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หน้า 1 

 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิัท ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรอื “CHEWA”) เป็นกจิการร่วมลงทุนระหว่าง บรษิัท ชาติชวีะ จ ากดั 
และ TEE Development Pte Ltd ในเครือของ TEE Land Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการพฒันา
อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศสงิคโปร ์และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(SGX Mainboard) (โปรด
ดูรายละเอยีดของ TEE Land Ltd ในขอ้ 8. ขอ้มูลส าคญัอื่น หน้า 1) ทัง้นี้ บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้
เมื่อวนัที ่13 มนีาคม 2551 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 10 ลา้นบาท และมกีารเพิม่ทุนในปีเดยีวกนัจ านวน 2 ครัง้ เป็น
ทุนจดทะเบยีน 200 ลา้นบาท และไดเ้พิม่ทุนในปี 2556 เป็นทุนทะเบยีน 240 ลา้นบาท จนกระทัง่ในปจัจุบนั บรษิทัฯ 
มทีุนจดทะเบยีน 750 ลา้นบาท โดยเป็นทุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 448 ลา้นบาทก่อนการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิม่ทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก ทัง้นี้ บรษิทัฯ มเีป้าหมายการประกอบธุรกจิเพื่อด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ภายใตแ้นวคดิทีจ่ะเป็นผูพ้ฒันาทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีุณภาพและเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทุกระดบั  

ในปี 2551 บริษัทฯ ได้เริ่มประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ โดยพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ
โครงการชวีาทยั ราชปรารภ เป็นโครงการแรก ซึง่เป็นโครงการอาคารพกัอาศยัจ านวน 1 อาคาร สงู 26 ชัน้ จ านวน
ทัง้หมด 325 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 1,350 ล้านบาท ตัง้อยู่บนถนนราชปรารภ เขตราชเทวี จงัหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึง่ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ประสบความส าเรจ็ในการพฒันาโครงการดงักล่าว บรษิทัฯ ได้พฒันา
โครงการอื่นๆ ตามมา ซึง่ไดแ้ก่ โครงการเดอะ สุรวงศ ์โครงการชวีาทยั รามค าแหง โครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์
โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวฒันะ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการชวีาทยั เรสซิเดนซ์ บางโพ เป็นต้น 
นอกจากนัน้บรษิทัฯ ยงัไดพ้ฒันาโครงการโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่า (Ready Built Factories (“RBF”)) ควบคู่ไปกบัการ
พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมอีกด้วย เนื่องจากบรษิัทฯ เล็งเห็นว่า การพฒันาโครงการโรงงานส าเร็จรูปให้เช่า
ดงักล่าวจะสามารถสร้างรายได้ให้กบับรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยรายได้ในส่วนที่อยู่ระหว่างการพฒันาของ
โครงการคอนโดมเินียมทีต่อ้งใชร้ะยะเวลาในการพฒันาโครงการนานกว่าทีบ่รษิทัฯ จะสามารถรบัรูร้ายไดไ้ด ้บรษิทัฯ 
จงึไดพ้ฒันาโครงการโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่าเพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปจัจุบนับรษิทัฯ มกีาร
พฒันาโครงการโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าแลว้เสรจ็จ านวน 1 โครงการ โดยมโีรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าจ านวน 10 ยูนิต 
และในปจัจุบนัมผีู้เช่าแล้วจ านวน 4 ราย ทัง้นี้ โครงการของบรษิัทฯ ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ถนนทาง
หลวงหมายเลข 331 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ซึง่มมีลูค่าโครงการประมาณ 300 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย 1 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั และบรษิทัร่วม 
1 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซูน จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยัเช่นเดยีวกนั 
โดยบรษิัท ชวีาทยั อนิเตอร์เชนจ์ จ ากดั มโีครงการที่พฒันาแล้วเสรจ็และอยู่ระหว่างการขายในปจัจุบนัจ านวน 2 
โครงการ ด าเนินการภายใตช้ื่อโครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจแ์ละโครงการฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ และบรษิทั ชวีาทยั 
ฮพั ซนู จ ากดั มโีครงการทีพ่ฒันาแลว้เสรจ็และอยู่ระหว่างการขายในปจัจุบนัจ านวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการเดอะ 
สรุวงศ ์

ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกจิหลกัในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อที่อยู่อาศยั โดยมุ่งเน้นการพฒันาโครงการพกัอาศยั
ส าหรบักลุ่มลูกค้าที่มรีายได้ระดบัปานกลางและระดบัสูง ภายใต้การด าเนินงานของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่ง
โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยัทีบ่รษิทัฯ มกีารพฒันาในปจัจุบนัส่วนใหญ่จะเป็นโครงการประเภทอาคารชุด
คอนโดมเินียม ทัง้ประเภทอาคารสงู (High Rise) และประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) ทัง้นี้ ในการพฒันาโครงการ 
บรษิัทฯ จะมุ่งเน้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นท าเลหรอืเขตชุมชนที่มศีกัยภาพและมกีารคมนาคมสะดวก โดยจะ
เน้นท าเลทีอ่ยู่ในแนวถนนสายหลกั สะดวกต่อการเดนิทาง ใกลท้างด่วน หรอืตามแนวสถานีขนสง่มวลชนระบบรางใน
เขตกรุงเทพมหานครและเขตปรมิณฑลทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต ซึง่รวมถงึรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดนิ) และ
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รถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิละสถานีขนส่งผูโ้ดยสารอากาศยานในเมอืง ( “แอรพ์อรต์ เรล ลงิค”์) เพื่อตอบ
โจทย์ของผู้อยู่อาศัยที่ต้องใช้ชีวิตในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นท าเลที่มี
สภาพแวดล้อมของชุมชนที่ดี มีสิง่อ านวยความสะดวกรอบด้านอย่างครบครนั เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ที่
ตอ้งการใชช้วีติอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีม่คีุณภาพ และสะดวกต่อการเดนิทางไปยงัสถานทีต่่างๆ   

ทัง้นี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีกณฑใ์นการเลอืกรปูแบบการพฒันาโครงการ โดยพจิารณาจากแนวโน้มสภาวะตลาด
ของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ท าเลทีต่ัง้ ความต้องการของผูบ้รโิภค กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และความเหมาะสมของระดบั
ราคา โดยในปจัจุบนั โครงการของบรษิทัฯ ทีม่กีารพฒันาแลว้นัน้ จะเป็นโครงการทีม่รีาคาระดบัปานกลางจนถงึราคา
ระดบัสงู ซึง่มรีะดบัราคาเฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนัไปตามท าเลทีต่ัง้ สภาพแวดลอ้ม และสิง่อ านวยความสะดวก รวมถงึระดบั
ราคาของผูป้ระกอบการทีพ่ฒันาโครงการในระดบัเดยีวกนัในระยะทีใ่กลเ้คยีงกนั ซึง่เกณฑใ์นการพจิารณาดงักล่าวมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถพฒันาโครงการไดเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและตรงตามความต้องการของ
กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ 

อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัไดมุ้่งเน้นดา้นการสรา้งความแตกต่างของโครงการทีบ่รษิทัฯ ท าการพฒันาขึน้มาแต่ละโครงการที่
แตกต่างกนัไป โดยหลงัจากที่บริษัทฯ ได้ก าหนดรูปแบบและลกัษณะของผลติภณัฑ์ที่เหมาะสมได้เรียบร้อยแล้ว 
บรษิทัฯ จะเริม่ท าแผนพฒันาโครงการทีม่คีวามชดัเจนมากขึน้ในทุกขัน้ตอน นอกจากนี้ ส าหรบัโครงการขนาดใหญ่ 
บรษิทัฯ มนีโยบายแบ่งพืน้ทีท่ีจ่ะท าการพฒันาออกเป็นเฟส เพื่อใหส้ามารถควบคุมการท างาน การก่อสรา้ง จนถงึการ
ตกแต่งภายในทุกขัน้ตอนไดอ้ย่างใกลช้ดิและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มโีครงการทีพ่ฒันาแลว้เสรจ็และอยู่ระหว่างการขาย จ านวน 6 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั ราชปรารภ โครงการเดอะ สรุวงศ ์โครงการชวีาทยั รามค าแหง โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศ์
วาน โครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์และโครงการฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 5,830 ลา้น
บาท โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา จ านวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์บางโพ มูลค่าโครงการ
รวมประมาณ 1,040 ลา้นบาท (โปรดดูรายละเอยีดของโครงการในส่วนที ่2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หน้า 3) 
และโครงการในอนาคต จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีารมย ์เรสซเิดนซ ์และโครงการชวีาทยั เพชรเกษม 27  
มูลค่าโครงการประมาณ 2,147 ลา้นบาท (โปรดดูรายละเอยีดของโครงการในส่วนที ่2.2.6 โครงการในอนาคต หน้า 
1)  

นอกเหนือจากการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยัแลว้ บรษิทัฯ ยงัมกีารพฒันาโครงการโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่า
ควบคู่ไปกบัการพฒันาโครงการคอนโดมเินียมของบรษิทัฯ อกีดว้ย เน่ืองจากบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึโอกาสทางธุรกจิจาก
ความต้องการของตลาดส าหรับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทัง้
ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ที่มคีวามต้องการสร้างโรงงาน แต่ยงัไม่มีความต้องการหรอืไม่มคีวามพร้อมที่จะ
ลงทุนในระยะยาว หรอืด้วยปจัจยัอื่นๆ บรษิัทฯ จงึได้ท าการพฒันาโครงการโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่า โดยโครงการ
ดงักล่าวของบรษิัทฯ ตัง้อยู่ในท าเลที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ส าคญัของประเทศไทย นอกจากนัน้ บรษิัทฯ ยงัได้
เลง็เหน็ถงึศกัยภาพของการพฒันาโครงการดงักล่าวทีจ่ะสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชย
รายไดใ้นสว่นทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาของโครงการคอนโดมเินียมทีต่้องใช้ระยะเวลาในการพฒันาโครงการนานกว่าที่
บรษิทัฯ จะสามารถรบัรูร้ายไดไ้ด ้บรษิทัฯ จงึท าการพฒันาโครงการโรงงานส าเรจ็รูปควบคู่ไปกบัการพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยัเพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง 

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มกีารพฒันาโครงการโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าแลว้เสรจ็ จ านวน 1 โครงการ 
มลูค่าโครงการประมาณ 300 ลา้นบาท และมโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาจ านวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 175 ลา้นบาท 
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วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย นโยบาย หรอืกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

วิสยัทศัน์ 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่จะเป็นบรษิทัผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยช์ัน้น าในใจของผูบ้รโิภค  ดว้ยการไม่หยุดยัง้ทีจ่ะสรา้งสรรค์
และสง่มอบผลติภณัฑต์ลอดจนการบรกิารใหอ้ยู่เหนือความพงึพอใจของลกูคา้ 

พนัธกิจ 

1) ดแูลใสใ่จลกูคา้ใหเ้ปรยีบเสมอืนหุน้สว่นชวีติ 
2) ธ ารงรกัษาและมุ่งมัน่พฒันาขดีความสามารถของทรพัยากรบุคคลในองคก์รอย่างต่อเนื่อง 
3) สง่เสรมิความสมัพนัธท์ีด่อีย่างยัง่ยนืกบัคู่คา้ และพนัธมติรทางธุรกจิ 
4) ตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการดแูลรบัผดิชอบชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

นโยบายและกลยุทธท์างธรุกิจในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

1) การพฒันาโครงการบนท าเลทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต 

บรษิทัฯ มแีผนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อทีอ่ยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียมทัง้อาคารสงู (High Rise) 
และอาคารเตีย้ (Low Rise) ในหลายพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต มคีวามต้องการของตลาดทีอ่ยู่อาศยั 
มสีภาพแวดล้อมของชุมชนที่ด ีใกลก้บัสถานทีส่ าคญัต่างๆ รวมถึงอยู่ในบรเิวณแนวสถานีขนส่งมวลชน
ระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑลทัง้ในปจัจุบนัและในอนาคต เช่น บนถนนราชปรารภ ใกล้
รถไฟฟ้าสถานีอนุเสาวรยี์ชยัสมรภูม ิและรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิค ์สถานีราชปรารภ บนถนนสุรวงศ ์
เขตบางรกั ใกลร้ถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง และรถไฟฟ้าใตด้นิสถานีสามย่าน หรอืบนถนนประชาราษฎรส์าย 
2 ตดิกบัรถไฟฟ้าสถานีเตาปนู ซึง่เป็นสถานเีชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและสายสมี่วง เป็นตน้  

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึความตอ้งการโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่าส าหรบัผูป้ระกอบการขนาดเลก็และ
ขนาดกลางในบรเิวณนิคมอุตสาหกรรมทีม่คีุณภาพ อนัเนื่องมาจากการขยายตวัของจ านวนผูป้ระกอบการ
ขนาดเลก็และขนาดกลางในอุตสาหกรรมต่างๆ ทีม่คีวามตอ้งการพืน้ทีส่ าหรบัการประกอบธุรกจิและยงัไม่
มคีวามตอ้งการลงทุนในการก่อสรา้งโรงงาน หรอืมขีอ้จ ากดัดา้นเงนิลงทุน รวมถงึผูป้ระกอบการทีต่้องการ
ความยดืหยุ่นในการใชโ้รงงานเพื่อประกอบธุรกจิหรอืจดัเกบ็สนิคา้เป็นการชัว่คราว บรษิทัฯ จงึมแีผนใน
การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าในบรเิวณพืน้ที่ของนิคมอุตสาหกรรม 
ซึง่มกีารบรหิารจดัการระบบสาธารณูปโภคและสิง่แวดล้อมทีไ่ด้มาตรฐาน และมสีิง่อ านวยความสะดวก
อื่นๆ อย่างครบครนั เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้จงัหวดัระยอง เป็นตน้ 

2) การมุ่งสรา้งและพฒันาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อการเตบิโตทีย่ ัง่ยนืในระยะยาว 

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเปิดตัวโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
โครงการคอนโดมเินียมประเภทอาคารสงู (High Rise) หรอืประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) และยงัมี
เป้าหมายในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยัประเภทอื่น นอกเหนือจากคอนโดมเินียม
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล หากพบโอกาสทางธุรกจิทีเ่หมาะสมในการพฒันาผลติภณัฑ์ของ
บรษิทัฯ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมโีครงการทีจ่ะขยายโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่า เพื่อการเตบิโตทีย่ ัง่ยนืในระยะ
ยาวและสามารถสร้างรายได้ตลอดจนผลก าไรอย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยรายได้ในส่วนที่อยู่ระหว่างการ
พฒันาของโครงการคอนโดมิเนียม โดยจะพจิารณาความเป็นไปได้ ความต้องการ และการเติบโตของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมทัง้ขนาดเลก็และขนาดกลางเป็นส าคญั 
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3) การออกแบบโครงการทีม่แีนวคดิและเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีแ่ตกต่างกนั 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการออกแบบโครงการทัง้ภายในและภายนอกอาคาร ที่นอกจากจะมีความ
สวยงามแลว้ยงัเพื่อประโยชน์ใชส้อยของพืน้ทีท่ีส่งูสุดส าหรบัผูบ้รโิภค ทัง้โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อที่อยู่อาศยัและโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่า ทัง้นี้  ในแต่ละโครงการอาคารชุดคอนโดมเินียมของบรษิัทฯ 
บรษิทัฯ จะออกแบบและตกแต่งโครงการใหม้รีูปแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัภายใต้แบรนดท์ีแ่ตกต่าง
กนัระหว่างแบรนดช์วีาทยัและฮอลลม์ารค์ โดยแต่ละแบรนดจ์ะมคีวามโดดเด่น นับตัง้แต่แนวคดิของการ
พฒันาโครงการ ไปจนถึงรูปแบบโครงสรา้งภายนอก การตกแต่งภายใน และพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางของ
อาคารทีแ่ตกต่างกนั โดยค านึงถงึความต้องการของผูอ้ยู่อาศยัและการใชป้ระโยชน์สงูสุดของพืน้ทีใ่ชส้อย
ในโครงการทัง้หมด 

