั	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รั้่นท่�	87/2554	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-		หลักสิ้ต้รั	Role	of	the	Compensation	Committee	Program	(RCC)	รั้่นท่�	13/2554	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบัน 
	 กรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-		หลักสิ้ต้รั	Director	Certification	Program	(DCP)	รั้่นท่�	172/2556	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-		หลักสิต้้รั	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	รั้น่ท่�	23/2559	สิมาค่มส่ิงเสิรัมิสิถืาบันกรัรัมการับริัษััทไทย์	(IOD)
-		มาต้รัฐานการัรัาย์งานการัเงินฉบับเปีล่�ย์นและผู้ลกรัะทบทางภาษั่อากรั	สิำานักงานอ่วาย์
-		The	Audit	Committee’s	Role	in	Compliance	and	Ethical	Culture	Oversight	สิมาค่มส่ิงเสิริัมสิถืาบันกรัรัมการับริัษััทไทย์	(IOD)	
-		ธิ้รักิจในย์้ค่แห่งค่วามผู้ันแปีรัผู้ิด้ปีกต้ิ	สิำานักงานอ่วาย์
-		Research	Alliance	Dialogue	on	Corporate	Governance	2017	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-		Audit	Committee	Forum	2018	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-		หลักสิ้ต้รั	Chief	Financial	Officer	Certification	Program	รั้่นท่�	4	สิภานักบัญช่่แห่งปีรัะเทศไทย์
-		หลักสิ้ต้รัวิทย์าลัย์การัทัพอากาศ	รั้่นท่�	35	กองทัพอากาศ
-		หลักสิ้ต้รัการับรัิหารัเศรัษัฐกิจสิาธิารัณะ	สิำาหรัับนักบรัิหารัรัะด้ับสิ้ง	รั้่นท่�	7	สิถืาบันพรัะปีกเกล�า
-		ค่วามรั้�กฎหมาย์ภาษั่อากรั	PwC
-		การัอบรัมมาต้รัฐานการับัญช่่ปีรัะจำาปีี	2561	PwC
-		รัาย์งานทางการัเงินสิำาหรัับกิจการัท่�ไม่ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์สิาธิารัณะ	สิภาวิช่าช่่พบัญช่่
-		จรัรัย์าบรัรัณของผู้้�ปีรัะกอบวิช่าช่่พบัญช่่	สิภาวิช่าช่่พบัญช่่
-		เรัื�องเล่าข่าวท้จรัิต้และผู้ิด้มาต้รัฐานบัญช่่ของบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์น	รั้่น	1/2561	สิภาวิช่าช่่พบัญช่่	
-	 การับรัรัย์าย์หัวข�อ	“IT	สิิ�งท่�กรัรัมการัต้�องรั้�แต้่ไม่กล�าถืาม”	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-		การับรัรัย์าย์หัวข�อ	“Audit	Committee	of	the	future-driving	through	the	era	of	disruption”	 
	 สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-		การัปีาฐกถืาและเสิวนา	COSO	ERM	2017	Enterprise	Risk	Management	Intergrating	with	Strategy	 
	 and	Performance	ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์
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ประวัติการอบรม (ต่อ)
-		งานสิัมมนาปีรัะจำาปีีสิำาหรัับค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	หัวข�อ	“ค่วามย์ั�งย์ืนของธิ้รักิจย์้ค่ด้ิจิทัล:	รั้�ให�ไว-ใช่�ให�เปี็น”	 
	 สิำานักงานอ่วาย์
-		อบรัมค่วามรั้�เก่�ย์วกับภาษั่อากรั	PwC
-		การัอบรัมมาต้รัฐานการับัญช่่ปีรัะจำาปีี	2562	PwC
-		เรัื�องเล่าข่าวท้จรัิต้และผู้ิด้มาต้รัฐานบัญช่่ของบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์น	รั้่นท่�	1/62	สิภาวิช่าช่่พบัญช่่
-		How	Block	chain	influence	the	business	operations	สิภาวิช่าช่่พบัญช่่
-		Refreshment	Traditional	Costing	รั้่นท่�	1/62	สิภาวิช่าช่่พบัญช่่
-		ภาพรัวมมาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงิน	รั้่นท่�	2/62	สิภาวิช่าช่่พบัญช่่
-		งานสิัมมนาวิช่าการัด้�านการัปีรัะกันภัย์	หัวข�อ	“Proactive	InsurTech	for	National	Sustainbility”	สิำานักงาน	ค่ปีภ.
-		สิัมนาเผู้ย์แพรั่ผู้ลการัศึกษัาข�อม้ล	audit	adjustment	สิำานักงาน	ก.ล.ต้.
-		E-Learning	“ทฤษัฎ่ต้�นท้นน่ารั้�”	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า
-		E-Learning	“งบกรัะแสิเงินสิด้”	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า
-		E-Learning	“การัวิเค่รัาะห์งบการัเงิน”	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า
-		E-Learning	“จรัรัย์าบรัรัณและมาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงินสิำาหรัับกิจการัท่�ไม่ม่สิ่วนได้�เสิ่ย์สิาธิารัณะ”	 
	 กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า
-		E-Learning	“สิารัสินเทศทางการับัญช่่2”	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า
-		E-Learning	“สิารัสินเทศทางการับัญช่่1”	กรัมพัฒนาธิ้รักิจการัค่�า
-		Director’s	Briefing	“Governing	in	tomorrow’s	world”	(IOD)
-		Director’s	Briefing	“AGM	จ่าย์ปีันผู้ลและออกห้�นก้�	ค่ณะกรัรัมการัต้�องพิจารัณาอะไรั”	(IOD)
-		Road	to	certify	with	THAI	CAC	“ทำาอย์่างไรัให�ผู้่านการัรัับรัองของ	CAC	พรั�อมเสิวนาพิเศษั	 
	 บทบาทของกรัรัมการัต้รัวจสิอบในการัย์ื�นของรัับรัอง”	(IOD)
-		Independent	Director	Forum	1/2021:	It’s	Time	for	Board	Meeting	Reformation	(IOD)
-		การัปีรัะช่้มรั่วมกับกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์น	“ค่วามรั้�เก่�ย์วกับงบการัเงินและปีรัะเด้็นทางบัญช่่กับ 
	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ”	สิำานักงาน	ก.ล.ต้.

ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
2560	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการัอิสิรัะ	บรัิษััท	ปีรัะกันภัย์ไทย์วิวัฒน์	จำากัด้	(มหาช่น)
2558	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการัอิสิรัะ/ปีรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ/กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน/	 
	 	 	 	 ปีรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง/กรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั	
	 	 	 	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
2560	-	ม.ค่.2562		กรัรัมการัอิสิรัะ/ปีรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	บรัิษััท	เอสิ	เอ็น	เซื้อรั์วิสิ	โซื้ล้ช่ั�น	จำากัด้

ประสบการณ์ทำางานในอดีต
-		กรัรัมการั	บรัิษััท	โรังแรัมท่าอากาศย์านสิ้วรัรัณภ้มิ	จำากัด้	
-		รัองกรัรัมการัผู้้�อำานวย์การัใหญ่	สิาย์งานแผู้นงานและการัเงิน	บรัิษััท	ท่าอากาศย์านไทย์	จำากัด้	(มหาช่น)	
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ชื่อ 5. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

ตำาแหน่ง กรัรัมการัอิสิรัะ/กรัรัมการัต้รัวจสิอบ/กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน/ 
ปีรัะธิานกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั/กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง

อายุ 52	ปีี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ)

0.13	(ณ	วันท่�	30	ธิันวาค่ม	2564)

เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 18	ก้มภาพันธิ์	2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่ม่

คุณวุฒิทางการศึกษา
-		ปีรัิญญาโท	สิาขาการัจัด้การั	มหาวิทย์าลัย์จอห์นสิันแอนด้์เวลล์	รััฐโรัด้ไอแลนด้์	สิหรััฐอเมรัิกา
-		ปีรัิญญาต้รั่	สิาขานิต้ิศาสิต้รั์	มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์

ประวัติการอบรม
-		หลักสิ้ต้รั	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รั้่นท่�	119/2015	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-		การับรัรัย์าย์หัวข�อ	“Audit	Committee	of	the	future-driving	through	the	era	of	disruption”	 
	 สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-		การัปีาฐกถืาและเสิวนา	COSO	ERM	2017	Enterprise	Risk	Management	Intergrating	with	Strategy	and		 	
	 Performance	ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศไทย์
-		งานสิัมมนาปีรัะจำาปีีสิำาหรัับค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	หัวข�อ	“ค่วามย์ั�งย์ืนของธิ้รักิจย์้ค่ด้ิจิทัล:	รั้�ให�ไว-ใช่�ให�เปี็น”	 
	 สิำานักงานอ่วาย์
-		การัปีรัะช่้มรั่วมกับกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์น	“ค่วามรั้�เก่�ย์วกับงบการัเงินและปีรัะเด้็นทางบัญช่่กับ 
	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ”	สิำานักงาน	ก.ล.ต้.

ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
2558	-	ปีัจจ้บัน				 กรัรัมการัอิสิรัะ/กรัรัมการัต้รัวจสิอบ/กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน/	 
	 	 	 	 ปีรัะธิานกรัรัมการักำากับด้้แลกิจการั/กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ่�ย์ง	
	 	 	 	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2555	-	ปีัจจ้บัน					กรัรัมการั/กรัรัมการัอิสิรัะ	บรัิษััท	ท่ท่แอล	อ้ต้สิาหกรัรัม	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
2557	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	ท้นไพบ้ลย์์	จำากัด้
2557	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	เก่ย์รัต้ิแลนด้์	จำากัด้
2556	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	เก่ย์รัต้ิธิาน้	ค่ันทรั่ค่ลับ	จำากัด้
2552	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	เจเนอรััล	อินช่ัวรัันสิ์	โบรัค่เกอรั์	จำากัด้
2552	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	เด้อะ	ลิทิเกเทอรั์สิ	จำากัด้

ประสบการณ์ทำางานในอดีต
-	 ทนาย์ค่วามอาว้โสิ	บรัิษััท	สิำานักงานกฎหมาย์	ค่นึง	แอนด้์	พารั์ทเนอรั์สิ	จำากัด้
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ชื่อ 6. พลตำารวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ

ตำาแหน่ง กรัรัมการั/กรัรัมการัอิสิรัะ/ปีรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน

อายุ 60	ปีี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ)

ไม่ม่

เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 12	กันย์าย์น	2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่ม่

คุณวุฒิทางการศึกษา
-		เศรัษัฐศาสิต้รับัณฑิต้	Vanderbilt	University	รััฐเทนเนสิซื้่	สิหรััฐอเมรัิกา
-		บรัิหารัธิ้รักิจมหาบัณฑิต้	University	of	San	Francisco	รััฐแค่ลิฟื้อรั์เน้ย์	สิหรััฐอเมรัิกา
-		รััฐศาสิต้รัมหาบัณฑิต้	มหาวิทย์าลัย์สิ้โขทัย์ธิรัรัมาธิิรัาช่
-		Federal	Bureau	Investigation	(FBI)	National	Academy

ประวัติการอบรม
-		หลักสิ้ต้รั	Corporate	Governance	for	Capital	Market	intermediaries	(CGI)	รั้่น	3/2558	 
	 สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-		หลักสิ้ต้รั	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	รั้่น	20/2558	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-	หลักสิ้ต้รั	Finance	for	Non-Finance	Director	(FN)	19/2548	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-	หลักสิ้ต้รั	Audit	Committee	and	Continuing	Development	Program	(ACP)	7/2548 
	 สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-		หลักสิ้ต้รั	Director	Accreditation	Program	(DAP)	11/2547	สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-		หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง	รั้่นท่�	2	สิถืาบันวิทย์าการัต้ลาด้ท้น	(วต้ท.)
-		หลักสิ้ต้รัการัปี้องกันรัาช่อาณาจักรั	รั้่นท่�	53	โด้ย์สิมาค่มวิทย์าลัย์ปี้องกันรัาช่อาณาจักรั	ในพรัะบรัมรัาช่้ปีถืัมภ์

ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
2561	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั/กรัรัมการัอิสิรัะ/ปีรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณาค่่าต้อบแทน	
	 	 	 	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2552	-	ปีัจจ้บัน		 ปีรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ	บรัิษััทหลักทรััพย์์	ฟื้ินันเซื้่ย์	ไซื้รััสิ	จำากัด้	(มหาช่น)
2547	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการัอิสิรัะ	บรัิษััทหลักทรััพย์์	ฟื้ินันเซื้่ย์	ไซื้รััสิ	จำากัด้	(มหาช่น)
2543	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	การับินกรั้งเทพ	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
2563	-	ปีัจจ้บัน		 จเรัต้ำารัวจ	สิำานักงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
2561	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	กรั้งเทพธินาค่ม	จำากัด้
2552	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	เขาค่�อ	วินด้์	พาวเวอรั์	จำากัด้
2551	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	ซื้ัสิเทนเอเบิลเอนเนอย์่	ค่อรั์ปีอเรัช่ั�น	จำากัด้
2549	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	ไทย์โค่โพล่อ้ต้สิาหกรัรัมพลาสิต้ิก	จำากัด้
2537	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	พ่รัะพรั็อพเพอรั์ต้่�	จำากัด้
2529	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	แม่อรั้ณ	จำากัด้
ปีัจจ้บัน	 	 	 กรัรัมการั	บรัิษััท	โมเด้อรั์นแมน้	จำากัด้

ประสบการณ์ทำางานในอดีต
-		จเรัต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
-		ผู้้�ช่่วย์ผู้้�บัญช่าการัต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
-		ผู้้�บัญช่าการั	สิำานักงานกำาลังพล	สิำานักงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
-	 ผู้้�บัญช่าการั	สิำานักงานเทค่โนโลย์่สิารัสินเทศและการัสิื�อสิารั	สิำานักงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
-		รัองจเรัต้ำารัวจ	(สิบ7)	สิำานักงานจเรัต้ำารัวจ	สิำานักงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
-		กรัรัมการั	บรัิษััท	หลักทรััพย์์	เอสิบ่ไอ	ไทย์	ออนไลน์	จำากัด้
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ชื่อ 7. นายพินิจ หาญพาณ์ิชย์