4) การเปิดโอกาสทางธุรกจิประเภทอสงัหารมิทรพัยท์ีห่ลากหลาย 

บรษิทัฯ มวีสิยัทศัน์ในการเป็นหนึ่งในผูน้ าทางดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่อาศยัระดบัชัน้น าของ
ประเทศ มเีป้าหมายการเตบิโตอย่างต่อเน่ือง สรา้งรายไดแ้ละความมัง่คัง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อย่าง
มัน่คงและยัง่ยนื บรษิทัฯ จงึไม่มนีโยบายการประกอบธุรกจิทีจ่ ากดัเฉพาะการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อที่
อยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียมเท่านัน้ แต่ยงัคงพจิารณาโอกาสการพัฒนาผลติภณัฑท์ีอ่ยู่อาศยัประเภท
อื่นๆ เช่น โครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว บา้นแฝด หรอืทาวน์เฮา้ส ์เป็นต้น รวมถงึยงัเปิดโอกาส
พจิารณาการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอื่น เช่น อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพาณิชย ์รวมทัง้
โครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นท าเลอื่นทีอ่ยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เช่น หวัเมอืงหรอืแหล่ง
ท่องเทีย่วทีส่ าคญัในภาคต่างๆ ของประเทศ ทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาดและมศีกัยภาพในการเตบิโต
และสร้างรายได้ ทัง้นี้  การเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการในแต่ละพื้นที่จะขึ้นอยู่กับปจัจัยที่น ามา
พจิารณาเป็นส าคญั เช่น ความเป็นไปไดข้องโครงการ ความต้องการของตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ความ
เหมาะสมในการพฒันาของพืน้ทีน่ัน้ๆ และผลตอบแทนของโครงการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 
และต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

5) การลงทุนในธุรกจิหรอืโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ากผูป้ระกอบการอื่น 

นอกจากการเตบิโตอย่างต่อเนื่องจากโครงการทีบ่รษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันาเองแล้วนัน้ บรษิทัฯ ยงัพจิารณา
โอกาสในการลงทุนในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีผู่้ประกอบการอื่นเป็นผูพ้ฒันาหรอือยู่ในระหว่าง
การพฒันา จากการประเมินโอกาสและเลง็เหน็ศกัยภาพในการเติบโตของผลตอบแทนจากการพฒันา
โครงการดงักล่าว ทัง้นี้ การลงทุนในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ทีผู่้ประกอบการอื่นเป็นผู้พฒันายงั
เป็นการเพิ่มโอกาสในการพฒันาโครงการบนที่ดนิที่บรษิัทฯ มคีวามต้องการ และลดระยะเวลาในการ
พฒันาโครงการ ทัง้ยงัเป็นการสรา้งการรบัรูร้ายไดอ้ย่างต่อเนื่องและรวดเรว็อกีดว้ย 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั  

ประวติัความเป็นมา 

บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “CHEWA”) จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษิทัจ ากดัตาม
กฎหมายเมื่อวนัที ่13 มนีาคม 2551 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 10 ลา้นบาท โดยเป็นการร่วมลงทุน
ระหว่าง บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั และ TEE Development Pte Ltd บรษิทัในเครอืของ TEE Land Ltd ซึง่
ไดเ้ลง็เหน็โอกาสการเตบิโตและศกัยภาพในการพฒันาธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยร่วมกนั จงึ
ไดร้่วมก่อตัง้บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัยภ์ายใต้แนวคดิที่
จะพฒันาทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีุณภาพและเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทุกระดบั  
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ทัง้นี้ บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding company) โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั น าโดยคุณชาตชิาย พานิชชวีะ และคุณสมหะทยั พานิชชวีะ มปีระสบการณ์ใน
การด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ัง้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพาณิชย ์เช่น โรงแรมและรสีอรท์  มา
นานกว่า 10 ปี รวมถงึอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น และ TEE 
Development Pte Ltd ประกอบธุรกจิลงทุนในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้ของ TEE 
Development Pte Ltd อนัไดแ้ก่ TEE Land Ltd ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ โดยมสี านักงาน
ใหญ่ตัง้อยู่ทีป่ระเทศสงิคโปร ์และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(SGX Mainboard) 
(โปรดดูรายละเอยีดในขอ้ 8. ขอ้มูลส าคญัอื่น หน้า 1) ทัง้นี้ TEE Land Ltd มกีารประกอบธุรกจิพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ ทัง้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ในหลายประเทศ เช่น สงิคโปร ์
มาเลเซยี ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์นอกเหนือจากนัน้ TEE Land Ltd รวมถงึกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบั TEE Land Ltd เช่น PBT Engineering Pte Ltd หรอื Trans Equatorial Engineering Pte Ltd ยงัมี
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม เช่น การก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมรวมถงึการวางระบบประกอบอาคารต่างๆ ภายในโรงงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบระบาย
อากาศ ระบบการป้องกนัอคัคภียั หรอืวศิวกรรมการเดนิท่อและตัง้เครื่องสุขภณัฑ์ในอาคาร มานานกว่า 
10 ปี  

โดยในปี 2551 บรษิทัฯ ได้เริม่พฒันาโครงการพกัอาศยัประเภทคอนโดมเินียมโครงการแรกภายใต้ชื่อ 
โครงการชีวาทยั ราชปรารภ ซึ่งเป็นโครงการอาคารพกัอาศยัจ านวน 1 อาคาร สูง 26 ชัน้ จ านวน
ทัง้หมด 325 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 1,350 ล้านบาท บนถนนราชปรารภ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างด ีและสามารถปิดการขายโครงการไดแ้ลว้ในไตรมาส 4 
ปี 2557 ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ประสบความส าเรจ็ในการพฒันาโครงการดงักล่าว บรษิทัฯ จงึได้
พฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการอื่นๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง ท าใหบ้รษิทัฯ มฐีานลูกคา้มากขึน้และไดร้บั
ความเชื่อมัน่ในฐานะหนึ่งในผูป้ระกอบการชัน้น าในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

พฒันาการท่ีส าคญั 

เดือน/ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
ปี 2551 

มนีาคม  บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั และ TEE Development Pte Ltd ร่วมกนัก่อตัง้บรษิทั 
ชวีาทยั จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 10 ลา้นบาท ในสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 
51 และร้อยละ 49 ตามล าดับ โดยมีเป้าหมายเพื่อด าเนินธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์ภายใต้แนวคดิที่จะพฒันาทีอ่ยู่อาศยัที่มคีุณภาพ ทัง้ในดา้น
การออกแบบ การบรกิาร และการบรหิารจดัการงานก่อสรา้งระดบัชัน้น าของ
ประเทศ และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทุกระดบั 

พฤษภาคม  บรษิทัฯ ด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 10 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบยีน 
100 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงนิทุนในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

กรกฎาคม  
 

 บริษัทฯ เปิดตัวโครงการอสงัหาริมทรพัย์ประเภทคอนโดมิเนียมบนพื้นที่
กรรมสทิธิ ์ซึ่งเป็นโครงการอาคารสูงโครงการแรกของบรษิทัฯ โดยใชช้ื่อว่า 
“โครงการชวีาทยั ราชปรารภ” ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมเินียมสูง 26 ชัน้ 
จ านวน 325 ห้อง บนถนนราชปรารภ ใกลร้ถไฟฟ้าสถานีอนุเสาวรยี์ชยั
สมรภูมแิละรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิค ์สถานีราชปรารภ 



  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 
หน้า 6 

เดือน/ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
พฤศจกิายน  บริษัทฯ ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็นทุนจด

ทะเบยีน 200 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงนิทุนในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 บรษิทัฯ ด าเนินการจดัตัง้บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซูน จ ากดั โดยเป็นการร่วมทุน
กบับรษิทั ยไูนเตด็มอเตอรเ์วกิส ์(สยาม) จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัทีไ่ม่มี
ความเกีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ ในสดัสว่นการถอืหุน้เท่ากนัทีร่อ้ยละ 50 โดยมี
วตัถุประสงคเ์ริม่แรกในการพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียม
ในนาม "เดอะ สรุวงศ"์ 

 บริษัทฯ เปิดตัวโครงการเดอะ สุรวงศ์ ซึ่งเป็นโครงการอาคารชุด
คอนโดมิเนียมเพื่อที่อยู่อาศยั โดยเป็นโครงการประเภทอาคารเตี้ย (Low 
Rise) สงู 8 ชัน้ จ านวน 52 หอ้ง ตัง้อยู่บนถนนสุรวงศ์ เขตบางรกั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ภายใตบ้รษิทั ชวีาทยั ฮพั ซนู จ ากดั 

ปี 2553 
พฤศจกิายน   บรษิทัฯ เปิดตวัโครงการชวีาทยั รามค าแหง บนถนนรามค าแหง เพิม่อกีหนึ่ง

โครงการ ใกล้กับทางยกระดับรามค าแหง-พระรามเก้า ซึ่งเป็นโครงการ
คอนโดมเินียมสงู 33 ชัน้ จ านวน 535 หอ้ง 

ปี 2555 

สงิหาคม  บรษิทัฯ เริม่พฒันาโครงการโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่า (Ready Built Factories) 
โดยเปิดตวัโครงการแรกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซติี้ บนถนนทางหลวง
หมายเลข 331 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง โครงการ 1 
เฟส 1 จ านวน 5 ยนูิต 

ปี 2556 
มกราคม  บรษิทัฯ ไดข้ายเงนิลงทุนใน บรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ี

จ ากดั (“GETCO”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ใหแ้ก่บรษิทั 
ชาตชิวีะ จ ากดั และ TEE Resources Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั
กบับริษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดความสมัพนัธ์ในส่วนที่ 2.2.14 รายการ
ระหว่างกนั หน้า 1) ในราคา 240.00 ล้านบาท ทัง้นี้ การขายเงนิลงทุน
ดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อมุ่ งเ น้นการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย ์สง่ผลให ้GETCO เปลีย่นสถานะจากบรษิทัย่อยเป็นบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนั 

มถุินายน  บรษิทัฯ เขา้ร่วมเป็นสมาชกิสมาคมอาคารชุดไทย เพื่อรบัทราบขา่วสารและ 
ขอ้มลูทีส่ าคญัของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ผ่านการอบรม สมัมนา จดหมาย
อเิลก็ทรอนิคสต่์างๆ 

ตุลาคม   บรษิทัฯ เขา้ซือ้กจิการจากบรษิทั โรจน์ธชั ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั พรอ้มเขา้
ด าเนินการพฒันาโครงการ "ครอส พอยท"์ ซึง่เป็นคอนโดมเินียมทีอ่ยู่ระหว่าง
การพัฒนาในทันที ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นแบรนด์ใหม่ชื่อ โครงการชีวาทัย 
อนิเตอรเ์ชนจ ์ซึง่เป็นคอนโดมเินียมโครงการที ่4 ของบรษิทัฯ และเปลีย่นชื่อ



  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 
หน้า 7 

เดือน/ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
บริษัท โรจน์ธชั ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั เป็นบริษัท ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์
จ ากดั เพื่อเป็นผูพ้ฒันาโครงการโดยตรง ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 
100 โดยโครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ เป็นโครงการคอนโดมเินียมสงู 26 
ชัน้ จ านวน 279 หอ้ง ตัง้อยู่บนถนนประชาราษฎรส์าย 2 เขตบางซื่อ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

ธนัวาคม  บริษัทฯ ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็นทุนจด
ทะเบยีน 240 ลา้นบาท เพื่อพฒันาโครงการโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่า 

ปี 2557 
มถุินายน  บริษัทฯ ได้เปิดตัวโรงงานส าเร็จรูปให้เช่า โครงการ 1 เฟส 2 เพิ่มเติมอีก

จ านวน 5 ยูนิต ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซติี้ บนถนนทางหลวงหมายเลข 
331 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  

ตุลาคม  บริษัทฯ เ ปิดตัวโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ ซึ่ง เ ป็นโครงการ
คอนโดมเินียมประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) สงู 8 ชัน้ จ านวน 2 อาคาร 
รวม 427 หอ้ง บนถนนปากเกรด็-แจง้วฒันะ จงัหวดันนทบุร ี

 บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย เขา้ซือ้โครงการดซีโิอ 
(Dzio) จากบรษิทั อรดา จ ากดั พรอ้มเขา้ด าเนินการพฒันาทีด่นิทีอ่ยู่ระหว่าง
การพฒันาต่อ และเปลีย่นชื่อเป็นโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ซึ่งเป็น
โครงการคอนโดมเินียมประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) สงู 8 ชัน้ จ านวน 4 
อาคาร รวม 792 ห้อง บนถนนงามวงศว์าน-บางเขน จงัหวดันนทบุร ีอยู่
ภายใต้การบริหารจดัการและพฒันาโครงการโดยบริษัท ชีวาทยั อินเตอร์
เชนจ ์จ ากดั 

 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการซือ้ทีด่นิเพิม่เตมิในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซติี ้จงัหวดั
ระยอง จ านวน 13 ไร่ เพื่อพฒันาโครงการโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่า โครงการ 2 
อกีจ านวน 4 ยนูิตเพิม่เตมิ 

พฤศจกิายน  บรษิัทฯ ได้ซื้อที่ดนิเพิม่เติมเพื่อพฒันาโครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ์ บางโพ 
ซึง่จะพฒันาเป็นโครงการคอนโดมเินียมอาคารสูง (High Rise) สูง 24 ชัน้ 
จ านวน 172 ห้อง ตัง้อยู่บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยมกี าหนดการเริม่เปิดจ าหน่ายในเดือนกนัยายน ปี 
2558 

ปี 2558 
มกราคม  บรษิัทฯ ไดร้บั ISO 9001-2008 (Provision of Sale & Real Estate 

Services) ส าหรบัดา้นระบบการควบคุมคุณภาพ 

กุมภาพนัธ ์  บรษิัทฯ เขา้ร่วมเป็นสมาชกิหอการค้าไทย-องักฤษ โดยมวีตัถุประสงค์การ
เขา้ร่วมเพื่อเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ธุรกจิโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่ากบั
สมาชกิรายอื่นๆ ของหอการคา้ไทย-องักฤษ และเป็นการสรา้งเครอืข่ายและ



  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 
หน้า 8 

เดือน/ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
พนัธมติรทางธรุกจิใหก้วา้งขวางมากยิง่ขึน้ 

เมษายน  บรษิัทฯ เขา้ร่วมเป็นสมาชกิหอการค้าไทย-เยอรมนั โดยมวีตัถุประสงค์การ
เขา้ร่วมเพื่อเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ธุรกจิโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่ากบั
สมาชกิรายอื่นๆ ของหอการคา้ไทย-เยอรมนั และเป็นการสรา้งเครอืข่ายและ
พนัธมติรทางธุรกจิใหก้วา้งขวางมากยิง่ขึน้ 

 จากการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นของบรษิัทฯ ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 23 

เมษายน 2558 ทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ด าเนินการ ดงันี้ 

- จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั และเปลี่ยนชื่อบรษิัทเป็น 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่ 24 เมษายน 2558 

- เปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้จากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท 

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากจ านวน 240 ลา้นบาท เป็นจ านวน 
580 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จ านวน 340 ลา้นหุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นการจดัสรรให้กบัผู้ถือหุ้นเดิม
จ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั และ TEE Development Pte 
Ltd จ านวน 108 ลา้นหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท สง่ผลใหบ้รษิทัฯ 
มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 348 ลา้นบาท และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนดงักล่าวจ านวน 232 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก 

สงิหาคม  บริษัทฯ ได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) เพื่อสนับสนุนโครงการโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าโครงการ 1 เฟส 2 ซึ่ง
ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซติี ้บนถนนทางหลวงหมายเลข 331 ต าบล
มาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