ตำาแหน่ง กรัรัมการั/กรัรัมการัอิสิรัะ/กรัรัมการัต้รัวจสิอบ

อายุ 66	ปีี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ)

ไม่ม่

เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 12	กันย์าย์น	2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่ม่

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	 ปีรัิญญาโท	รััฐศาสิต้รั์มหาบัณฑิต้	สิาขาการัปีกค่รัอง	มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์
-	 ปีรัิญญาต้รั่	รััฐศาสิต้รั์บัณฑิต้	สิาขาบรัิหารัรััฐกิจ	มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์

ประวัติการอบรม
-	 หลักสิ้ต้รั	Director	Accreditation	Program	(DAP)	โด้ย์สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-		การัปีรัะช่้มรั่วมกับกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์น	“ค่วามรั้�เก่�ย์วกับงบการัเงินและปีรัะเด้็นทางบัญช่่กับ 
	 ค่ณะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ”	สิำานักงาน	ก.ล.ต้.

ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
2561	-	ปีัจจ้บัน	กรัรัมการั/กรัรัมการัอิสิรัะ/กรัรัมการัต้รัวจสิอบ	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)
2561	-	ปีัจจ้บัน		กรัรัมการั	บรัิษััท	บางกอก	เช่น	ฮีอสิปีิทอล	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
2559	-	ปีัจจ้บัน		ข�ารัาช่การับำานาญ	กรัะทรัวงมหาด้ไทย์

ประสบการณ์ทำางานในอดีต
-	 ผู้้�ว่ารัาช่การัจังหวัด้สิม้ทรัปีรัาการั
-	 อธิิบด้่กรัมท่�ด้ินกรัะทรัวงมหาด้ไทย์
-	 ผู้้�ว่ารัาช่การัจังหวัด้ลำาพ้น	
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ชื่อ 8. นายธนิศร นิติสาโรภาส

ตำาแหน่ง รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	สิาย์งานการัเงินและบัญช่่

อายุ 53	ปีี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ)

ไม่ม่

เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 26	พฤษัภาค่ม	2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่ม่

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	 รัะด้ับปีรัิญญาโท	สิาขา	Executive	MBA	มหาวิทย์าลัย์จ้ฬาลงกรัณ์
-	 รัะด้ับปีรัิญญาต้รั่	สิาขาการับัญช่่	มหาวิทย์าลัย์เอเช่่ย์อาค่เนย์์	

ประวัติการอบรม
ไม่ม่

ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
2564	-	ปีัจจ้บัน			 รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	สิาย์งานการัเงินและบัญช่่	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
2556	-	ปีัจจ้บัน		 กรัรัมการั	บรัิษััท	มิรัาเค่ิล	แกรันด้์อินเต้อรั์เทรัด้ด้ิ�ง	จำากัด้		

ประสบการณ์ทำางานในอดีต
-	 รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	สิาย์งานบัญช่่และการัเงิน	บรัิษััท	เจ.เอสิ.พ่.	พรั็อพเพอรั์ต้่�	จำากัด้	(มหาช่น)
-	 ผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์บัญช่่การัเงินและปีฎิบัต้ิการั	บรัิษััท	ธินาสิิรัิ	กรั้๊ปี	จำากัด้	(มหาช่น)
-	 ผู้้�จัด้การัฝ่่าย์บรัิหารั	บรัิษััท	เพรัซื้ิเด้นท์ไรัซื้์โปีรัด้ักสิ์	จำากัด้	(มหาช่น)
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ชื่อ 9. นางสาวจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์  

ตำาแหน่ง รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	ฝ่่าย์ขาย์และการัต้ลาด้

อายุ 41	ปีี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ)

0.04	(ณ	วันท่�	30	ธิันวาค่ม	2564)

เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 26	มกรัาค่ม	2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่ม่

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	 ปีรัิญญาต้รั่	สิาขาการัต้ลาด้	มหาวิทย์าลัย์รัาช่ภัฏิพรัะนค่รั

ประวัติการอบรม
-	 LC	Development	Program	-	Train	the	Trainer	
-	 Personality	Development	Course	
-	 Fundamental	Selling	Skills	for	Living	Consultant

ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
2560	-	ปีัจจ้บัน		รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	ฝ่่าย์ขาย์และการัต้ลาด้	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
ไม่ม่

ประสบการณ์ทำางานในอดีต
-	 ผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์ขาย์	บรัิษััท	ณ้ศาศิรัิ	จำากัด้	(มหาช่น)
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ชื่อ 10. นายยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ์์

ตำาแหน่ง รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	ฝ่่าย์ปีฏิิบัต้ิการั	

อายุ 50	ปีี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ)

0.04	(ณ	วันท่�	30	ธิันวาค่ม	2564)

เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 4	มิถื้นาย์น	2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่ม่

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	 ปีรัิญญาต้รั่	วิศวกรัรัมศาสิต้รับัณฑิต้	สิาขาวิช่าวิศวกรัรัมโย์ธิา	มหาวิทย์าลัย์เอเช่่ย์อาค่เนย์์

ประวัติการอบรม
-		Microsoft	Access	2010	and	Excel	2010	Customized	
-		Mind	Map	for	Business/Project	Management	Program	
-		Mini	MRE	(Master	of	Real	Estate)	
-		Excellence	in	Situation	Management	
-		Change	Management	
-	 Safety	OHSAS	14001	
-	 	Associate	Support	Safety	and	Hygiene	of	Working	(Thailand)	Level	Course	Management

ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
2562	-	ปีัจจ้บัน		รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การั	ฝ่่าย์ปีฏิิบัต้ิการั	 บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
ไม่ม่

ประสบการณ์ทำางานในอดีต
-		Store	Development	Manager	Ek-Chai	Distribution	System	Co.,Ltd.
-		BU	Capabilities	development	expert	manager	Asian	Property	Development	PLC.
-		Project	Manager	Pruksa	Real	Estate	PLC.
-		Project	Manager	K-Tech	Construction	PLC.
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ชื่อ 11. นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคูณ์

ตำาแหน่ง ผู้้�ช่่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	ฝ่่าย์กฎหมาย์และกำากับกิจการั

อายุ 36	ปีี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ)

0.03	(ณ	วันท่�	30	ธิันวาค่ม	2564)

เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 26	มกรัาค่ม	2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่ม่

คุณวุฒิทางการศึกษา
-		ปีรัิญญาโท	-	MBA	สิาขา	:	การับรัิหารัจัด้การั	มหาวิทย์าลัย์นานาช่าต้ิแสิต้มฟื้อรั์ด้
-		ปีรัิญญาต้รั่	บรัิหารัธิ้รักิจบัณทิต้	(การัสิอบบัญช่่)	มหาวิทย์าลัย์เทค่โนโลย์่รัาช่มงค่ลกรั้งเทพ

ประวัติการอบรม
-		Leadership	Skills	for	Auditors	-	สิ.ต้.ท.
-		ปีัจจัย์การัเกิด้ท้จรัิต้ในภาวะวิกฤต้	COVID	19	-	IA	Clinic	5/2020
-		พรับ.ค่้�มค่รัองข�อม้ล	ล้กค่�า	PDPA	for	Customers	
-		โค่รังการัอบรัมอสิังหารัิมทรััพย์์	SURE	รั้่นท่�	8	-	ม.ศิลปีากรั
-		Warning	Signs	of	Fraud	-	PwC	Thailand	
-		ค่วามย์ั�งย์ืนของธิ้รักิจย์้ค่ด้ิจิทัล	รั้�ให�ไว	-	ใช่�ให�เปี็น	-	บรัิษััท	สิำานักงาน	อ่วาย์
-		ปีาฐกถืาและเสิวนา	COSO	ERM	2017	-	สิมาค่มบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นไทย์	
-		ช่้ด้หลักสิ้ต้รักลย์้ทธิ์ด้�านค่วามย์ั�งย์ืนของธิ้รักิจ	(Corporate	Sustainability	Strategy)	-	ต้ลาด้หลักทรััพย์์	
-		หลักสิ้ต้รัพื�นฐานด้�านค่วามย์ั�งย์ืนของธิ้รักิจ	(Preliminary	to	Corporate	Sustainability)	-	ต้ลาด้หลักทรััพย์์	
-		รัะบบการัจัด้การัด้�านสิิ�งแวด้ล�อม	ISO14001:2015	-	GCS	International	Registra	Co.,Ltd.
-		การัเสิรัิมสิรั�างภาวะผู้้�นำาและการัพัฒนาท่มงาน	-	ศ้นย์์พัฒนากลย์้ทธิ์ทางธิ้รักิจ	Strategic
-		Leadership	Morality	(ผู้้�นำาในฝ่ัน	สิำาค่ัญท่�ค่้ณธิรัรัม)	-	Wisdom	Pro	Co.,ltd
-		CG	Code	workshop	-	สิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์
-	 Credential	Professional	Internal	Auditor	of	Thailand	-	สิมาค่มผู้้�ต้รัวจสิอบภาย์ใน	CPIAT	#29
-		การักำากับด้้แลการัปีฏิิบัต้ิงานการัปีรัะกอบธิ้รักิจการัเปี็นนาย์หน�าซื้ื�อขาย์หลักทรััพย์์	และต้ัวแทนซื้ื�อขาย์สิัญญาซื้ื�อขาย์ 
	 ล่วงหน�า	-	สิมาค่มบรัิษััทหลักทรััพย์์ไทย์
-		ค่วามรั้�เก่�ย์วกับการักำากับด้้แลการัปีฏิิบัต้ิงาน	-	สิมาค่มบรัิษััทหลักทรััพย์์ไทย์
-		การักำากับด้้แลการัปีฏิิบัต้ิงานการัปีรัะกอบธิ้รักิจการัเปี็นนาย์หน�าซื้ื�อขาย์หลักทรััพย์์	และต้ัวแทนซื้ื�อขาย์สิัญญาซื้ื�อขาย์
	 ล่วงหน�าสิำาหรัับผู้้�กำากับด้้แลการัปีฏิิบัต้ิงานด้�านหลักทรััพย์์	-	สิมาค่มบรัิษััทหลักทรััพย์์ไทย์
-		ค่วามรั้�พื�นฐานและเทค่นิค่การักำากับด้้แลการัปีฏิิบัต้ิงานสิำาหรัับผู้้�กำากับด้้แลการัปีฏิิบัต้ิงานด้�านธิ้รักิจหลักทรััพย์์	 
	 รัะด้ับพื�นฐาน	-	สิมาค่มบรัิษััทหลักทรััพย์์ไทย์
-	 มาต้รัฐานวิช่าช่่พสิำาหรัับกำากับด้้แลการัปีฏิิบัต้ิงานด้�านธิ้รักิจหลักทรััพย์์	รัะด้ับกลาง	-	สิมาค่มบรัิษััทหลักทรััพย์์ไทย์

ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
2560	-	ปีัจจ้บัน		 ผู้้�ช่่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั	ฝ่่าย์กฎหมาย์และกำากับกิจการั	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
ไม่ม่

ประสบการณ์ทำางานในอดีต
-		Assistance	Manager	Compliance	&	Internal	control	บรัิษััท	เค่เทค่	ค่อนสิต้รััค่ช่ั�น	จำากัด้	(มหาช่น)
-		Supervisor	Compliance	and	Internal	audit	บรัิษััท	เอ็มท่เอสิ	โกลด้์	ฟื้ิวเจอรั์	จำากัด้	
-		Head	of	Internal	audit	บรัิษััท	เอ็มท่เอสิ	โกลด้์	จำากัด้
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ชื่อ 12. นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก

ตำาแหน่ง เลขาน้การับรัิษััท

อายุ 46	ปีี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ)

0.01	(ณ	วันท่�	30	ธิันวาค่ม	2564)

เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 13	ธิันวาค่ม	2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่ม่

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	 รัะด้ับปีรัิญญาโท	บรัิหารัธิ้รักิจมหาบัณฑิต้	สิาขาผู้้�ปีรัะกอบการั	มหาวิทย์าลัย์ศิลปีากรั	
-	 ปีรัิญญาต้รั่	บรัิหารัธิ้รักิจบัณฑิต้	สิาขาการับัญช่่	มหาวิทย์าลัย์วงษั์ช่วลิต้ก้ล	จังหวัด้นค่รัรัาช่สิ่มา

ประวัติการอบรม
-	 Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)	class	15/2019	โด้ย์สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-	 Company	Secretary	Forum	1/2019	โด้ย์สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-	 Effective	Minute	Taking	(EMT)	class	37/2017	โด้ย์สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-	 Anti-Corruption	the	Practical	Guide	(ACPG)	class	35/2017	โด้ย์สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-	 Company	Reporting	Program	(CRP)	class	16/2016	โด้ย์สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-	 Company	Secretary	Program	(CSP)	class	75/2016	โด้ย์สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย์	(IOD)
-	 Advances	for	Corporate	Secretaries	class	2/2016	โด้ย์สิมาค่มบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นไทย์	(IOD)
-	 Fundamentals	for	Corporate	Secretaries	class	2/2016	โด้ย์สิมาค่มบรัิษััทจด้ทะเบ่ย์นไทย์	(IOD)
-	 Strategic	CSR	Management	Certificate	of	Accomplishment	(SET)
-	 Supply	Chain	and	Stakeholder	Engagement	Certificate	of	Accomplishment	(SET)
-	 Corporate	Social	Initiatives	for	Sustainable	Development	Certificate	of	Accomplishment	(SET)
-	 Internal	Audit	ISO	9001	:	2015	โด้ย์	Asia	Training	Center
-	 Requirement	ISO	9001	:	2015	โด้ย์	Asia	Training	Center