กนัยายน  บรษิทัฯ เริม่ก่อสรา้งและเปิดตวัโครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์บางโพ ซึง่เป็น
โครงการคอนโดมเินียมอาคารสงู (High Rise) สงู 24 ชัน้ จ านวน 172 หอ้ง 
ตัง้อยู่บนถนนประชาราษฎรส์าย 2 และคาดว่าจะแลว้เสรจ็เดอืนมถุินายน ปี 
2560 

 บรษิทัฯ เขา้ท าสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิซึง่มขีนาด 15 ไร่ 2 งาน 36 ตร.วากบั
บุคคลภายนอก เพื่อพิจารณาพฒันาเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 
จ านวน 81 ยูนิต ตัง้อยู่บนถนนรงัสติ-นครนายก จงัหวดัปทุมธานี (รงัสติ
คลอง 1) 

ตุลาคม  จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม 2558 ทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ด าเนินการ ดงันี้ 

- ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 232 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีน
เดมิ 580 ล้านบาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบยีนไว้แล้วแต่ยงั
ไม่ไดอ้อกจ าหน่ายรวมจ านวน 232 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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เดือน/ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
คงเหลอืเป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 348 ลา้นบาท 

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จากจ านวน 348 ล้านบาท เป็นจ านวน 
905 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จ านวน 557 ลา้นหุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
จ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั และ TEE Development Pte 
Ltd จ านวน 240 ลา้นหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท และจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจ านวน 317 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก 

 บรษิทัฯ เขา้ท าสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิซึง่มขีนาด 4 ไร่ 0 งาน 36 ตร.วากบั
นางสาวศริลิกัษณ์ พานิชชวีะและนางสาวศริวิรรณ พานิชชวีะ เพื่อพจิารณา
พฒันาเป็นโครงการคอนโดมเินียมอาคารสงู (High Rise) บนถนนเพชรเกษม 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ บุคคลทัง้ 2 ไม่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
กับบริษัทฯ (อ้างอิงนิยามบุคลลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ กจ. 17/2551) 
เน่ืองจากเป็นบุตรของลุงของนายชาตชิาย พานิชชวีะ 

ธนัวาคม  บรษิทัฯ รบัโอนกรรมสทิธใินทีด่นิเพื่อพฒันาเป็นโครงการบา้นเดีย่วและบา้น
แฝด ภายใตช้ื่อโครงการชวีารมย ์เรสซเิดนซ ์จ านวน 81 ยูนิต ตัง้อยู่บนถนน
รงัสติ-นครนายก จงัหวดัปทุมธานี (รงัสติคลอง 1) ซึง่ปจัจุบนัอยู่ในระหว่าง
การปรบัปรุงสภาพทีด่นิเพื่อใหม้คีวามเหมาะสมกบัการก่อสรา้ง 

ปี 2559 
กุมภาพนัธ ์  จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 

กุมภาพนัธ ์2559 ทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ด าเนินการ ดงันี้ 

- ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 417 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีน
เดมิ 905 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบยีนไว้แล้วแต่ยงั
ไม่ไดอ้อกจ าหน่ายรวมจ านวน 417 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
คงเหลอืเป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 488 ลา้นบาท 

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากจ านวน 488 ลา้นบาท เป็นจ านวน 
750 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จ านวน 262 ลา้นหุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจ านวน 
262 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็น
ครัง้แรก 
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แผนภาพแสดงวนัทีเ่ปิดขายโครงการต่างๆ อย่างเป็นทางการ 

โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุม่บริษทัฯ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ และ บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซนู จ ากดั เป็นบรษิทัร่วม
ของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ รายละเอยีดของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ มดีงันี้ 

บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั 

บรษิัท ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ จ ากดั (“ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์”) จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 
2554 ปจัจุบนัมทีุนจดทะเบยีนจ านวน 100 ลา้นบาท ส านักงานตัง้อยู่เลขที ่1168/80 อาคารลุมพนิี ทาวเวอร ์
ชัน้ 27 ยูนิตด ีถนนพระรามที ่4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพมหานคร ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์
ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอาคารชุดคอนโดมเินียม โดยปจัจุบนั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ์ มี
โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาจ านวน 2 โครงการ ด าเนินการภายใต้ชื่อโครงการชวีาทยั อนิเตอร์เชนจ ์ซึ่ง
เป็นคอนโดมเินียมอาคารสงู (High Rise) ตัง้อยู่บนถนนประชาราษฎรส์าย 2 แขวงเตาปูน เขตบางซื่อ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ตดิกบัโครงการรถไฟฟ้าสถานีเตาปนู ซึง่เป็นสถานเีชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและสาย
สมี่วง และด าเนินการภายใตช้ื่อโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน ซึง่เป็นคอนโดมเินียมอาคารเตี้ย (Low Rise) 
สงู 8 ชัน้ จ านวน 4 อาคาร ตัง้อยู่บนถนนงามวงศว์าน อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ านวน 999,998 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 100 ของจ านวนทุนจดทะเบยีนของชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์

 

 

 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์
เชนจ ์จ ากดั 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซนู
จ ากดั 

100% 50% 
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บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซนู จ ากดั 

บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซนู จ ากดั (“ชวีาทยั ฮพั ซนู”) จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2551 ปจัจุบนั
มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 168 ลา้นบาท ส านักงานตัง้อยู่เลขที่1168/80 อาคารลุมพนิี ทาวเวอร ์ชัน้ 27 ยูนิตด ี
ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพมหานคร ชวีาทยั ฮพั ซูน ด าเนินธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมอาคารเตีย้ (Low Rise) โดยปจัจุบนั ชวีาทยั ฮพั ซนู มโีครงการทีพ่ฒันา
แลว้เสรจ็และอยู่ในระหว่างการขายจ านวน 1 โครงการ ด าเนินการภายใต้ชื่อโครงการเดอะ สุรวงศ ์ตัง้อยู่บน
ถนนสรุวงศ ์เขตบางรกั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน ชวีาทยั ฮพั ซูน จ านวน 389,999 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 50 ของจ านวนทุนจดทะเบยีนของชวีาทยั ฮพั ซนู 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีารประกอบธุรกจิใน 2 กลุ่มธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อทีอ่ยู่อาศยั 
และธุรกจิโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่า ทัง้นี้ ส าหรบัธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อทีอ่ยู่อาศยัทีบ่รษิทัฯ มกีารพฒันาใน
ปจัจุบนัจะเป็นโครงการประเภทอาคารชุดคอนโดมเินียมทัง้หมด ทัง้โครงการคอนโดมเินียมประเภทอาคารสงู (High 
Rise) และประเภทอาคารเตีย้ (Low Rise) ซึง่ในการพฒันาโครงการ บรษิทัฯ จะมุ่งเน้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปรมิณฑล ในท าเลหรอืเขตชุมชนทีม่ศีกัยภาพและมกีารคมนาคมสะดวก โดยจะเน้น
ท าเลทีอ่ยู่ในแนวถนนสายหลกั สะดวกต่อการเดนิทาง ใกลท้างด่วน หรอืตามแนวสถานีขนสง่มวลชนระบบรางทัง้ใน
ปจัจุบนัและในอนาคต และยงัมุ่งเน้นท าเลทีม่สีภาพแวดลอ้มของชุมชนทีด่ ีมสีิง่อ านวยความสะดวกรอบดา้นอย่าง
ครบครนั เพื่อสรา้งทางเลอืกใหม่ใหแ้ก่ผูท้ีต่้องการใชช้วีติอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่ ีและสะดวกต่อการเดนิทางไปยงั
สถานทีต่่างๆ  นอกจากนี้บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึศกัยภาพและโอกาสทางธุรกจิจากความตอ้งการของตลาดส าหรบันกั
ลงทุนหรอืผูป้ระกอบการในธุรกจิอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลาง ทัง้ผูป้ระกอบการไทยและต่างชาต ิทีม่คีวาม
ตอ้งการก่อตัง้โรงงานเพื่อประกอบกจิการ แต่ยงัไม่มคีวามต้องการหรอืไม่มคีวามพรอ้มทีจ่ะลงทุนในระยะยาว หรอื
ดว้ยปจัจยัอื่นๆ บรษิัทฯ จงึไดท้ าการพฒันาโครงการโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าเพื่อตอบโจทยค์วามต้องการดงักล่าว 
โดยโครงการของบรษิทัฯ ตัง้อยู่ในท าเลทีเ่ป็นแหล่งอุตสาหกรรมทีส่ าคญัของประเทศไทย 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มโีครงการทีพ่ฒันาแลว้เสรจ็และอยู่ระหว่างการขาย จ านวน 6 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั ราชปรารภ โครงการเดอะ สุรวงศ ์โครงการชวีาทยั รามค าแหง และโครงการฮอลลม์าร์ค 
งามวงศ์วาน โครงการชวีาทยั อนิเตอร์เชนจ์ และโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวฒันะ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 
5,830 ลา้นบาท โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ์ บางโพ 
มลูค่าโครงการรวมประมาณ 1,040 ลา้นบาท และโครงการในอนาคต จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีารมย ์
เรสซเิดนซ ์และโครงการชวีาทยั เพชรเกษม 27  มลูค่าโครงการประมาณ 2,147 ลา้นบาท และบรษิทัฯ มกีารพฒันา
โครงการโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ชา่แลว้เสรจ็ จ านวน 1 โครงการ มลูค่าโครงการประมาณ 300 ลา้นบาท และมโีครงการ
ทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาจ านวน 1 โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 175 ลา้นบาท 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ ตามงบการเงนิรวมแบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกจิส าหรบัปี 2555–2558 สามารถแสดง
ดงันี้ 

ประเภทรายได้ 
ม.ค.-ธ.ค. 2555 ม.ค.-ธ.ค. 2556 ม.ค.-ธ.ค. 2557 ม.ค.-ธ.ค. 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 349.18 77.56 647.57 98.02 413.29 91.88 1,401.58 98.02 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและ
คา่บรกิาร* 

0.00 0.00 5.45 0.83 14.52 3.23 13.54 0.95 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 95.21 21.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้หลกั 444.40 98.71 653.03 98.84 427.82 95.11 1,415.12 98.96 

รายไดอ้ื่น** 5.81 1.29 7.65 1.16 21.99 4.89 14.82 1.04 

รวมรายได้ทัง้หมด 450.21 100.00 660.68 100.00 449.81 100.00 1,429.94 100.00 

หมายเหตุ  * ในปี 2555 บรษิทัฯ ยงัไม่ไดเ้ริม่รบัรูร้ายได้ค่าเช่าจากธุรกจิโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่า และเริม่รบัรูร้ายไดจ้ากผู้
เช่ารายแรกในเดอืนมถิุนายน ปี 2556 
** รายได้อื่นประกอบด้วยก าไรจากการต่อรองราคาซื้อ ก าไรจากการจ าหน่ายบริษทัย่อย ดอกเบี้ยรบั และ
รายไดอ้ื่นๆ 
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ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี้ 

ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อท่ีอยู่อาศยั 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

ปจัจุบนัโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยัทีบ่รษิทัฯ มกีารพฒันาเป็นโครงการประเภทอาคารชุด
คอนโดมเินียมทัง้หมด จ านวน 7 โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 6,870 ลา้นบาท ซึง่อยู่ภายใต้
การด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กล่าวคอื บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซนู จ ากดั (“ชวีาทยั ฮพั ซูน”) 
และบรษิทั ชวีาทยั อนิเตอร์เชนจ ์จ ากดั (“ชวีาทยั อนิเตอร์เชนจ์”) โดยชวีาทยั ฮพั ซูน เป็นผูพ้ฒันา
โครงการเดอะ สุรวงศ์ เพยีงโครงการเดยีว และ ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์เป็นผูพ้ฒันาโครงการชวีาทยั 
อนิเตอร์เชนจ์ และโครงการฮอลลม์าร์ค งามวงศ์วาน นอกเหนือจากนัน้จะเป็นโครงการที่พฒันาและ
ด าเนินการโดยบรษิทัฯ ทัง้หมด 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีกณฑใ์นการเลอืกรปูแบบการพฒันาโครงการของบรษิทัฯ โดยพจิารณาจาก
แนวโน้มสภาวะตลาดของธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ ท าเลที่ตัง้ ความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย และความเหมาะสมของระดบัราคา โดยในปจัจุบนั โครงการของบรษิทัฯ ทีม่กีารพฒันาแลว้
นัน้ จะเป็นโครงการทีม่รีาคาระดบัปานกลางจนถงึราคาระดบัสงู ซึง่มรีะดบัราคาเฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนัไป
ตามท าเลที่ตัง้ สภาพแวดล้อม และสิง่อ านวยความสะดวก รวมถึงระดบัราคาของผู้ประกอบการที่
พัฒนาโครงการในระดับเดียวกันในระยะที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าวมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถพฒันาโครงการไดเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและตรงตามความ
ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยัส าหรบัปี 2555 ปี 
2556 ปี 2557 และ ปี 2558 จ านวน 349.18 ล้านบาท 647.57 ล้านบาท 413.29 ล้านบาท และ 
1,401.58 ลา้นบาทตามล าดบั 

ท าเลทีต่ัง้ของโครงการปจัจุบนัของบรษิัทฯ บนแผนผงัโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ สามารถแสดงได้
โดยแผนภาพดงันี้ 
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รายละเอยีดโครงการแต่ละโครงการสามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. โครงการชีวาทยั ราชปรารภ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดโครงการชีวาทยั ราชปรารภ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ชือ่โครงการ ชีวาทยั ราชปรารภ 
ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
ทีต่ ัง้โครงการ ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ทีโ่ครงการ 2 ไร่ 0 งาน 90 ตร.วา 
พืน้ทีข่าย 17,039 ตร.ม 
ชนิดของโครงการ อาคารพกัอาศยั 1 อาคาร สงู 26 ชัน้ 
จุดเด่นของโครงการ โครงการตัง้อยู่บนท าเลซึ่งใกล้รถไฟฟ้าสถานีอนุเสาวรยี์ชยัสมรภูมิ

เพยีง 800 เมตร ห่างจากรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีราช
ปรารภ 700 เมตร และใชเ้วลา 15 นาท ีส าหรบัการเดนิทางสู่แยกราช
ประสงค ์

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 1,350 ลา้นบาท 
ราคาขายเฉลีย่ต่อตารางเมตร 90,000 บาท 
จ านวนหอ้งพกั หอ้งพกัอาศยั จ านวน 325 ยนูิต 

ชนิดของหอ้งพกั  1 หอ้งนอน ขนาด 33-35 ตร.ม. จ านวน 94 ยนูิต 
 2 หอ้งนอน ขนาด 45, 47, 50, 55, 61 และ 72 ตร.ม. จ านวน 

223 ยนูิต 
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2. โครงการเดอะ สุรวงศ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการชีวาทยั ราชปรารภ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ชนิดของหอ้งพกั  3 หอ้งนอน ขนาด 114 และ 146 ตร.ม. จ านวน 6 ยนูิต 

 เพนท์เฮา้ส์ (ดูเพลก็ซ์) ขนาด 315 และ 325 ตร.ม. จ านวน 2 ยู
นิต 

การใชป้ระโยชน์ ชัน้ 1 : โถงตอ้นรบั พืน้ทีจ่อดรถ สวนหย่อม 
ชัน้ 2–5 : พืน้ทีจ่อดรถ 
ชัน้ 6 : สระว่ายน ้า ฟิตเนส หอ้งซกัผา้ 
ชัน้ 6-26 : หอ้งพกัอาศยั 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย แพทย์และบุคลากรที่ท างานในโรงพยาบาลและพนักงานบริษัทที่
ท างานในบรเิวณอนุเสาวรยีช์ยัสมรภมูแิละบรเิวณใกลเ้คยีง 

ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริม่ก่อสร้างในเดอืนเมษายน ปี 2552 และแล้วเสรจ็ในเดอืนมนีาคม  
ปี 2554 

ความคบืหน้าในการก่อสรา้ง ก่อสรา้งเสรจ็สมบรูณ์ พรอ้มอยู่ 
จ านวนยนูิตทีท่ าสญัญาจะซื้อจะขายแลว้ 323 ยนูิต 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดทีท่ าสญัญาแลว้รอ้ยละ 99 ของจ านวนยูนิตทัง้หมดของโครงการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
สดัส่วนการรบัรูร้ายได ้ รอ้ยละ 98 ของมลูค่าโครงการ 
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่นใน
บรเิวณเดยีวกนั 