ตำาแหน่งในบริษัทมหาชน
2561	-	ปีัจจ้บัน		 เลขาน้การับรัิการับรัิษััท	บรัิษััท	ช่่วาทัย์	จำากัด้	(มหาช่น)

ตำาแหน่งในบริษัทจำากัดและอื่นๆ
ไม่ม่

ประสบการณ์ทำางานในอดีต
-	 เลขาน้การับรัิษััท	บรัิษััท	เอ็นอ่พ่	อสิังหารัิมทรััพย์์และอ้ต้สิาหกรัรัม	จำากัด้	(มหาช่น)
-	 เลขาน้การักรัรัมการัผู้้�จัด้การั	บรัิษััท	เอ็นอ่พ่	อสิังหารัิมทรััพย์์และอ้ต้สิาหกรัรัม	จำากัด้	(มหาช่น)
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บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 355

เอกสารแนบั 5 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท  
(CODE OF CONDUCT)

1. นโยบาย
	 จรัรัย์าบรัรัณของบรัิษััท	ใช่�สิำาหรัับกรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารั	พนักงานของบรัิษััท	และบรัิษััทในเค่รัือท้กบรัิษััท	และท้กรัะด้ับไม่ว่า
บ้ค่ค่ลด้ังกล่าวจะได้�ลงนามรัับทรัาบหรัือไม่

2. การปฏิบัติตามกฎหมาย
	 วัต้ถื้ปีรัะสิงค่์ของบรัิษััท	ค่ือ	การัทำาธิ้รักิจโด้ย์ช่อบด้�วย์กฎหมาย์และต้�องเปี็นไปีต้ามข�อกำาหนด้ต้่างๆ	และเค่ารัพในสิิทธิิของ
ผู้้�ค่�า	และล้กค่�าของบรัิษััท

3. จรรยาบรรณ์ของบริษัทประกอบด้วย
 3.1 การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำาส่ังต่างๆ ของบริษัท

	 จรัรัย์าบรัรัณน้�เปี็นส่ิวนท่�เพิ�มขึ�นจากรัะเบ่ย์บ	 ข�อบังคั่บ	 ปีรัะกาศ	 ค่ำาสิั�งอื�นๆ	 ของบรัิษััท	 หากข�อค่วามในรัะเบ่ย์บ 
ข�อบังค่ับ	ปีรัะกาศ	หรัือค่ำาสิั�งใด้ๆ	ขัด้แย์�งกับข�อค่วามในจรัรัย์าบรัรัณ	ให�ใช่�ข�อค่วามในจรัรัย์าบรัรัณน้�แทน

	 กรัรัมการั	 ผู้้�บรัิหารั	 และพนักงานท้กค่นของบรัิษััท	 ต้�องปีฏิิบัต้ิต้นต้ามรัะเบ่ย์บ	 ข�อบังค่ับ	 ปีรัะกาศ	 และค่ำาสิั�งต้่างๆ	 
ของบรัิษััท	และของผู้้�บังค่ับบัญช่าในรัะด้ับเหน่อขึ�นไปี	กล่าวค่ือ

3.1.1	 ต้�องสินับสิน้นนโย์บาย์และการัปีฏิิบัต้ิต้ามรัะเบ่ย์บ	ข�อบังค่ับ	ค่ำาสิั�ง	ข�อต้กลง	ปีรัะกาศ	หรัือหนังสิือเว่ย์นของบรัิษััท	
ซื้ึ�งปีรัะกาศให�พนักงานท้กค่นทรัาบโด้ย์เค่รั่งค่รััด้

3.1.2	 ต้�องปีฏิิบัต้ิงานในหน�าท่�ด้�วย์ค่วามซืื้�อสิัต้ย์์สิ้จริัต้และเท่�ย์งธิรัรัม	 ต้ลอด้จนต้�องรัาย์งานเหต้้การัณ์ท่�อาจก่อให�เกิด้ 
ค่วามเสิ่ย์หาย์แก่ช่ื�อเสิ่ย์ง	และทรััพย์์สิินของบรัิษััท	โด้ย์เรั็ว

3.1.3	 ต้�องสิ้ภาพ	ให�เก่ย์รัต้ิ	และให�ค่วามนับถืือต้่อผู้้�รั่วมงาน	

3.1.4	 ต้�องปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ด้�วย์ค่วามต้ั�งใจ	 วิรัิย์ะอ้ต้สิาหะ	 รัักษัารัะเบ่ย์บแบบแผู้นและธิรัรัมาภิบาลของบริัษััท	 เพื�อเป็ีน 
แบบอย์่างอันด้่ให�แก่พนักงานโด้ย์ทั�วไปี	เพื�อให�บรัิษััทม่ค่วามก�าวหน�า	และเปี็นไปีอย์่างถื้กต้�องต้ามค่รัรัลองธิรัรัม

3.1.5	 ต้�องรัักษัาไว�ซื้ึ�งผู้ลปีรัะโย์ช่น์และค่วามลับของบรัิษััท	(Confidentiality	of	information)	ของล้กค่�า	หรัือท่�เก่�ย์วกับ
กิจการัใด้ๆ	ท่�บรัิษััทไม่พึงเปีิด้เผู้ย์โด้ย์เค่รั่งค่รััด้	การัเผู้ย์แพรั่ข่าวสิารัต้่างๆ	อันเก่�ย์วกับธิ้รักิจการัเงินและต้ัวบ้ค่ค่ล
ของบริัษััท	จะต้�องกรัะทำาต้ามแนวทางท่�ถืก้ต้�องเหมาะสิมท่�ได้�รับัอนญ้าต้เท่านั�น	และต้�องกรัะทำาด้�วย์ค่วามรัอบค่อบ
และม่ปีรัะสิิทธิิภาพ	ด้ังนั�น	ต้ลอด้รัะย์ะเวลาท่�เปี็นพนักงานของบรัิษััท	และภาย์หลังจากพ�นสิภาพของพนักงานของ
บรัิษััท	พนักงานท้กค่นต้กลงจะรัักษัาข�อม้ลอันเปี็นค่วามลับด้ังกล่าวข�างต้�นไว�เปี็นค่วามลับ	หากม่การัเปีิด้เผู้ย์หรัือ
สิง่ให�แก่ผู้้�อื�นหรืัอใช่�ข�อม้ลดั้งกลา่วในเรัื�องอื�นใด้นอกเหนอ่จากการัปีฏิบัิต้หิน�าท่�ให�กับบริัษััท	พนกังานต้กลงยิ์นย์อม
รัับผู้ิด้ช่อบช่ด้ใช่�ค่วามเสิ่ย์หาย์ให�แก่บรัิษััทต้ามท่�เกิด้ขึ�นจรัิงท้กปีรัะการั