 โครงการ เดอะ คอมพลที ราชปรารภ โดย บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั 
(มหาชน) 

 โครงการ เดอะ แคปปิตอล โดย บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั 

 โครงการ ไอดโิอ  เวิร์ฟ  ราชปรารภ โดย บรษิัท อนันดา ดีเวล 
ลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ เอ็ม พญาไท โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์ 
จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ ศุภาลยั อลีทิ โดยบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดโครงการเดอะ สรุวงศ ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ชือ่โครงการ เดอะ สรุวงศ ์
ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซูน จ ากดั  
ทีต่ ัง้โครงการ ถนนสุรวงศ ์เขตบางรกั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

พืน้ทีโ่ครงการ 0 ไร่ 2 งาน 40 ตร.วา 
พืน้ทีข่าย 2,774 ตร.ม. 
ชนิดของโครงการ อาคารพกัอาศยั 1 อาคาร สงู 8 ชัน้ 
จุดเด่นของโครงการ โครงการกรรมสทิธิบ์นถนนสุรวงศ์ โดยมรีะยะทางเพยีง 600 เมตร

จากรถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสามย่าน 
สะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่ที่อยู่ใจกลางเมืองของจงัหวัด
กรุ ง เ ทพมหานคร  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ นศู น ย์ก าร ค้ า  โ ร งพย าบาล 
สถาบนัการศกึษา สถานบนัเทงิและโรงพยาบาลหลายแห่ง 

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 350 ลา้นบาท 
ราคาขายเฉลีย่ต่อตารางเมตร 125,000 บาท 
จ านวนหอ้งพกั หอ้งพกัอาศยั จ านวน 52 ยนูิต 
ชนิดของหอ้งพกั  1 หอ้งนอน ขนาด 40, 45 และ 47 ตร.ม. จ านวน 32 ยนูิต 

 2 หอ้งนอน ขนาด 53, 66, 70, 74 และ79 ตร.ม. จ านวน 21 ยนูิต 
การใชป้ระโยชน์ ชัน้ 1 : โถงตอ้นรบั พืน้ทีจ่อดรถ  

ชัน้ 2 : สระว่ายน ้า หอ้งออกก าลงักาย 
ชัน้ 2-8 : หอ้งพกัอาศยั 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ผู้บรหิารระดบัสูงและพนักงานบริษัทที่ท างานในย่านถนนสีลมและ
สาทร หรอืแพทยแ์ละบุคลากรทีท่ างานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริม่ก่อสรา้งในเดอืนมนีาคม ปี 2552 และแลว้เสรจ็ในเดอืนกุมภาพนัธ ์ 
ปี 2553 

ความคบืหน้าในการก่อสรา้ง ก่อสรา้งเสรจ็สมบรูณ์ พรอ้มอยู่ 
จ านวนยนูิตทีท่ าสญัญาจะซื้อจะขายแลว้ 41 ยนูิต 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดทีท่ าสญัญาแลว้รอ้ยละ 79 ของจ านวนยูนิตทัง้หมดของโครงการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
สดัส่วนการรบัรูร้ายได ้ รอ้ยละ 80 ของมลูค่าโครงการ 
จ านวนยนูิตทีม่กีารใหเ้ช่า 3 ยนูิต 
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่นใน
บรเิวณเดยีวกนั 

 โครงการ เอ็ม สีลม โดยบรษิัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั 
(มหาชน) 

 โครงการ วชิ แอท สามย่าน โดยบรษิทั สยามนุวตัร จ ากดั  
 โครงการ ไซมสิ สุรวงศ ์โดยบรษิทั ไซมสิ แอสเสท จ ากดั     
 โครงการ  ไอดิโอ ควิ จุฬา สามย่าน โดยบรษิัท อนันดา ดีเวล 
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รายละเอียดโครงการเดอะ สรุวงศ ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ลอปเมน้ท ์ จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ  ณ วนัที ่31 มกราคม 2559 บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายหอ้งชุดของโครงการเดอะ สุรวงศท์ี่
เหลอืจ านวน 11 ยูนิตทัง้หมดให้กบั More Global Holdings Pte. Ltd. ซึ่งมี
วตัถุประสงค์การซื้อห้องชุดเพื่อการลงทุน โดยมกี าหนดการช าระเงินตามสญัญา
ภายในเดอืนมกราคม มนีาคม และมถุินายน ทีป่ระมาณรอ้ยละ 3 รอ้ยละ 4.5 และ
รอ้ยละ 7.5 ของมลูค่าหอ้งทัง้หมดตามล าดบั และก าหนดโอนกรรมสทิธิแ์ละช าระเงนิ
สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดภายในเดอืนกนัยายน 2559 

3. โครงการชีวาทยั รามค าแหง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการชีวาทยั รามค าแหง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ชือ่โครงการ ชีวาทยั รามค าแหง 
ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
ทีต่ ัง้โครงการ ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
 
 

พืน้ทีโ่ครงการ 3 ไร่ 3 งาน 32 ตร.วา 
พืน้ทีข่าย 17,054 ตร.ม. 
ชนิดของโครงการ อาคารพกัอาศยั 1 อาคาร สงู 33 ชัน้ 
จุดเด่นของโครงการ คอนโดมเินียมอาคารสงูบนถนนรามค าแหง ทุกหอ้งเปิดกวา้งดว้ยการ

ตกแต่งดว้ยกระจกเต็มบานชนเพดานสูง เพื่อการชมววิเมอืงได้เต็มที ่
โครงการตัง้อยู่ตรงกนัขา้มกบัโรงพยาบาลรามค าแหง และห่างจาก



    บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดโครงการชีวาทยั รามค าแหง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
หา้งสรรพสนิคา้เดอะมอลลบ์างกะปิซึง่เป็นศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่เพยีง 
1.5 กโิลเมตร ใกลร้ถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิค์ สถานีหวัหมาก และ
รองรบัรถไฟฟ้าสายสสีม้ในอนาคตอนัใกล ้

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 1,100 ลา้นบาท 
ราคาขายเฉลีย่ต่อตารางเมตร 75,000 บาท 
จ านวนหอ้งพกั หอ้งพกัอาศยั จ านวน 535 ยนูิต 
ชนิดของหอ้งพกั  1 หอ้งนอน ขนาด 30 และ 35 ตร.ม. จ านวน 523 ยนูิต 

 2 หอ้งนอน ขนาด 58, 60, 70 และ 72 ตร.ม. จ านวน 12 ยนูิต 
การใชป้ระโยชน์ ชัน้ 1 : โถงตอ้นรบั พืน้ทีจ่อดรถ สวนหย่อม 

ชัน้ M-5 : พืน้ทีจ่อดรถ 
ชัน้ 6-32 : หอ้งพกัอาศยั 
ชัน้ 33 : สระว่ายน ้ าระบบเกลือและห้องออกก าลังกายที่สามารถ
มองเหน็ววิไดก้วา้ง หอ้งเซาวน์าและหอ้งอบไอน ้า 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มผูอ้าศยัทีอ่ยู่ในวยัท างาน โดยเฉพาะในย่านถนนรามค าแหง เขต
บางกะปิ หรอืถนนลาดพรา้ว รวมถงึนักเรยีนนักศกึษาในสถานศกึษา
ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงหลายสถาบนั 

ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายน ปี 2554 และแล้วเสร็จในเดือน
กรกฎาคม ปี 2556 

ความคบืหน้าในการก่อสรา้ง ก่อสรา้งเสรจ็สมบรูณ์ พรอ้มอยู่ 
จ านวนยนูิตทีท่ าสญัญาจะซื้อจะขายแลว้ 499 ยนูิต 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดทีท่ าสญัญาแลว้รอ้ยละ 93 ของจ านวนยูนิตทัง้หมดของโครงการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
สดัส่วนการรบัรูร้ายได ้ รอ้ยละ 92 ของมลูค่าโครงการ 
จ านวนยนูิตทีม่กีารใหเ้ช่า 3 ยนูิต 
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่นใน
บรเิวณเดยีวกนั 

 โครงการ ย ูดไีลท ์@ หวัหมาก สเตชัน่ โดย บรษิทั แกรนด์ ยูนิตี้ 
ดเิวลลอ็ปเมนท ์จ ากดั 

 โครงการ ดี คอนโด พระราม 9 โดยบริษัท แสนสิริ จ ากัด 
(มหาชน)  

 โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน รามค าแหง โดย บริษัท 
เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ เดอะเบส พระราม 9 โดยบริษัท แสนสิริ จ ากัด  
(มหาชน) 

 โครงการ ลฟิวิง่เนสท ์รามค าแหง โดยบรษิทั ฮวิแมนเนสท ์จ ากดั 

 

 

 

 

 

 



    บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
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4. โครงการชีวาทยั อินเตอรเ์ชนจ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการชีวาทยั อินเตอรเ์ชนจ ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ชือ่โครงการ ชีวาทยั อินเตอรเ์ชนจ ์
ชือ่เดมิ โครงการ ครอส พอยท์ ซึ่งบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซื้อกจิการจากบรษิทั โรจน์

ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด และเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการชีวาทัย 
อนิเตอรเ์ชนจ ์

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ จ ากดั 
ทีต่ ัง้โครงการ ถนนประชาราษฎรส์าย 2 แขวงเตาปนู เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 

พืน้ทีโ่ครงการ 1 ไร่ 3 งาน 12.5 ตร.วา 
พืน้ทีข่าย 10,353 ตร.ม. 
ชนิดของโครงการ อาคารพกัอาศยั 1 อาคาร สงู 26 ชัน้ 
จุดเด่นของโครงการ เป็นโครงการคอนโดมเินียมทีต่ ัง้อยู่ตดิกบัรถไฟฟ้าใต้ดนิสถานีเตาปนู  

ซึง่จะเป็นสถานีเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและรถไฟฟ้าสายสี
มว่ง ใกลก้บัโมเดริน์เทรดหลายแห่งและรฐัสภาแห่งใหม่ 

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 1,050 ลา้นบาท 
ราคาขายเฉลีย่ต่อตารางเมตร 110,000 บาท 
จ านวนหอ้งพกั หอ้งพกัอาศยั จ านวน 279 ยนูิต 
ชนิดของหอ้งพกั  1 หอ้งนอน ขนาด 26-40 ตร.ม. จ านวน 202 ยนูิต 

 2 หอ้งนอน ขนาด 51-67 ตร.ม. จ านวน 74 ยนูิต 
 3 หอ้งนอน ขนาด 85 ตร.ม. จ านวน 3 ยนูิต 

การใชป้ระโยชน์ ชัน้ G : โถงตอ้นรบั  
ชัน้ 1-5: พืน้ทีจ่อดรถ 
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รายละเอียดโครงการชีวาทยั อินเตอรเ์ชนจ ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ชัน้ 6 : สระว่ายน ้าระบบเกลอื สวนหย่อม หอ้งออกก าลงักาย และ 
ศนูยธ์ุรกจิ 
ชัน้ 6-26 : หอ้งพกัอาศยั 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มผูอ้าศยัทีท่ างานในบรเิวณเขตบางซื่อ รวมถงึนกัลงทุนทีส่นใจการ
ลงทุนในโครงการตามแนวสถานีรถไฟฟ้า 

ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน ปี 2556 และแล้วเสร็จในเดือน
ธนัวาคม ปี 2558 

ความคบืหน้าในการก่อสรา้ง ก่อสรา้งเสรจ็สมบรูณ์ พรอ้มอยู่ 
จ านวนยนูิตทีท่ าสญัญาจะซื้อจะขายแลว้ 228 ยนูิต 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดทีท่ าสญัญาแลว้รอ้ยละ 82 ของจ านวนยูนิตทัง้หมดของโครงการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
สดัส่วนการรบัรูร้ายได ้ รอ้ยละ 33 ของมลูค่าโครงการ 
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่นใน
บรเิวณเดยีวกนั 

 โครงการ เดอะทรี อินเตอร์เชนจ์ โดยบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ 333 รเิวอร์ไซด์ โดยบรษิัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

 โครงการ ยู ดไีลท์ 2 @ บางซื่อ สเตชัน่ โดย บรษิัท แกรนด์ ยู
นิตี้ ดเิวลลอ็ปเมนท ์จ ากดั 

 โครงการ ยู ดไีลท์ 3 @ บางซื่อ สเตชัน่ โดย บรษิัท แกรนด์ ยู
นิตี้ ดเิวลลอ็ปเมนท ์จ ากดั 

 โครงการ  ไอดโิอ โมบ ิวงศ์สว่าง – อินเตอร์เชนจ์ โดย บรษิัท 
อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ ริช พาร์ค โดย บริษัท ริช ชี่  เพลส 2002 จ ากัด 
(มหาชน) 

 

5. โครงการฮอลลม์ารค์ แจ้งวฒันะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการฮอลลม์ารค์ แจ้งวฒันะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ชือ่โครงการ ฮอลลม์ารค์ แจ้งวฒันะ 



    บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดโครงการฮอลลม์ารค์ แจ้งวฒันะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
ทีต่ ัง้โครงการ ถนนปากเกรด็-แจง้วฒันะ 17 อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ทีโ่ครงการ 3 ไร่ 1 งาน 75 ตร.วา 
พืน้ทีข่าย 13,193 ตร.ม. 
ชนิดของโครงการ อาคารพกัอาศยั 2 อาคาร สงู 8 ชัน้ 
จุดเด่นของโครงการ ใกลศ้นูยก์ารคา้เซน็ทรลัแจง้วฒันะดว้ยระยะทางเพยีง 500 เมตร และ

โรงพยาบาลเวลิด์เมดคิอลเซ็นเตอร์ และมรีะยะทาง 1.8  กโิลเมตร
จากทางด่วนแจง้วฒันะ ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าสายสชีมพู ซึ่งสามารถ
เดนิทางเชื่อมต่อไปยงัสถานีรถไฟฟ้าสายสแีดง ใกลก้บัโมเดริ์นเทรด
ต่างๆ อกีทัง้ยงัเดนิทางสะดวกไปยงัอมิแพค็อารน่ีา เมอืงทองธานี 

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 780 ลา้นบาท 
ราคาขายเฉลีย่ต่อตารางเมตร 65,000 บาท 
จ านวนหอ้งพกั หอ้งพกัอาศยั จ านวน 427 ยนูิต 
ชนิดของหอ้งพกั  หอ้งสตูดโิอ ขนาด 24 ตร.ม. จ านวน 21 ยนูิต 

 1 หอ้งนอน ขนาด 28-39 ตร.ม. จ านวน 392 ยนูิต 
 2 หอ้งนอน ขนาด 48 ตร.ม. จ านวน 14 ยนูิต 

การใชป้ระโยชน์ สิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลาง 
 พืน้ทีล่อ็บบีส้่วนกลาง 
 หอ้งออกก าลงักาย 
 สระว่ายน ้าขนาดใหญ่ 
 หอ้งสนัทนาการ 
 สวนหย่อมและสถานทีพ่กัผ่อนกลางแจง้ 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มผู้อาศัยที่อยู่ ในวัยท างาน พนักงานบริษัท ข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ท างานในศูนย์ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
บรษิทัเอกชน บนถนนแจง้วฒันะ อ าเภอปากเกรด็ และเขตดอนเมอืง
ฝ ัง่ตะวนัตก และพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีง 

ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 และแล้วเสร็จในเดือน
ธนัวาคม ปี 2558 

ความคบืหน้าในการก่อสรา้ง ก่อสรา้งเสรจ็สมบรูณ์ พรอ้มอยู่ 
จ านวนยนูิตทีท่ าสญัญาจะซื้อจะขายแลว้ 223 ยนูิต 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดทีท่ าสญัญาแลว้รอ้ยละ 52 ของจ านวนยูนิตทัง้หมดของโครงการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
สดัส่วนการรบัรูร้ายได ้ รอ้ยละ 32 ของมลูค่าโครงการ 
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รายละเอียดโครงการฮอลลม์ารค์ แจ้งวฒันะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่นใน
บรเิวณเดยีวกนั 