3.1.6	 ต้�องช่่วย์กันรัะมัด้รัะวังและป้ีองกันทรััพย์์สิินของบริัษััท	 โด้ย์มิให�เสิ่ย์หาย์หรืัอสิ้ญหาย์ไม่ว่าจากบ้ค่ค่ลหรืัอจาก 
ภัย์พิบัต้ิใด้ๆ	 เท่าท่�สิามารัถืจะทำาได้�อย์่างเต้็มท่�	 รัวมทั�งไม่นำาสิิ�งของใด้ๆ	 ไม่ว่าอ้ปีกรัณ์หรัือทรััพย์์สิินของบรัิษััท	 
ไปีใช่�ปีรัะโย์ช่น์สิ่วนต้ัวหรัือเพื�อปีรัะโย์ช่น์ของผู้้�อื�นท่�ไม่ได้�เก่�ย์วข�องกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษััท

3.1.7	 บรัิหารังานโด้ย์ย์ึด้มั�นในค่้ณธิรัรัมและจรัิย์ธิรัรัม	 รัวมทั�งสิ่งเสิรัิมให�ม่ค่้ณธิรัรัมและจรัิย์ธิรัรัมในท้กรัะด้ับของบรัิษััท	
ต้ลอด้จนสิอด้สิ่องด้้แลและจัด้การัแก�ปีัญหาค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ช่น์	(Conflict	of	Interest)	ท่�อาจเกิด้ขึ�นใน
บรัิษััท
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3.1.8	 ต้�องปีกค่รัองด้้แลผู้้�ใต้�บังค่ับบัญช่าอย์่างใกล�ช่ิด้	ม่ค่วามย์้ต้ิธิรัรัม	ไม่ม่อค่ต้ิ

3.1.9	 ต้�องพรั�อมท่�จะทำางานเปี็นท่ม	และสิามารัถืรัับฟื้ังค่วามค่ิด้เห็นของผู้้�อื�น

3.1.10	 ต้�องปีฏิิบัต้ิต้าม	 ต้ลอด้จนต้�องสินับสิน้น	 และช่่วย์ค่วบค่้มกำากับพนักงานในบังค่ับบัญช่าให�ปีฏิิบัต้ิต้ามรัะเบ่ย์บ	 
วนิยั์	และข�อกำาหนด้ของบริัษััท	ในการัใช่�รัะบบค่อมพิวเต้อร์ั	ข�อมล้ค่อมพิวเต้อร์ั	ข�อมล้จรัาจรัทางค่อมพิวเต้อร์ัของ
บรัิษััทอย์่างเค่รั่งค่รััด้	(IT	Security)	เพื�อให�การัใช่�เค่รัื�องค่อมพิวเต้อรั์ของบรัิษััท	เปี็นไปีต้ามกฎหมาย์ค่อมพิวเต้อรั์	
กฎหมาย์ลิขสิิทธิิ�	 หรัือกฎหมาย์อื�นๆ	 ท่�เก่�ย์วข�อง	 และป้ีองกันมิให�เกิด้ค่วามเสิ่ย์หาย์ต่้อชื่�อเสิ่ย์งและภาพลักษัณ์ 
ของบรัิษััท

3.1.11	 ให�ค่วามรั่วมมือในปีรัะเด้็นการัแจ�งข�อรั�องเรั่ย์น	การัให�เบาะแสิ	(Whistle	Blowing)	หรัือ	 การัให�ข�อม้ล	หลักฐาน
ท่�เพ่ย์งพอท่�บริัษััทจะด้ำาเนินการัต้รัวจสิอบต่้อไปีได้�	 โด้ย์มั�นใจว่าจะได้�รัับค่วามเป็ีนธิรัรัมและได้�รัับค่วามค้่�มค่รัอง	 
(ห้�นย์ั�งย์ืน	ข�อ	10)

3.1.12	 ต้รัะหนักและม่สิ่วนร่ัวมในการัให�ค่วามเสิมอภาค่	 ช่าย์และหญิงม่สิิทธิิ	 ศักด้ิ�ศรั่เท่าเท่ย์มกัน	 การัไม่เลือกปีฏิิบัต้ิ	
(Discrimination)	เน่�องจากค่วามแต้กต้่างในเรัื�องถืิ�นกำาเนิด้	เช่ื�อช่าต้ิ	ภาษัา	เพศ	อาย์้	ค่วามพิการั	สิภาพทางกาย์ 
หรืัอสิ้ขภาพ	 สิถืานะของบ้ค่ค่ล	 ฐานะทางเศรัษัฐกิจหรืัอสิังค่ม	 ค่วามเชื่�อทางศาสินา	 การัศึกษัาอบรัม	 หรัือ 
ค่วามค่ิด้เห็นทางการัเมือง	เพื�อให�องค่์กรัสิามารัถืปีฏิิบัต้ิอย์่างเท่าเท่ย์มกันในท้กด้�าน	(ห้�นย์ั�งย์ืน	ข�อ	10)

3.1.13	 ให�ค่วามสิำาค่ัญกับค่วามปีลอด้ภัย์ในสิถืานท่�ทำางาน	 ทั�งทางด้�านสิ้ขภาพ	(Health)	 ค่วามปีลอด้ภัย์	(Safety)	 และ	 
สิิ�งแวด้ล�อมในการัทำางาน	ทั�งกับพนักงานและผู้้�เข�ามาต้ิด้ต้่อ	ปีรัะกอบกับ	ค่ำานึงถืึงค่วามปีลอด้ภัย์ของช่้มช่นและ
สิิ�งแวด้ล�อม	(Social	&	Environment)	บรัิเวณข�างเค่่ย์งท่�บรัิษััทปีฏิิบัต้ิงานอย์้่	ซื้ึ�งพนักงานต้�องปีฏิิบัต้ิต้ามกฎเกณฑ์
และมาต้รัฐานค่วามปีลอด้ภัย์ของบรัิษััทอย์่างเค่รั่งค่รััด้	(ห้�นย์ั�งย์ืน	ข�อ	10)	(C.2)

3.2  ข้อไม่พึงปฏิบัติ
	 กรัรัมการั	ผู้้�บรัิหารั	และพนักงานของบรัิษััทท้กค่น	พึงงด้เว�นไม่ปีฏิิบัต้ิหรัือปีรัะพฤต้ิต้นไปีในทางท่�จะนำาไปีสิ้่ค่วามเสิื�อมเสิ่ย์
ของบรัิษััท	และของต้นเอง	กล่าวค่ือ

3.2.1	 ใช่�เวลาทำางานของบรัิษััทไปีทำาอย์่างอื�น	หรัือใช่�ปีรัะโย์ช่น์สิ่วนต้ัว

3.2.2	 ปีรัะกอบกิจการัอันม่สิภาพเด้่ย์วกัน	และเปี็นการัแข่งขันกับกิจการัของบรัิษััท	ไม่ว่าจะทำาเพื�อปีรัะโย์ช่น์สิ่วนต้ัวหรัือ
ผู้้�อื�น	หรัือเปี็นผู้้�ถืือห้�นท่�ม่อำานาจค่รัอบงำาการัจัด้การั	ซื้ึ�งอาจเปี็นผู้ลเสิ่ย์หาย์ต้่อบรัิษััทไม่ว่าโด้ย์ต้รังหรัืออ�อม

3.2.3	 ปีรัะพฤต้ิต้นไปีในทางท่�อาจทำาให�เสิื�อมเสิ่ย์ต้่อต้ำาแหน่งหน�าท่�และเก่ย์รัต้ิค่้ณของบรัิษััท

3.2.4	 แจ�งหรัือใช่�ข�อค่วามท่�เปี็นเท็จ	หรัือปีกปีิด้ข�อค่วามจรัิงท่�ค่วรัแจ�งต้่อบรัิษััท

3.2.5	 ทำางานด้�วย์ค่วามปีรัะมาทเลินเล่อ	กรัะทำาการัใด้ๆ	อันไม่เหมาะสิมแก่การัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ของต้นเองเพื�อให�งานล้ล่วง
ไปีโด้ย์ถื้กต้�องและสิ้จรัิต้

3.2.6	 ปีกปีิด้	หรัือบิด้เบือนค่วามจรัิงเพื�อให�ได้�มาซื้ึ�งผู้ลปีรัะโย์ช่น์ของต้นเองหรัือผู้้�อื�น	ซื้ึ�งอาจจะเปี็นผู้ลเสิ่ย์หาย์ต้่อบรัิษััท
ไม่ว่าโด้ย์ต้รังหรัือโด้ย์อ�อม

3.2.7	 ขัด้ขวาง	หรัือกรัะทำาการัใด้ๆ	 อันเปี็นการัขัด้ขวางการัปีฏิิบัต้ิงานโด้ย์ช่อบของผู้้�ม่อำานาจหน�าท่�ในบรัิษััท	หรัือออก
ค่ำาสิั�งใด้ๆ	ให�พนักงานปีฏิิบัต้ิในทางมิช่อบหรัือผู้ิด้จรัิย์ธิรัรัม

3.2.8	 ทำาผู้ิด้กฎหมาย์แพ่งและกฎหมาย์อาญาอันสิ่งผู้ลเสิ่ย์หาย์ให�แก่ต้นเองหรัือผู้้�อื�น	ไม่ว่าโด้ย์เจต้นาหรัือไม่ก็ต้าม

3.2.9	 เปีิด้เผู้ย์ค่่าจ�างหรัือเงินเด้ือน	อัต้รัาการัขึ�นเงินเด้ือนของต้นเองหรัือของผู้้�อื�น	ไม่ว่าโด้ย์เจต้นาหรัือไม่ก็ต้าม

3.2.10	 เรัย่์กรัับ	หรัอืย์นิย์อมจะรัับทรัพัย์ส์ิิน	หรัอืปีรัะโย์ช่น์อื�นใด้	(Anti-Corruption)	จากล้กค่�า	ผู้้�ค่�า	ค่้ค่่�า	ค่้แ่ขง่	หรัอืบค้่ค่ล
อื�นใด้	ท่�ทำาธิร้ักจิกบับรัษัิัท	หรัอืการัเล่�ย์งรัับรัอง	ซึื้�งพิสิจ้น์ได้�ว่าเกนิกวา่ค่วามเหมาะสิม	ย์กเว�นของขวญัต้ามปีรัะเพณ้
นยิ์ม	หรัอืการัเล่�ย์งรับัรัองทางธิร้ักิจต้ามปีกต้	ิหรัอืค่า่ใช่�จ่าย์ในการัสิง่เสิรัมิธิร้ักิจอันนำามาซึื้�งช่ื�อเสิย่์งทางการัค่�า	เพื�อ
เปี็นการัแลกเปีล่�ย์นต้ามธิรัรัมเน้ย์มนิย์ม	แต้่หากสิิ�งเหล่านั�นม่ม้ลค่่าเกินกว่า	5,000	บาท	ต้�องแจ�งให�ผู้้�บังค่ับบัญช่า
รัะด้ับต้ั�งแต้่รัองผู้้�ช่่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การัทรัาบทันท่
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3.2.11	 ให�สิินบน	และ/หรัือการักรัะทำาใด้ๆ	ท่�ก่อให�เกิด้ค่วามเสิ่ย์หาย์ต้่อบรัิษััท	และ/หรัือการัค่อรั์รััปีช่ั�น(Anti-Corruption)	
ไม่ว่าโด้ย์ต้รังหรัือผู้่านบ้ค่ค่ลท่�สิาม	และ/หรัือใช่�อิทธิิพลอย์่างไม่ถื้กต้�องต้่อต้ัวแทนของรััฐ	ล้กค่�าหรัือค่้่ค่�า	ซื้ึ�งนับว่า
เปี็นการัขัด้แย์�งต้่อนโย์บาย์ของบรัิษััท

3.2.12	 กรัะทำาการัเพิ�มเต้ิม	 ต้ัด้ทอนหรัือแก�ไขด้�วย์ปีรัะการัใด้ๆ	 ในบันทึกหรัือข�อม้ลใด้ๆ	 เพื�อเปีล่�ย์นแปีลง	 หรัือบิด้เบือน 
ผู้ลการัด้ำาเนินงาน	และการับันทึกบัญช่่ให�ผู้ิด้ไปีจากค่วามเปี็นจรัิงโด้ย์เจต้นา	ไม่ว่าเพื�อจ้ด้ปีรัะสิงค่์ใด้ๆ	ก็ต้าม

3.2.13	 ช่ำารัะเงิน	 หรัือจัด้การัทางธิ้รักิจโด้ย์ม่เจต้นา	 หรัือทำาให�เข�าใจได้�ว่าสิ่วนหนึ�งของการัช่ำารัะเงิน	 หรัือการัจัด้การัทาง
ธิร้ักิจนั�นๆ	ม่จด้้ปีรัะสิงค์่อื�นนอกเหนอ่จากวตั้ถืป้ีรัะสิงค์่ท่�ได้�รัะบ้ในเอกสิารัเพื�อการัช่ำารัะเงินหรืัอการัจัด้การัทางธิร้ักิจ

3.2.14	 เปี็นบ้ค่ค่ลท่�ม่หน้�สิินล�นพ�นต้ัว	หรัือม่เหต้้ผู้ลอย์่างหนึ�งอย์่างใด้ต้ามกฎหมาย์ให�สิันนิษัฐานได้�ว่าม่หน้�สิินล�นพ�นต้ัว

3.2.15	 ไม่รัักษัาข�อม้ลทางทรััพย์์สิินทางปีัญญาของบรัิษััท	หรัือท่�บรัิษััทได้�มาจากการัปีฏิิบัต้ิหน�าท่�ของพนักงาน

3.2.16	 ลอกเล่ย์นแบบผู้ลงานและทรััพย์์สิินทางปีัญญาของผู้้�อื�น

3.2.17	 กรัะทำาการัใด้ๆ	อันเปี็นการัแสิวงหาปีรัะโย์ช่น์แก่ต้นเองหรัือผู้้�อื�นโด้ย์มิช่อบ