 โครงการ ซมัเมอร ์การเ์ดน้ท ์โดยบรษิทั วนิซมั จ ากดั  
 โครงการ เรยีล โดยบรษิทั โนเบลิ จ ากดั (มหาชน) 
 โครงการ ศุภาลยั ลอฟท์ แจ้งวฒันะ โดยบรษิัท ศุภาลยั จ ากดั 

(มหาชน) 
 โครงการ ศุภาลยั วิสต้า ปากเกร็ด โดยบริษัท ศุภาลยั จ ากัด 

(มหาชน) 
 โครงการ เดอะเบส แจ้งวัฒนะ โดยบริษัท แสนสิริ จ ากัด  

(มหาชน) 

6. โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ชือ่โครงการ ฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน 
ชือ่เดมิ โครงการ ดซีโิอ ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซื้อโครงการจากบรษิทั อรดา จ ากดั 

และเปลีย่นชือ่เป็นโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน 
ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั 
ทีต่ ัง้โครงการ ซอยดวงมณตี าบลบางเขน อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ทีโ่ครงการ 7 ไร่ 0 งาน 70.5 ตร.วา 
พืน้ทีข่าย 23,265 ตร.ม. 
ชนิดของโครงการ อาคารพกัอาศยั 4 อาคาร สงู 8 ชัน้ 
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รายละเอียดโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
จุดเด่นของโครงการ คอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ทที่มีแนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน์ที่

ล้อมรอบด้วยธรรมชาติพื้นที่สีเขียว ซึ่งตัง้อยู่ถัดจากกระทรวง
สาธารณสุข  ใกล้ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ใกล้กบั
รถไฟฟ้าสายสมีว่ง 2 สถานี ไดแ้ก่ สถานีตวิานนทแ์ละสถานีกระทรวง
สาธารณสุข และ 1 กโิลเมตรจากจุดขึน้ลงทางด่วนงามวงศว์าน 

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 1,200 ลา้นบาท 
ราคาขายเฉลีย่ต่อตารางเมตร 65,000 บาท 
จ านวนหอ้งพกั หอ้งพกัอาศยั จ านวน 792 ยนูิต 
ชนิดของหอ้งพกั  1 หอ้งนอน ขนาด 24-31 ตร.ม จ านวน 711 ยนูิต 

 2 หอ้งนอน ขนาด 37-49 ตร.ม. จ านวน 81 ยนูิต 
การใชป้ระโยชน์ สิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลาง  

 พืน้ทีล่อ็บบี ้คลบัเฮา้สส์่วนกลาง 
 หอ้งออกก าลงักาย 
 สระว่ายน ้าขนาดใหญ่ 
 ถนนลู่วิง่ภายในโครงการ 
 สวนหย่อมและสถานทีพ่กัผ่อนกลางแจง้ 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มผู้อาศยัที่ท างานบรษิัทหรอืขา้ราชการที่ท างานในศูนย์ราชการ
ต่างๆ ในย่านถนนงามวงศว์าน จงัหวดันนทบุร ี

ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริม่ก่อสรา้งในเดอืนมกราคม ปี 2557 และแลว้เสรจ็ในเดอืนมนีาคม ปี 
2558 

ความคบืหน้าในการก่อสรา้ง ก่อสรา้งเสรจ็สมบรูณ์ พรอ้มอยู่ 
จ านวนยนูิตทีท่ าสญัญาจะซื้อจะขายแลว้ 416 ยนูิต 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดทีท่ าสญัญาแลว้รอ้ยละ 53 ของจ านวนยูนิตทัง้หมดของโครงการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
สดัส่วนการรบัรูร้ายได ้ รอ้ยละ 44 ของมลูค่าโครงการ 
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่นใน
บรเิวณเดยีวกนั 

 โครงการ ศุภาลยั วสิตา้ แยกตวิานนท์ โดยบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั 
(มหาชน) 

 โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ตวิานนท์ โดยบรษิทั เจา้พระยา
มหานคร จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ ไอ คอนโด งามวงศ์วาน 2 โดยบรษิัท พร็อพเพอร์ตี้ 
เพอรเ์ฟค จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ น็อตติ้ง ฮลิล์  โดยบรษิทั ออรจินิ พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั  
(มหาชน) 

 โครงการ เดอะ ทรสัต์ คอนโด โดยบรษิัท ควอลติี้ เฮ้าส์ จ ากดั   
(มหาชน) 
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7. โครงการชีวาทยั เรสซิเดนซ ์บางโพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการชีวาทยั เรสซิเดนซ ์บางโพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ชือ่โครงการ ชีวาทยั เรสซิเดนซ์ บางโพ 
ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
ทีต่ ัง้โครงการ ถ น นป ร ะ ช า ร า ษ ฎ ร์  ส า ย  2 แ ข ว ง เ ต า ปู น   เ ข ต บ า ง ซื่ อ 

กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ทีโ่ครงการ 1 ไร่ 1 งาน 91 ตร.วา 
พืน้ทีข่าย 8,356 ตร.ม. 
ชนิดของโครงการ อาคารพกัอาศยั 1 อาคาร สงู 24 ชัน้ 
จุดเด่นของโครงการ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ สถานีบางโพ เพยีง 100 เมตร มี

ความเป็นส่วนตวั ดว้ยจ านวนหอ้งทีน้่อยและพื้นทีจ่อดรถ กว่ารอ้ยละ 
80 

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 1,040 ลา้นบาท 
ราคาขายเฉลีย่ต่อตารางเมตร 120,000 บาท 
จ านวนหอ้งพกั หอ้งพกัอาศยั จ านวน 172 ยนูิต 
ชนิดของหอ้งพกั  1 หอ้งนอน ขนาด 34-49 ตร.ม. จ านวน 136 ยนูิต 

 2 หอ้งนอน ขนาด 68-79 ตร.ม. จ านวน 34 ยนูิต 
 3 หอ้งนอน ขนาด 96 และ 116ตร.ม. จ านวน 2 ยนูิต 

การใชป้ระโยชน์ ชัน้ 1-6 : พืน้ทีล่อ็บบี ้พืน้ทีจ่อดรถ 
ชัน้ 7-22 : หอ้งพกัอาศยั 
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รายละเอียดโครงการชีวาทยั เรสซิเดนซ ์บางโพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ชัน้ 23 : สระว่ายน ้า 
ชัน้ 24 : หอ้งออกก าลงักาย  หอ้งอบไอน ้า  

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย พนักงานและผู้บริหารระดบัสูงจากบริษัทชัน้น าในบริเวณใกล้เคียง 
เช่น บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
หรอืบรษิัท สงิห์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั เป็นต้น ขา้ราชการ พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ และกลุ่มผู้อาศยัที่ท างานในพื้นที่บางโพ เตาปูน และ
เกียกกาย รวมถึงนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในโครงการตามแนว
สถานีรถไฟฟ้า 

ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริม่ก่อสรา้งในเดอืนกนัยายน ปี 2558 และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในเดอืน
มถุินายน ปี 2560 

ความคบืหน้าในการก่อสรา้ง ก่อสรา้งเสรจ็สมบรูณ์รอ้ยละ 7 
จ านวนยนูิตทีท่ าสญัญาจะซื้อจะขายแลว้ 35 ยนูิต 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดทีท่ าสญัญาแลว้รอ้ยละ 20 ของจ านวนยูนิตทัง้หมดของโครงการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่นใน
บรเิวณเดยีวกนั 

 โครงการ 333 รเิวอร์ไซด์ โดยบรษิัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

 โครงการ เดอะ สเตจ เตาปนู อนิเตอรเ์ชนจ ์โดยบรษิทั เรยีลแอส
เสท ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

 โครงการ ไอดโีอ โมบ ิวงศ์สว่าง – อนิเตอร์เชนจ์ บรษิทั อนันดา 
ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชัน่ บรษิัท แกรนด์ ยูนิตี้ 
ดเิวลลอ็ปเมนท ์จ ากดั 

 

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มกีารใหเ้ช่าหอ้งชุดแก่ผูเ้ช่าจ านวนทัง้หมด 6 ยนูิต ในโครงการเดอะ สุรวงศ ์
จ านวน 3 ยนูิต และโครงการชวีาทยั รามค าแหง จ านวน 3 ยูนิต ทัง้นี้ ในช่วงปี 2555 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกีารใหเ้ช่า
หอ้งชุดระยะสัน้ในโครงการเดอะ สรุวงศ ์จ านวน 4 ยนูิตโดยมรีะยะเวลาของสญัญาเช่าไม่เกนิ 1 ปี ซึง่ปจัจุบนั หอ้งชุด
ดงักล่าวบรษิทัฯ ไดน้ ามาจ าหน่ายตามปกต ิโดยมกีารปรบัสภาพหอ้งใหเ้หมาะสมส าหรบัการขายหอ้งชุด 
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สถานะการก่อสรา้ง การขาย และการโอนกรรมสทิธิข์องโครงการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งันี้ 

ช่ือโครงการ 
บริษทั
ผูพ้ฒันา
โครงการ 

พืน้ท่ี
โครงการ 
(ไร-่งาน-
ตร.วา) 

พืน้ท่ี
ขาย  
(ตร.ม.) 

การก่อสร้าง การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

เดอืน/ปี ที่
เริม่ก่อสรา้ง 

เดอืน/ปี ที่
ก่อสรา้งเสรจ็ 
หรอืคาดว่าจะ
แลว้เสรจ็ 

ความ
คบืหน้าของ
โครงการ
(รอ้ยละ) 

จ านวนหอ้ง
ทัง้หมด 

จ านวนหอ้งที่
ขายแลว้ 

จ านวนหอ้ง
คงเหลอืรอขาย 

ความ
คบืหน้า
การขาย 
(รอ้ยละ) 

เดอืน/ปี ทีโ่อน
กรรมสทิธิ ์หรอื
คาดว่าจะเริม่
โอนกรรมสทิธิ ์

จ านวนหอ้งทีโ่อน
กรรมสทิธิแ์ลว้ 

จ านวนหอ้ง
คงเหลอืรอโอน
กรรมสทิธิ ์

หน่วย ลบ. หน่วย ลบ. หน่วย ลบ. หน่วย ลบ. หน่วย ลบ. 
ชีวาทยั  
ราชปรารภ 

บรษิทัฯ 2-0-90 17,039 เมษายน 
ปี 2552 

มนีาคม 
ปี 2554 

100 325 1,350 323 1,327 2 23 99 มนีาคม 
ปี 2554 

323 1,327 - - 

เดอะ สรุวงศ ์ ชวีาทยั  
ฮพั ซูน 

0-2-40 2,774 มนีาคม 
ปี 2552 

กุมภาพนัธ ์
ปี 2553 

100 52 350 41 282 11 68 79 กุมภาพนัธ ์
ปี 2553 

41 282 - - 

ชีวาทยั 
รามค าแหง 

บรษิทัฯ 3-3-32 17,055 มถุินายน 
ปี 2554 

กรกฎาคม 
ปี 2556 

100 535 1,100 499 1,011 36 89 93 กรกฎาคม 
ปี 2556 

496 1,007 3 4 

ชีวาทยั 
อินเตอรเ์ชนจ ์

ชวีาทยั 
อนิเตอรเ์ชนจ ์ 

1-3-12.5 10,353 พฤศจกิายน 
ปี 2556 

ธนัวาคม 
ปี 2558 

100 279 1,050 228 804 51 246 82 ธนัวาคม 
ปี 2558 

92 344 136 460 

ฮอลลม์ารค์ 
แจ้งวฒันะ 

บรษิทัฯ 3-1-75 13,193 พฤศจกิายน 
ปี 2557 

ธนัวาคม 
ปี 2558 

100 427 780 223 414 204 366 52 ธนัวาคม 
ปี 2558 

132 249 91 165 

ฮอลลม์ารค์ 
งามวงศว์าน 

ชวีาทยั 
อนิเตอรเ์ชนจ ์

7-0-70.5 23,265 มกราคม 
ปี 2557 

มนีาคม 
ปี 2558 

100 792 1,200 416 654 376 546 53 มนีาคม 
ปี 2558 

360 530 56 124 

ชีวาทยั เรสซิ
เดนซ์ บางโพ 

บรษิทัฯ 1-1-91 8,356 กนัยายน 
ปี 2558 

มถุินายน 
ปี 2560 

7 172 1,040 35 226 137 814 20 มถุินายน 
ปี 2560 

- - 35 226 

หมายเหตุ -   ในอดตีบรษิทัฯ มกีารจ าหน่ายหอ้งชุดพรอ้มผูเ้ช่าจ านวนทัง้หมด 5 ยนิูต จากโครงการเดอะ สรุวงศ์ จ านวน 2 ยนิูตและโครงการชวีาทยั รามค าแหง จ านวน 3 ยนิูต 
- ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มกีารใหเ้ช่าหอ้งชุดของบรษิทัฯ จ านวนทัง้หมด 6 ยูนิต แก่ผูเ้ช่าในโครงการเดอะ สุรวงศ์ จ านวน 3 ยูนิต และโครงการชวีาทยั รามค าแหง 
จ านวน 3 ยนิูตจากหอ้งชุดทีบ่รษิทัฯ เตรยีมไวส้ าหรบัใหเ้ช่า 10 ยนิูต 

- บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั เป็นบรษิทัยอ่ยซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 และบรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซูน จ ากดั เป็นบรษิทัรว่มซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 



                   บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
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- ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มยีอดคา้งช าระเงนิดาวน์จากลูกคา้จ านวน 88 ราย จากจ านวนหอ้งทีร่อโอนกรรมสทิธิจ์ านวน 88 ยูนิต ซึ่งคดิเป็นมูลค่าหอ้งทัง้หมด 260.57 ล้าน
บาท โดยเป็นโครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจม์ลูคา่ 131.69 ลา้นบาท โครงการฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะมูลค่า 54.80 ล้านบาท โครงการฮอลล์มารค์ งามวงศ์วานมูลค่า 18.80 ล้านบาท 
และโครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์บางโพ 55.28 ลา้นบาท (รายละเอยีดเงนิคา้งช าระสะสมของบรษิทัฯ ในสว่นที ่2.3.16 หน้า 28) 

- ณ วนัที่ 31 มกราคม 2559 บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายหอ้งชุดของโครงการเดอะ สุรวงศ์ที่เหลอืจ านวน 11 ยูนิตทัง้หมดใหก้บั More Global Holdings Pte. Ltd. ซึ่งมวีตัถุประสงคก์ารซื้อ
หอ้งชุดเพื่อการลงทุน โดยมกี าหนดการช าระเงนิตามสญัญาภายในเดอืนมกราคม มนีาคม และมถิุนายน ที่ ประมาณรอ้ยละ 3 รอ้ยละ 4.5 และรอ้ยละ 7.5 ของมูลค่าหอ้งทัง้หมด
ตามล าดบั และก าหนดโอนกรรมสทิธิแ์ละช าระเงนิส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดภายในเดอืนกนัยายน 2559 

- จ านวนหอ้งทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ของโครงการฮอลล์มารค์ งามวงศ์วานลดลงจากไตรมาส 3 จ านวน 46 ยูนิต คดิเป็นมูลค่า 80.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่อนัเน่ืองมาจากผูซ้ื้อไม่สามารถขอ
สนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชยไ์ดร้วมถงึผูซ้ือ้บางรายไมม่าด าเนินการเปลีย่นคูส่ญัญาจากบรษิทั อรดา จ ากดั มาเป็นบรษิทัชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั จงึด าเนินการขอยกเลกิการโอน
กรรมสทิธิก์บับรษิทัฯ 
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การตลาดและการแข่งขนั 

ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นส าคญั บรษิัทฯ จงึไม่ได้
เจาะจงหรอืมนีโยบายในการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบรษิทัฯ เพยีงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เท่านัน้ เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลาและจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป รวมถึงแนวโน้มการ
พฒันาระบบขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครทัง้รอบในและรอบนอก และใน
เขตปริมณฑล จะส่งผลให้กลุ่มลูกค้าที่สนใจในอสงัหาริมทรพัย์แต่ละโครงการและแต่ละ
ประเภทมคีวามแตกต่างกนัออกไปเช่นกนั ทัง้นี้ ก่อนที่บรษิัทฯ จะเริม่พฒันาโครงการใดๆ 
นัน้ บรษิทัฯ จะท าการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการที่จะพฒันาในเบือ้งต้น โดยจะเริม่
พจิารณาจากกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของโครงการนัน้เป็นหลกั และความต้องการของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายในช่วงเวลานัน้ๆ เพื่อใชใ้นการก าหนดรปูแบบของโครงการและก าหนดราคาขายให้
สอดคลอ้งกนั เพื่อใหส้ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ไดอ้ย่างดทีีส่ดุ 

กลยุทธก์ารตลาด 

กลยุทธด์า้นท าเลทีต่ัง้ 

ท าเลทีต่ัง้ถอืเป็นหน่ึงในปจัจยัทีส่ าคญัสุดของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
หรอืลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัโครงการอาคารชุดคอนโดมเินียม 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงให้ความส าคญักบัท าเลที่ตัง้ของโครงการเป็นล าดบัต้นๆ ในการพฒันา
โครงการของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ท าเลทีต่ัง้ของโครงการตอ้งอยู่ในท าเลหรอืเขตชุมชนทีม่ศีกัยภาพ
และใกลแ้หล่งคมนาคมทีส่ าคญั โดยจะเน้นท าเลทีอ่ยู่ในแนวถนนสายหลกั ใกลท้างด่วน หรอื
ตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปรมิณฑลทัง้ปจัจุบนั
และในอนาคต ซึง่รวมถึงรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดนิ) และรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน
สวุรรณภูมแิละสถานีขนสง่ผูโ้ดยสารอากาศยานในเมอืง (แอรพ์อรต์ เรล ลงิค)์ เช่น โครงการ
ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ที่อยู่ติดกับรถไฟฟ้าสถานีเตาปูน ซึ่งจะเป็นสถานีเชื่อมระหว่าง
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและรถไฟฟ้าสายสมี่วง หรอืโครงการชวีาทยั ราชปรารภ ซึง่ตัง้อยู่ใกลใ้จ
กลางเมอืงห่างจากรถไฟฟ้าสถานีอนุเสาวรยีช์ยัสมรภมูเิพยีง 800 เมตร ห่างจากรถไฟฟ้าแอร์
พอรต์ เรล ลงิค ์สถานีราชปรารภ 700 เมตร และใชเ้วลาเพยีง 15 นาท ีส าหรบัการเดนิทางสู่
แยกราชประสงค์ไปยงัศูนย์การค้า ห้างสรรพสนิค้า โรงพยาบาล สถาบนัการศึกษาหลาย
สถาบนั ย่านธุรกจิทีส่ าคญั และสถานทีส่ าคญัอื่นๆ ไดส้ะดวก 

นอกเหนือจากนัน้ สภาพแวดลอ้มและคุณภาพของชุมชนแวดลอ้มของทีอ่ยู่อาศยักเ็ป็นปจัจยั
ส าคัญอีกปจัจัยหน่ึงที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการพิจารณาการพัฒนา
โครงการหนึ่งๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้อยู่อาศัยที่ได้ตัดสินใจซื้อหรือลงทุนใน
โครงการของบรษิทัฯ มคีุณภาพชวีติทีด่แีละรูส้กึปลอดภยั ทัง้นี้ โครงการทัง้หมดทีบ่รษิทัฯ ได้
มีการพัฒนาแล้วนัน้ ล้วนแล้วแต่ตัง้อยู่ในแหล่งชุมชนที่มีคุณภาพ และแวดล้อมไปด้วย
สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ โรงเรยีน สถาบนัอุดมศกึษา โรงพยาบาล ศูนยก์ารคา้ และ
หา้งสรรพสนิคา้ ศนูยก์ลางทางธุรกจิ หรอืศนูยร์าชการทีส่ าคญัต่างๆ เป็นตน้ 
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กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์

บรษิทัฯ ไม่ไดม้กีารก าหนดรปูแบบเฉพาะเจาะจงเพยีงรปูแบบใดรปูแบบหนึ่งส าหรบัโครงการ
ทีบ่รษิทัฯ ท าการพฒันา บรษิทัฯ จะออกแบบตามแนวคดิส าหรบัโครงการหนึ่งๆ ทีแ่ตกต่าง
กนัไป โดยพจิารณาจากหลายปจัจยัทีส่ าคญั โดยเฉพาะลกัษณะและความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของโครงการนัน้ๆ ปจัจยัทางด้านพื้นที่และท าเลที่ตัง้กเ็ป็นอกีปจัจยัหน่ึงที่
ส าคญัต่อการพฒันารปูแบบและการตกแต่งของแต่ละโครงการ เช่น โครงการชวีาทยั อนิเตอร์
เชนจ์ ซึ่งตัง้อยู่บนย่านธุรกิจที่ส าคัญอีกย่านหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โครงการติดกับ
รถไฟฟ้าสถานีเตาปนู ซึง่เป็นสถานีเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
ใกล้กลบัโมเดริน์เทรดหลายแห่ง รวมถึงรฐัสภาแห่งใหม่ รูปแบบของโครงการทีพ่ฒันาจงึมี
รปูแบบทีท่นัสมยั มคีวามหรหูรา และมสีิง่อ านวยความสะดวกทีค่รบครนั ซึง่นอกจากจะมหีอ้ง
ออกก าลงักายและสระว่ายน ้าแลว้นัน้ ยงัมหีอ้งประชุม  และศูนยธ์ุรกจิ เพื่อตอบโจทยส์ าหรบั
นกัธุรกจิหรอืพนกังานบรษิทัโดยเฉพาะ ในขณะทีโ่ครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน จะมกีาร
ตกแต่งดว้ยรูปแบบทีเ่น้นพืน้ที่สเีขยีวรอบโครงการ บนแนวคดิของ Eco Living หรอืการใช้
ชวีติที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่รายล้อม มีพื้นที่ที่จดัเป็นลู่วิง่ภายในโครงการส าหรบัผู้ที่รกั
สขุภาพและชื่นชอบการออกก าลงักาย มสีระว่ายน ้าและศนูยอ์อกก าลงักายขนาดใหญ่ เพื่อให้
ผูอ้ยู่อาศยัรูส้กึผ่อนคลายและหลกีหนีจากความวุ่นวายในเมอืง 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบับรรยากาศโดยรอบของทุกโครงการ มกีารวางผงัโครงการให้มี
พืน้ทีส่ว่นกลางทีผู่อ้ยู่อาศยัสามารถมาใชง้านและพกัผ่อนไดจ้รงิ มสีิง่อ านวยความสะดวกครบ
ครนั และระบบรกัษาความปลอดภัยที่รดักุมและเชื่อถือได้ เพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการทุกดา้นของผูอ้ยู่อาศยัไดอ้ย่างครบถ้วน นอกจากนัน้ในแต่ละโครงการ บรษิทัฯ ยงั
ค านึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ใช้สอยของห้องชุดในแต่ละโครงการ โดยทีมงาน
ออกแบบของบรษิัทฯ ได้พฒันาและออกแบบห้องชุดพกัอาศยัให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ในแต่ละห้องชุดได้อย่างสูงสุด รวมถึงการใช้เครื่องตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ เครื่อง
สขุภณัฑ ์และวสัดุตกแต่งต่างๆ ทีม่คีุณภาพและมแีบรนดเ์ป็นทีรู่จ้กัและยอมรบั 

บรษิัทฯ มกีารจดัท าการส ารวจความต้องการของตลาดและการพฒันาโครงการใหม่ๆ ของ
คู่แข่งอยู่เสมอ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนพฒันาโครงการ และวางแผนทางการตลาดให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดและความต้องการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแต่
ละช่วงเวลา โดยบริษัทฯ มีทีมงานด้านการขายและการตลาดที่มีความเป็นมืออาชีพ มี
ประสบการณ์การขายอสงัหารมิทรพัยม์านาน เป็นผูด้ าเนินกจิกรรมดา้นการขายของบรษิทัฯ 

นโยบายการก าหนดราคา 

เน่ืองจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะมุ่งเน้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยั
ส าหรบัผูซ้ือ้ทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลางและระดบัสงู ราคาขายของโครงการ จงึนับเป็นอกีหนึ่ง
ปจัจยัหลกัที่ผู้ซื้อให้ความสนใจเป็นล าดบัต้นๆ นอกเหนือจากการพจิารณาปจัจยัด้านอื่นๆ 
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจึงให้ความส าคญักบัการพจิารณาความเหมาะสมของการก าหนด
ระดบัราคาของแต่ละโครงการ โดยในปจัจุบนั โครงการของบรษิทัฯ ทีม่กีารพฒันาแลว้นัน้ จะ
เป็นโครงการทีม่รีาคาระดบัปานกลางจนถงึราคาระดบัสงู ซึง่มรีะดบัราคาเฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนั
ไปตามท าเลทีต่ัง้ สภาพแวดล้อม และสิง่อ านวยความสะดวก รวมถึงการเปรยีบเทยีบระดบั
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ราคาของผูป้ระกอบการทีพ่ฒันาโครงการในระดบัเดยีวกนัในระยะทีใ่กลเ้คยีงกนั ทัง้นี้ ราคาที่
บริษัทฯ ก าหนดในแต่ละช่วงเวลาของโครงการเดียวกนัอาจแตกต่างกนัไป ซึ่งขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดลอ้ม การแขง่ขนั ตน้ทุนการพฒันาและการขาย ความคบืหน้าของการก่อสรา้งของ
โครงการและปจัจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าวมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถก าหนดระดบัราคาของโครงการไดเ้หมาะสมและตรงตาม
ความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ 

การสง่มอบงานไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และความน่าเชื่อถอืในแบรนดข์องบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึใหค้วามสนใจกบั
การสง่มอบหอ้งชุดใหก้บัลูกคา้ไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด ดว้ยคุณภาพของวสัดุและการ
ออกแบบตกแต่งที่ได้น าเสนอและประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้กับลูกค้าตัง้แต่เริ่มต้น
โครงการ บรษิทัฯ มกีารว่าจา้งบรษิัทรบัเหมาก่อสรา้งทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานร่วมกบั
บรษิทัฯ เป็นอย่างดมีาหลายปี เพื่อใหบ้รษิทัฯ มัน่ใจไดว้่าการก่อสรา้งโครงการนัน้ จะเป็นไป
ตามมาตรฐานการก่อสรา้งทีถู่กตอ้งครบถว้นตามแบบทีไ่ดต้กลงกนัไว้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะมกีาร
แจง้ขอ้มูลความคบืหน้าของการก่อสร้างโครงการเป็นระยะ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที ่
www.chewathai.com และระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์เช่น Facebook โดยผ่านทาง
https://www.facebook.com/CHEWATHAI ซึง่ลูกคา้สามารถเขา้ไปตดิตามความคบืหน้าใน
การก่อสรา้งและการตกแต่งของแต่ละโครงการได ้นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารว่าจา้งบรษิทัที่
ปรกึษาทางดา้นการก่อสรา้ง (Construction Management) เพื่อท าหน้าทีค่วบคุมดูแลเรื่อง
คุณภาพ และควบคุมการท างานก่อสรา้งของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในแต่ละโครงการอย่างใกลช้ดิ 
ท าใหก้ารพฒันาโครงการต่างๆ ทีผ่่านมาของบรษิทัฯ สามารถสง่มอบงานใหล้กูคา้ไดต้รงตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ความเป็นมอือาชพีและประสบการณ์ของคณะผูบ้รหิาร 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารงานแบบมืออาชีพด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ  มี
ประสบการณ์ และมีวิสยัทศัน์ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีประสบการณ์และความรู ้
ความสามารถด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บรหิารและผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ) ท าใหร้ะบบการ
ด าเนินงานภายในของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ มคีวามเป็นมอือาชพี มีการควบคุมระบบการ
ท างานภายในที่ดีและชัดเจนโปร่งใส ประกอบกบัผู้บริหารให้การเปิดกว้างทางความคิด 
สนบัสนุนใหพ้นกังานและทมีงานมกีารพฒันาแนวคดิใหม่ๆ ทีจ่ะน ามาใชใ้นการพฒันาองคก์ร
และผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ อยู่เสมอ เพื่อให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงไปของสงัคมและความ
ต้องการของลูกคา้ บรษิัทฯ ยงัมกีารคดัเลอืกและจดัจา้งทมีงานทีม่คีวามเป็นมอือาชพี เพื่อ
ดแูลสว่นงานทีส่ าคญัของโครงการ เช่น บรษิทัออกแบบโครงสรา้งงานสถาปตัยกรรม บรษิทั
รบัออกแบบตกแต่งภายใน และบรษิทัรบัออกแบบภูมสิถาปตัย ์เป็นตน้ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัพนักงานทุกคนของบรษิทัฯ เพราะพนักงานถอืเป็น
ก าลงัส าคญัทีจ่ะขบัเคลื่อนธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ตบิโตไดอ้ย่างมัน่คง สามารถด าเนินธุรกจิได้
อย่างยัง่ยืนและก้าวหน้า บรษิัทฯ จงึส่งเสรมิและสนับสนุนให้พนักงานเพิม่พูนความรู้ และ
พื้นฐานในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและ
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ด าเนินการจดัอบรมในดา้นต่างๆ ให้กบัพนักงาน เช่น การอบรมดา้นตลาดอสงัหารมิทรพัย ์
การอบรมดา้นการตลาด ไดแ้ก่ การท าการตลาดบนสื่อออนไลน์ หรอืการส่งพนักงานและทมี
ขายของบรษิทัฯ เขา้ร่วมในงานสมัมนาดา้นต่างๆ เช่น เทคนิคการปิดการขาย การใหบ้รกิาร
ในเชงิลกึ การประชาสมัพนัธ์ในสื่อออนไลน์ซึ่งมากขึน้ตามกระแสตลาดในปจัจุบนั เป็นต้น 
ทัง้นี้ พนักงานส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมัน่ เปิดกว้างทาง
ความคดิและมคีวามคดิสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยบรษิทัฯ สนับสนุนใหพ้นักงานมสี่วน
ร่วมในธุรกจิของบรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ เพื่อสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ ทีส่ามารถ
ตอบโจทยก์ลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอย่างด ี

การวางแผนการขายแบบเป็นทมีและเป็นระบบ 

บรษิัทฯ มกีลยุทธ์แผนการขายแบบเป็นทมีเพื่อน าเสนอและอ านวยความสะดวกในการให้
ขอ้มลูโครงการ ใหก้ารบรกิาร และน าเสนอรายละเอยีดโครงการไปจนถงึการใหค้ าแนะน าใน
การขอสนิเชื่อทางการเงนิกบัลกูคา้ โดยเมื่อลกูคา้เขา้มาเยีย่มชมโครงการ ทัง้ทีส่ านกังานขาย 
ณ ทีต่ัง้ของโครงการ หรอืการออกบธูตามสถานทีต่่างๆ ทมีขายจะน าเสนอขอ้มูลโครงการแก่
ลูกค้า โดยพนักงานขายจะอธิบายแนวคิดและที่มาของรูปลกัษณ์ สไตล์ และจุดเด่นของ
โครงการ เพื่อจูงใจใหลู้กคา้มคีวามรูส้กึร่วม และอยากเป็นเจา้ของ ตลอดจนถึงการใหข้อ้มูล
ของโครงการ เช่น ขนาดพืน้ทีห่อ้ง ราคาหอ้งชุด รปูแบบการตกแต่ง สิง่อ านวยความสะดวกที่
มีให้ รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ เป็นต้น โดยพนักงานขายทุกคนจะต้อง
วเิคราะหถ์งึความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายทีเ่ขา้มาเยีย่มชมโครงการ และใหค้ าปรกึษาใน
ดา้นต่างๆ รวมถงึการขอสนิเชื่อจากธนาคาร เพื่อปิดการขายกบัลกูคา้รายดงักล่าว 

การใหบ้รกิารทัง้ก่อนและหลงัการขายเพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ 