3.2.18	 ให�หน่วย์งานท่�ไม่ใช่่สิาย์จัด้ซื้ื�อขอการัสินับสิน้นจากผู้้�ค่�าหรัือค่้่ค่�า	 (หากม่ค่วามจำาเป็ีนท่�จะต้�องขอการัสินับสิน้น 
ด้ังกล่าวเพื�อปีรัะโย์ช่น์ของบรัิษััท	 ให�หน่วย์งานต้่างๆ	 หารัือกับสิาย์จัด้ซื้ื�อเพื�อเป็ีนผู้้�รัับผิู้ด้ช่อบด้ำาเนินการั	 ย์กเว�น	
การัจัด้กิจกรัรัมรั่วมทางการัต้ลาด้	ให�การัต้ลาด้ของสิาย์การัต้ลาด้และพัฒนาธิ้รักิจเปี็นผู้้�รัับผู้ิด้ช่อบ)

3.2.19	 กรัะทำาการัอันเปี็นการัละเลย์	หรัือเอื�ออำานวย์แก่บ้ค่ค่ลใด้ๆ	ท่�จะเข�ามาแสิวงหาปีรัะโย์ช่น์	หรัือเข�าถืึง	หรัือรับกวน
รัะบบค่อมพิวเต้อร์ั	 ข�อม้ลค่อมพิวเต้อร์ั	 ข�อม้ลจรัาจรัค่อมพิวเต้อร์ัของบริัษััทโด้ย์มิช่อบ	(IT	Security)	 หรัือ 
โด้ย์ไม่ได้�รัับอน้ญาต้จากบริัษััท	 หรัือจงใจ	 สินับสิน้น	 ยิ์นย์อมให�เกิด้ขึ�นหรัือม่อย่้์ซึื้�งการักรัะทำาผู้ิด้ของผู้้�ให�บรัิการั	
ต้ามกฎหมาย์ค่อมพิวเต้อรั์	หรัือกฎหมาย์ลิขสิิทธิิ�	หรัือกฎหมาย์อื�นๆ	ท่�เก่�ย์วข�อง

3.2.20	 ใช่�ข�อม้ลภาย์ใน	 เพื�อปีรัะโย์ช่น์ของต้นหรัือบ้ค่ค่ลอื�นในการัซื้ื�อหรัือขาย์หลักทรััพย์์ของบรัิษััท	หรัือให�ข�อม้ลภาย์ใน
แก่บ้ค่ค่ลอื�น	 เพื�อปีรัะโย์ช่น์ในการัซื้ื�อหรัือขาย์หลักทรััพย์์ของบรัิษััท	(Insider	Trading)	 และการัละเลย์การัปีฏิิบัต้ิ
ต้ามเกณฑ์การัรัาย์งานการัถืือค่รัองหลักทรััพย์์ต้่อสิำานักงานค่ณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์
ต้ามมาต้รัา	59	แห่งพรัะรัาช่บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์	 รัวมถืึงหน�าท่�การัรัรัาย์งานต้ามแนวปีฏิิบัต้ิท่�
ด้่บรัิษััท	(B.19)

3.2.21	 ก่ด้กัน	 ขัด้ขวาง	 ใช่�อำานาจต้่อรัองการัปีรัะกอบธิ้รักิจของผู้้�อื�นอย์่างไม่เปี็นธิรัรัม	 หรัือ	 โด้ย์ไม่ม่เหต้้ผู้ลอันสิมค่วรั	
(Anticompetitive	practices)	 เพรัาะการัแข่งขันทางธิ้รักิจท่�เพิ�มสิ้งขึ�นจะสิ่งผู้ลต้่อการักรัะต้้�นกลไกการัทำางานของ
ต้ลาด้ให�ม่ปีรัะสิิทธิิภาพทางด้�านเศรัษัฐกิจ	และ	ม่ผู้ลต้่อรัะด้ับของการัพัฒนาต้ลาด้ท่�สิ้งขึ�น	(ห้�นย์ั�งย์ืน	ข�อ	10)

4. ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย
	 การัฝ่า่ฝ่น้ท่�ไมร่ั�าย์แรัง:	บ้ค่ค่ลด้งักลา่วจะได้�รับัหนงัสิอืเต้อืนเปีน็ลาย์ลกัษัณอ์กัษัรั	ซึื้�งจะรัะบ้ลกัษัณะของการัฝ่า่ฝ่น้รัวมทั�งมล้
เหต้้ท่�อาศัย์เปี็นหลักของการัฝ่่าฝ่้นนั�น	โด้ย์ให�โอกาสิบ้ค่ค่ลด้ังกล่าวโต้�แย์�งข�อกล่าวหาด้ังกล่าวต้่อผู้้�บังค่ับบัญช่า	หากไม่สิามารัถื
แก�ปีัญหาได้�	 ให�นำาเสินอเรัื�องด้ังกล่าวต้่อค่ณะกรัรัมการัวินัย์ซึื้�งแต้่งต้ั�งโด้ย์	 กรัรัมการัผู้้�จัด้การัเพื�อพิจารัณา	 และให�ถืือค่ำาต้ัด้สิิน 
ของค่ณะกรัรัมการัวนิยั์เปีน็ท่�สิิ�นสิด้้	หากม่การัฝ่า่ฝ่น้เปีน็ค่รัั�งท่�สิอง	หรัอืบ้ค่ค่ลด้งักลา่วไมแ่ก�ไขค่วามผู้ดิ้จากการัฝ่า่ฝ่น้ในค่รัั�งแรัก
ต้ามท่�ได้�รัับหนังสิือเต้ือนนั�น	บ้ค่ค่ลด้ังกล่าวจะถื้กลงโทษัทางวินัย์อย์่างเค่รั่งค่รััด้	ซื้ึ�งอาจรัวมถืึงการัเลิกจ�างได้�

	 การัฝ่่าฝ่้นรั�าย์แรังซื้ึ�งรัวมถืึงการัฝ่่าฝ่้นด้ังต้่อไปีน้�	เช่่น	การัให�หรัือการัรัับสิินบน	การัฉ�อโกง	การัเปีิด้เผู้ย์ข�อม้ลค่วามลับ	หรัือ
ทรัพัย์์สินิทางปีญัญาของบรัษัิัท	ต้อ่บ้ค่ค่ลท่�สิาม	และการักรัะทำาใด้ๆ	ท่�เสิื�อมเสิย่์ต้อ่เกย่์รัต้คิ่ณ้ของบรัษัิัท	หรัอืปีกปีดิ้หรัอืไมร่ัาย์งาน
ข�อม้ล	การัหารัือ	หรัือเอกสิารัสิำาค่ัญใด้ๆ	ต้่อผู้้�บังค่ับบัญช่า	บรัิษััทอาจพิจารัณาเลิกจ�างโด้ย์ไม่จ่าย์ค่่าช่ด้เช่ย์	และโด้ย์ไม่จำาเปี็น
ต้�องออกหนังสิือเต้ือนเปี็นลาย์ลักษัณ์อักษัรัก่อน

คณ์ะกรรมูการบริษัท ชีวาทัยุ จำากัดำ (มูหุ้าชน)

อน้มัต้ิเมื�อวันท่�	12	พฤศจิกาย์น	2564
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