เพื่อเป็นการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีทัง้ยงัเป็นการรกัษาฐานลูกคา้ รวมถงึ
การสรา้งกลุ่มลูกคา้ใหม่จากการบอกต่อๆ กนัไป (word of mouth) ของลูกคา้ผูซ้ึง่เคยลงทุน
หรือได้ซื้อโครงการของบริษัทฯ แล้วนั ้น  บริษัทฯ ยังมีการให้บริการกับลูกค้า ที่
นอกเหนือไปจากการให้ขอ้มูลและรายละเอยีดของโครงการเพื่อประกอบการตดัสนิใจ เช่น 
การอ านวยความสะดวกในการติดต่อด้านสนิเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบนัการเงินต่างๆ ซึ่ง
นอกจากจะช่วยอ านวยความสะดวกใหล้กูคา้แลว้ ยงัช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถวางแผนการโอน
หอ้งชุดในอนาคตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การบรกิารตรวจเชค็คุณภาพของหอ้งชุดโดยมกีาร
รบัประกนัคุณภาพของหอ้งชุดหลงัจากวนัทีโ่อนกรรมสทิธ ิการซ่อมแซมอนัเนื่องมาจากความ
ไม่เรยีบรอ้ยของหอ้งชุด ทัง้นี้ ยงัรวมไปถึงการใหค้ าปรกึษาในการตกแต่งหอ้งชุด การช่วย
ประสานงานในการจดัหาผูใ้หบ้รกิารงานตกแต่งภายใน และการใหบ้รกิารจดัหาผูเ้ช่าหอ้งชุด
แก่ลกูคา้ เป็นตน้  

นอกจากน้ี บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัของลูกค้าปจัจุบนัที่เคยซื้อห้องชุดกบัทางบรษิัทฯ 
บรษิทัฯ จะใหส้ทิธพิเิศษในการจองซือ้โครงการทีบ่รษิทัฯ จะพฒันาในอนาคต แก่ลูกค้าเดมิ
ของบรษิัทฯ ก่อนการเปิดขายโครงการอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการสร้างสมัพนัธ์ที่ดกีบั
ลกูคา้ในระยะยาว และใหก้ารพจิารณาลงทุนในโครงการของบรษิทัฯ ต่อไปในอนาคตอกีดว้ย 
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การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บรษิทัฯ เป็นผูจ้ าหน่ายอสงัหารมิทรพัย์ทัง้หมดดว้ยตวัเองโดยทมีขายของบรษิทัฯ ทีม่คีวาม
เป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด
อสงัหารมิทรพัย์และรายละเอยีดของโครงการเป็นอย่างด ีโดยบรษิทัฯ มหีน่วยงานดา้นการ
ขายประจ าอยู่ที่ส านักงานขายของแต่ละโครงการ เพื่อต้อนรบัลูกคา้ทีส่นใจเขา้แวะเยีย่มชม
โครงการที่ส านักงานขายและชมห้องตัวอย่าง ณ ที่ตัง้ของโครงการ โดยทีมงานจะมีการ
อธบิายแนวคดิ รูปลกัษณ์ สไตล์ ความโดดเด่นและความน่าสนใจของแต่ละโครงการ และ
น าเสนอขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการ เช่น ประเภทของหอ้ง ขนาดพืน้ที ่ราคาหอ้งชุด 
เครื่องตกแต่งทีม่าพรอ้มกบัหอ้งพกั และพาลกูคา้ชมโครงการ นอกจากนี้ ลูกคา้หรอืผูท้ีส่นใจ
โครงการยังสามารถสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์หรือ เข้าชมเว็บไซต์บริษัทฯ ที ่
www.chewathai.com และระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์เช่น Facebook โดยผ่านทาง 
https://www.facebook.com/CHEWATHAI ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด
เบือ้งตน้ของแต่ละโครงการได ้

บรษิทัฯ ยงัท าการโฆษณาประชาสมัพนัธโ์ครงการ โดยการออกบธูตามสถานทีต่่างๆ ทีม่ผีูค้น
หนาแน่นและใกลก้บัทีต่ัง้ของโครงการ เช่น การจดัจุดแสดงโครงการในหา้งสรรพสนิคา้และ
อาคารส านกังานต่างๆ รวมไปถงึงานแสดงบา้น คอนโดและทีด่นิต่างๆ เช่น งานมหกรรมบา้น
และคอนโด เป็นตน้ ทีม่กีารจดัขึน้เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
โครงการผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นสื่อประชาสมัพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ป้ายโฆษณา การแจกแผ่นพับ (Brochure) 
หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร รวมถงึสื่อบนอนิเทอรเ์น็ตต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
กระตุน้ความสนใจและเปิดช่องทางในการจ าหน่ายเพิม่เตมิ 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  

สภาวะของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยส์ามารถพจิารณาไดจ้ากสภาวะเศรษฐกจิในช่วงเวลานัน้ๆ ซึง่ไดร้บั
ผลกระทบจากปจัจยัทีข่บัเคลื่อนเศรษฐกจิทัง้ระดบัมหภาคและระดบัจุลภาค เช่น อตัราดอกเบืย้ อตัรา
เงนิเฟ้อ การเตบิโตของเศรษฐกจิหรอืเสถยีรภาพทางการเมอืง ต่างกเ็ป็นปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัยท์ัง้สิน้ 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยมอีตัราการเติบโตของเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง โดยมอีตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) 10 ปียอ้นหลงั (2548-2557) เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3.38 ต่อปี โดยในปี 2557 
เศรษฐกจิมกีารหดตวัและขยายตวัในระหว่างไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ตามล าดบั ท าใหอ้ตัราการ
ขยายตวัของเศรษฐกจิไทยในครึง่ปีแรกของปี 2557 มคี่ารอ้ยละ 0.0 อนัเป็นผลเน่ืองมาจากภาวะความ
ไม่มัน่คงทางการเมอืงของไทย แต่ในครึง่ปีหลงัของปีเศรษฐกจิมกีารขยายตวัขึน้รอ้ยละ 1.0 ในไตรมาส 
3 และโดยเฉพาะไตรมาส 4 ซึง่มอีตัราการขยายตวัขึน้ถึงรอ้ยละ 2.1 ซึง่ดขีึน้อย่างชดัเจน ทัง้นี้ โดย
เฉลี่ยตลอดทัง้ปี 2557 เศรษฐกจิไทยมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.8 (ที่มา: ส านักคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย) นอกจากนี้
เมื่อพจิารณาไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี 2558 จะพบว่าเศรษฐกจิไทยมกีารขยายตวัสงูขึน้ถงึรอ้ย
ละ 2.9 และ 2.8 ตามล าดบั สง่ผลใหท้ัง้ปี 2558 มอีตัราการขยายตวัเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 2.8 อนัเนื่องมาจาก

https://www.facebook.com/
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ปจัจยัสนบัสนุนหลายดา้น ทัง้การบรโิภคและการใชจ้่ายของภาคครวัเรอืนและภาครฐัขยายตวัต่อเน่ือง 
การลงทุนรวมโดยรวมยงัขยายตัวโดยเฉพาะการลงทุนภาครฐั และการบรโิภคภาคเอกชนทีป่รบัตวัดี
ขึ้นในไตรมาส 4 จากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิช่วงระหว่างวนัที่ 25-31 ธนัวาคม 2558 และการเร่งซือ้รถยนต์ก่อนปรบัโครงสรา้งภาษี
สรรพสามติ รวมถงึการส่งออกบรกิารทีย่งัขยายตวัสงู เช่นเดยีวกนักบัธุรกจิภาคอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ ี
สญัญาณปรบัตวัดขีึน้ตัง้แต่ไตรมาสที ่ 4 ของปี 2557 เป็นต้นมา โดยมอีตัราการขยายตวัรอ้ยละ 3.8 
จากไตรมาสที ่3 ของปีเดยีวกนั และในไตรมาส 1 - 4 ของปี 2558 ภาคอสงัหารมิทรพัย์มกีารขยายตวั
อย่างต่อเนื่องทีร่อ้ยละ 2.8 รอ้ยละ 1.4 รอ้ยละ 3.1 และรอ้ยละ 6.6 จากไตรมาสก่อนหน้าตามล าดบั ท า
ให้โดยรวมทัง้ปีภาคอสงัหารมิทรพัย์มกีารขยายตวัที่ร้อยละ 4.1 ตามการขยายตวัของอุปสงค์และ
อุปทาน 

อย่างไรกต็าม จากรายงานนโยบายการเงนิ ฉบบัเดอืนธนัวาคม ปี 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ประมาณการโดยประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2558 จะมแีนวโน้มการขยายตวัไดใ้นอตัรารอ้ยละ 2.8  
สงูขึน้เลก็น้อยจากการคาดการณ์ ณ เดอืนกนัยายน ปี 2558 จากการเร่งรดัการใชจ้่ายและการลงทุน
จากการด าเนินโครงการลงทุนทีส่ าคญัๆ ของภาครฐัทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องทัง้การลงทุนใน
งบประมาณและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะที่ 3 การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการ
ท่องเที่ยวจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่ยงัขยายตวัได้ดีและฟ้ืนตวัได้เรว็กว่าที่คาดการณ์ การบรโิภค
ภาคเอกชนขยายตวัไดด้กีว่าที่เคยประเมนิไว้ การฟ้ืนตวัของการลงทุนภาคเอกชนและการขยายการ
ลงทุนเพื่อรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) การฟ้ืนตวัของประเทศเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้
ทีส่ าคญั เช่น สหรฐัอเมรกิาและกลุ่มประเทศในทวปียุโรป และการผลติภาคอุตสาหกรรมที่มแีนวโน้ม
ปรบัตวัดขีึน้ รวมถงึระดบัราคาน ้ามนัในตลาดโลกยงัอยู่ในระดบัต ่า ซึง่จะช่วยลดแรงกดดนัดา้นเงนิเฟ้อ
และเอือ้อ านวยต่อการด าเนินนโยบายการเงนิผ่อนคลายซึง่จะช่วยสนบัสนุนการกระตุน้เศรษฐกจิ 

อตัราดอกเบีย้ 

ระดบัอตัราดอกเบีย้ถอืเป็นอกีหนึ่งปจัจยัหลกั ทัง้ทางดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดอสงัหารมิทรพัย ์
โดยเฉพาะในการตดัสนิใจลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้จะเป็นปจัจยัทีก่ าหนดระดบั
หนี้สนิของผูป้ระกอบการ และก าหนดความสามารถในการช าระหนี้ และการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้รโิภค 
ซึง่หากพจิารณาแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ในอดตี ณ วนัที ่26 ธนัวาคม 2557 อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชื่อ
ส าหรบัลกูคา้ชัน้ด ี(MLR) โดยเฉลีย่ของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบยีนในประเทศไทยเท่ากบัรอ้ยละ 7.28 
น้อยกว่าอตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชื่อส าหรบัลกูคา้ชัน้ดโีดยเฉลีย่ ณ วนัที ่27 ธนัวาคม 2556 ซึง่เท่ากบั
รอ้ยละ 7.43 (ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย) นอกจากนี้ จากการปรบัอตัราดอกเบีย้นโยบายลงอกี 2 
ครัง้ต่อเนื่องกนั ครัง้ละรอ้ยละ 0.25 เมื่อวนัที ่11 มนีาคม 2558 และวนัที ่29 เมษายน 2558 ส่งผลให้
อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชื่อส าหรบัลูกค้าชัน้ด ี(MLR) โดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบยีนใน
ประเทศไทย ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ปรบัลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 7.10 อย่างไรกด็ ีการปรบัลดของ
อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ของธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมภายหลงัการปรบัลดอตัราดอกเบี้ยนโยบาย ณ 
วนัที ่29 เมษายน 2558 เป็นการทยอยปรบัลดลงต่อเนื่องอย่างชา้ๆ เมื่อเทยีบกบัการปรบัลดภายหลงั
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) เมื่อวนัที ่11 มนีาคม 2558 
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ทัง้นี้ การลดลงของอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวจงึน่าจะส่งผลเชงิบวกต่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ เนื่องจาก
อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ทีล่ดลง จะส่งผลให้ทัง้ผู้ประกอบการและผูบ้รโิภคมคีวามสามารถในการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยส์งูขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ยิง่ไปกว่านัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (“กนง.”) มมีตใิหค้งอตัราดอกเบีย้ไวท้ีร่้อยละ 
2.00 ต่อปี ตลอดทัง้ปี 2557 หลงัจากทีม่กีารปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายเมื่อวนัที ่12 มนีาคม 2557 
ลงรอ้ยละ 0.25 จากเดมิทีร่อ้ยละ 2.25 เน่ืองจากประเมนิว่าอตัราดอกเบีย้ทีร่ะดบั 2.00 ต่อปี เป็นระดบั
ทีผ่่อนคลายเพยีงพอในการสนับสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย และมภีาวะการเงนิทีผ่่อนปรนมาก
เพยีงพอทีจ่ะช่วยประคบัประคองเศรษฐกจิ อย่างไรกต็าม เมื่อวนัที ่11 มนีาคม 2558 และวนัที ่29 
เมษายน 2558 คณะกรรมการนโยบายการเงนิได้เลง็เห็นว่า เพื่อเป็นการเพิ่มแรงสนับสนุนอย่าง
ทันท่วงทีให้กับเศรษฐกิจและช่วยพยุงความเชื่อมัน่ของภาคเอกชน ให้ต้นทุนทางการเงินของ
ภาคเอกชนลดลง และอตัราแลกเปลีย่นปรบัตวัในทศิทางทีเ่อือ้ต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ ประกอบกบั
อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปคาดว่าจะอยู่ในระดบัต ่าไปอีกระยะหนึ่ง กนง. จึงประกาศให้ลดอตัราดอกเบี้ย
นโยบายลงอกี 2 ครัง้ต่อเนื่องกนั ครัง้ละรอ้ยละ 0.25 จากรอ้ยละ 2.00 เป็นรอ้ยละ 1.75 และรอ้ยละ 
1.50 ต่อปีตามล าดบั และยงัคงทีอ่ตัราดงักล่าวทีร่อ้ยละ 1.50 ต่อปีจนถงึปจัจุบนัจากการประชุมกนง. 
ครัง้ล่าสุดเมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2558 ทัง้นี้ คาดว่าหลงัจากทีส่ถานการณ์ทางการเมอืงไดค้ลีค่ลายลง
ตัง้แต่ปลายเดือนพฤษภาคม ปี 2557 การบริหารราชการแผ่นดินสามารถด าเนินการได้ต่อเนื่อง 
นโยบายภาครฐัทีเ่ริม่มคีวามชดัเจนขึน้ รวมทัง้การเบกิจ่ายลงทุนโดยภาครฐัทีข่ยายตวัเร่งมากขึน้ จะ
สง่ผลต่อเนื่องใหค้วามเชื่อมัน่ภาคเอกชนปรบัดขีึน้และสนับสนุนการฟ้ืนตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศ 
ถอืเป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิและกระตุ้นการจบัจ่ายใช้สอยของผู้บรโิภค อนัจะท าใหอ้ตัราการเติบโต
ของเศรษฐกจิและสง่ผลใหผ้ลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) เพิม่สงูขึน้ ซึง่จะสง่ผลบวกต่อเนื่องต่อ
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยอ์กีดว้ย 

ภาพรวมตลาดอสงัหาริมทรพัย ์

การชะลอตัวของเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากปญัหาความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้ตลาด
อสงัหารมิทรพัยห์ดตัวลงจากปีก่อนในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ทัง้ทางดา้นอุป
สงค์และอุปทาน จากความกงัวลของผู้บรโิภคและผู้ประกอบการจากสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและ
การเมือง โดยจากข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ให้เห็นถึงตัวเลขของการชะลอการเปิดตัว

วนัทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ในปี 2557-2558 

16 ธ.ค. 
58 
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โครงการใหม่ของผูป้ระกอบการ และการชะลอตวัของการลงทุนจากผู้บรโิภค แต่เมื่อสภาวะทางการ
เมอืงเริม่กลบัเขา้สู่สภาวะปกติ เศรษฐกจิเริม่ฟ้ืนตวั ผู้บรโิภคและผูป้ระกอบการเริม่มคีวามเชื่อมัน่ใน
สภาวะเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ อกีทัง้นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกจิจากทางภาครฐัในครึง่ปีหลงัของปี 2557 
ส่งผลใหต้ลาดอสงัหารมิทรพัยโ์ดยรวมฟ้ืนตวัได้บา้ง อุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดอสงัหารมิทรพัย์มี
แนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึน้ อตัราการจองซื้อที่อยู่อาศยัปรบัตวัดีขึน้ในไตรมาสที่ 4 ของปี ตามความ
ต้องการซื้ออาคารชุดเป็นส าคญั ขณะที่ผู้ประกอบการเริม่กลบัมาเร่งเปิดขายโครงการใหม่มากขึ้น
ในช่วงปลายปีสะทอ้นความเชื่อมัน่ทีด่ขี ึน้ของผูป้ระกอบการในธุรกจินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า  รายงานภาวะเศรษฐกจิไทย ปี 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส าหรบัภาพรวมตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2558 (ทีม่า: รายงานแนวโน้มธุรกจิ และรายงานเศรษฐกจิ
และการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย) โดยในไตรมาสที ่4 ภาวะอสงัหารมิทรพัยโ์ดยรวมดขีึน้จากไตร
มาสก่อนหน้าทัง้ทางดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิในภาคอสงัหารมิทรพัย์จาก
รฐับาล แมว้่าธนาคารพาณิชยย์งัคงระมดัระวงัการปล่อยสนิเชื่อแก่ครวัเรอืนเน่ืองจากหนี้ครวัเรอืนยงัอยู่
ในระดบัสงู แต่โดยรวมภาคตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในไตรมาสแรกของปีมแีนวโน้มทยอยปรบัตวัดขีึน้
จากอุปสงค์ในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ระดบักลางและระดบับนทีย่งัอยู่ในเกณฑด์ ีส าหรบัไตรมาสที ่2 ของปี 2558 ภาคตลาดอสงัหารมิทรพัย์
โดยรวมปรบัตวัดขีึน้เลก็น้อยจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะโครงการอาคารชุดราคาระดบับนทีข่ยายตวั
สงูในท าเลทีม่ศีกัยภาพ อาท ิ คอนโดมเินียมตามแนวสถานีรถไฟฟ้า เนื่องจากผูป้ระกอบการเร่งเปิด
โครงการตามแนวรถไฟฟ้า เพื่อใหอ้าคารชุดสรา้งเสรจ็ทนัการเปิดใหบ้รกิารรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ใน
ไตรมาสที่ 3 แม้ว่าอาคารชุดจะยงัขยายตวัไดด้ ีแต่จะเหน็การเพิม่ขึน้ของอาคารชุดส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการทีม่รีะดบัราคาต ่ากว่า 2 ลา้นบาทเป็นส าคญั ซึง่สะทอ้นความสามารถในการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัของ
กลุ่มครวัเรอืนทีม่รีายไดต้ ่าและปานกลางทีล่ดลง ในขณะทีท่ีอ่ยู่อาศยัในแนวราบมกีารชะลอตวัและเปิด
ขายลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรบัตวัของผู้ประกอบการที่หนัมาเน้นการพฒันาอาคารชุด 
นอกจากนี้ จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิภาคอสงัหารมิทรพัยร์ะยะที ่3 ทีป่ระกาศใชใ้นช่วงไตรมาส 4 
ซึง่หมายรวมถงึ มาตรการการเงนิการคลงัเพื่อการกระตุน้เศรษฐกจิภาคอสงัหารมิทรพัย ์โดย (1) ผ่อน
ปรนการใหส้นิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัแก่ผูม้รีายไดน้้อยและปานกลาง (2) ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนการโอน
และค่าจดทะเบยีนการจ านองอสงัหารมิทรพัยแ์ละหอ้งชุด เหลอืรอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าจากเดมิทีร่อ้ย
ละ 2.0 (3) ยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ส าหรบัรายไดท้ี่จ่ายไปเพื่อซื้ออสงัหารมิทรพัยท์ี่เป็น
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อาคารพรอ้มทีด่นิหรอืหอ้งชุดในอาคารชุดทีม่มีูลค่าไม่เกนิ 3 ลา้นบาทต่อเนื่องกนั 5 ปีภาษี จงึท าให้
อุปทานคงคา้งในภาคอสงัหารมิทรพัย์ปรบัลดลง เนื่องจากมาตรการกระตุ้นดงักล่าวมสี่วนช่วยเร่งการ
ตดัสนิใจของผูซ้ื้อใหเ้รว็ขึน้ และคาดว่าจะปรบัตวัดขีึน้ต่อเนื่องไปถงึไตรมาส 1 ปี 2559 จากการเร่ง
ตดัสนิใจซื้อและเร่งโอนกรรมสทิธทิี่อยู่อาศยัก่อนหมดมาตรการกระตุ้นภาคอสงัหารมิทรพัย์ในเดอืน
เมษายน ปี 2559 

  

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า  รายงานนโยบายการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อุปสงคข์องตลาดอสงัหารมิทรพัย ์

ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า การขอสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัส่วนบุคคลมมีูลค่าการเติบโต
เฉลีย่ 6 ปียอ้นหลงัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องในอตัรารอ้ยละ 12.03 ต่อปี ทัง้นี้ ในปี 2557 สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่
อาศยัสว่นบุคคลมอีตัราการขยายตวัเตบิโตรอ้ยละ 12.15 เมื่อเทยีบกบัปี 2556 ซึง่สงูกว่าอตัราค่าเฉลีย่
การเตบิโตยอ้นหลงั 6 ปี แมว้่าในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2557 ตวัเลขการขอสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัสว่น
บุคคลมมีูลค่าการเตบิโตทีช่ะลอตวัลง ทีอ่ตัราการเตบิโตรอ้ยละ 4.9 เมื่อเทยีบกบัตวัเลขทัง้ปีของปี 
2556 อนัเน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอลงต่อเนื่องและความไม่แน่นอนทางการเมอืงในช่วงครึง่ปีแรก 
ส่งผลใหผู้บ้รโิภคชะลอการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยู่อาศยั ประกอบกบัธนาคารพาณิชยเ์พิม่ความระมดัระวงั
การปล่อยสนิเชื่อท าให้จ านวนที่อยู่อาศยัทีไ่ด้รบัอนุมตัิสนิเชื่อปล่อยใหม่จากธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลนัน้ลดลง อย่างไรกด็ ีหลงัจากที่สถานการณ์ทางการเมอืงคลี่คลาย
ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2557 จากนโยบายภาครฐัทีเ่ริม่มคีวามชดัเจนมากขึน้ ช่วยกระตุ้นความเชื่อมัน่
และอุปสงค์ของการบริโภคและการลงทุน ทัง้จากผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ท าให้ความต้องการ
สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัมปีรมิาณเพิม่มากขึน้และเป็นสดัส่วนทีม่ากกว่าในช่วงครึง่แรกของปี จงึส่งผลให้
การเตบิโตของสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัสว่นบุคคลทัง้ปี 2557 อยู่ในระดบัทีส่งูกว่าอตัราการเตบิโตในครึง่ปี
แรก นอกจากนี้ ส าหรบั 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 ปรมิาณสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัส่วนบุคคลยงัมกีาร
เตบิโตต่ออย่างเนื่องโดยคดิเป็นการเตบิโตรอ้ยละ 7.0 นับจากสิน้ปี 2557 แมว้่าจะเป็นการเตบิโตใน
อัตราที่ช้ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม จากรายงานเครื่องชี้ธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยข์องธนาคารแห่งประเทศไทยรายเดอืน จะพบว่าตวัเลขดงักล่าวส าหรบัเดอืนเมษายน
และเดอืนพฤษภาคมของปี 2558 มอีตัราการเตบิโตทีส่งูขึน้กว่าไตรมาสแรกเมื่อเทยีบกบัตวัเลข ณ สิน้
ปี 2557 ซึง่สาเหตุหนึ่งเป็นผลมาจากการปรบัอตัราดอกเบีย้นโยบายลงเมื่อวนัที ่11 มนีาคม 2558 และ
วนัที่ 29 เมษายน 2558 ส่งผลให้อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชื่อ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ซึง่เป็น



    บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 
หน้า 37 

ต้นทุนทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบัผูบ้รโิภคลดลง และส่งผลใหผู้บ้รโิภคยงัคงมกีารขอสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่
อาศยัเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า  เครือ่งชีธุ้รกจิอสงัหารมิทรพัย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลอสงัหารมิทรพัยเ์ปิดเผยขอ้มูลโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล 5 จงัหวดั (นนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) รวมทัง้ปี 2558 
พบว่ามกีารโอนกรรมสทิธิร์วมกนัทัง้หมดโดยประมาณ 196,100 หน่วย ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 เมื่อเทยีบ
กบัปี 2557 ซึง่มจี านวนประมาณ 174,100 หน่วย 

จากปรมิาณการโอนกรรมสทิธิเ์ฉพาะทีอ่ยู่อาศยัจ านวนประมาณ 196,100 หน่วยนี้ แบ่งออกเป็นยอด
การโอนห้องชุดคอนโดมเินียมมากที่สุด จ านวนประมาณ 71,800 รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส ์68,300 
หน่วย บา้นเดีย่วจ านวน 33,400 หน่วย อาคารพาณิชย์จ านวน 15,100 หน่วย และทีเ่หลอืเป็นบา้น
แฝดประมาณ 7,500 หน่วย 

ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของมูลค่าการโอนกรรมสทิธิท์ี่อยู่อาศยัในปี 2558 มีมูลค่ารวมกันประมาณ 
484,100 ลา้นบาท แบ่งเป็นหอ้งชุดมมีลูค่าการโอนมากทีส่ดุทีป่ระมาณ 158,300 ลา้นบาท บา้นเดีย่วมี
มูลค่าการโอนประมาณ 153,800 ล้านบาท ทาวน์เฮา้สม์มีูลค่าการโอนประมาณ 102,100 ล้านบาท 
อาคารพาณิชย์มมีูลค่าการโอนประมาณ 52,200 ล้านบาท และบ้านแฝดมมีูลค่าการโอนประมาณ 
17,700 ลา้นบาท 

ดา้นพืน้ทีเ่ฉลีย่ต่อหน่วยของหอ้งชุดในช่วง 9 เดอืนแรกของปีทีม่กีารโอนกรรมสทิธิใ์นกรุงเทพมหานคร
นัน้ อยู่ทีป่ระมาณ 27.4 ตารางเมตร สว่นในจงัหวดัเขตปรมิณฑลอยู่ทีป่ระมาณ 28.3 ตารางเมตร 

การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2558 

ประเภทท่ีอยู่อาศยั 
จ านวน มลูค่า 

(หน่วย) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

หอ้งชุด 71,800  37% 158,300  33% 

ทาวน์เฮา้ส ์ 68,300  35% 102,100  21% 

บา้นเดีย่ว 33,400  17% 153,800  32% 
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สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัส่วนบคุคล หน่วย: ลา้นบาท 
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การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2558 

ประเภทท่ีอยู่อาศยั 
จ านวน มลูค่า 

(หน่วย) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

อาคารพาณชิย ์ 15,100  8% 52,200  11% 

บา้นแฝด 7,500  4% 17,700  4% 

รวม 196,100  100% 484,100  100% 

ทีม่า  ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์ 

จ านวนทีอ่ยู่อาศยัทีม่กีารโอนกรรมสทิธิ ์ 
ปี 2557 

มลูค่าอยู่อาศยัทีม่กีารโอนกรรมสทิธิ ์ 
ปี 2558 

 

  

 

 

 

 

 

 

อุปทานของตลาดอสงัหารมิทรพัย ์

ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า การขอสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัส าหรบัผูป้ระกอบการมมีูลค่า
การเตบิโตเฉลีย่ 6 ปียอ้นหลงันับจากปี 2552-2557 เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องในอตัรารอ้ยละ 8.37 ต่อปี 
ทัง้นี้ ในปี 2557 สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัส าหรบัผูป้ระกอบการมอีตัราการเตบิโตเพยีงรอ้ยละ 3.65 เมื่อ
เทยีบกบัปี 2556 ซึง่ต ่ากว่าอตัราค่าเฉลีย่การเตบิโตยอ้นหลงั 6 ปีอย่างมาก ทัง้นี้ สบืเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกจิที่ชะลอตวัอย่างต่อเนื่องและการขาดเสถียรภาพทางการเมอืงในช่วงครึ่งปีแรก ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการมคีวามกงัวลต่อสถานการณ์ดงักล่าวและชะลอการตดัสนิใจการลงทุนพฒันาทีอ่ยู่อาศยั
เพื่อรอดูความชดัเจนของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในปี 2558 ประกอบกบัธนาคารพาณิชย์ยงัคงความ
เขม้งวดในมาตรฐานการให้สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั ท าให้อตัราการปฏเิสธการให้สนิเชื่อเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ผูป้ระกอบการจงึปรบัตวัดว้ยการเปิดขายโครงการทีม่ขีนาดเลก็ลง รวมถงึเลื่อนการเปิดขาย
โครงการบางโครงการออกไปเพื่อรอดภูาวะตลาด โดยเฉพาะโครงการอาคารชุด 
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ทีม่า  เครือ่งชีธุ้รกจิอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อย่างไรกด็ ีจากการที่สถานการณ์ทางการเมอืงที่สามารถคลีค่ลายและเศรษฐกจิปรบัตวัดขีึน้ไดต้ัง้แต่
ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2557 เป็นต้นมา ประกอบกบัการปรบัลดของอตัราดอกเบีย้นโยบายลงในช่วง
ตน้ปี 2558 สง่ผลใหต้น้ทุนทางการเงนิจากการขอสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชยเ์พื่อพฒันาโครงการของ
ผูป้ระกอบการต ่าลง ผูป้ระกอบการจงึเริม่กลบัเขา้มาเร่งการเปิดขายโครงการใหมอ่อกสูต่ลาดตัง้แต่ช่วง
ปลายปี 2557 ต่อเนื่องมายงั 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 ซึง่สงัเกตไดจ้ากการเตบิโตของตวัเลขการขอ
สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของผู้ประกอบการที่ยงัคงเพิม่ขึน้จากปี 2557 โดยคดิเป็นการเติบโตถงึร้อยละ 
6.5 จากปี 2557 และเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ทีส่งูกว่าช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สะทอ้นความเชื่อมัน่ทีด่ี
ขึน้ของผูป้ระกอบการในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และสง่ผลใหต้ลาดอสงัหารมิทรพัยโ์ดยรวมฟ้ืนตวัไดบ้า้ง 
จงึยงัคงเหน็การเตบิโตของสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัส าหรบัผูป้ระกอบการทัง้ปี 2557 และ 3 ไตรมาสแรก
ของปี 2558 แมว้่าจะยงัเป็นการเตบิโตในระดบัอตัราทีค่่อนขา้งต ่าในช่วงครึง่ปีแรกแต่ปรบัทยอยเร่งขึน้
ในไตรมาสที ่3 กต็าม 

นอกจากนี้ ขอ้มลูจากศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์เปิดเผยส าหรบัจ านวนทีอ่ยู่
อาศยัสร้างเสรจ็จดทะเบยีนใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลจ านวน 5 จงัหวดั (นนทบุร ี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) พบว่าในปี 2558 มจี านวนทีอ่ยู่อาศยัสรา้งเสรจ็จด
ทะเบียนใหม่รวมกนัประมาณ 121,500 หน่วย ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกบัปี 2557 ซึ่งมีจ านวน
ประมาณ 133,500 หน่วย 

ทัง้นี้ จากจ านวนทีอ่ยู่อาศยัสรา้งเสรจ็จดทะเบยีนใหม่ทัง้หมดในปี 2558 แบ่งเป็นทีอ่ยู่อาศยัสรา้งเสรจ็
จดทะเบยีนใหม่ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 67,000 หน่วยซึง่ลดลงรอ้ยละ 5 จากปีก่อน และจาก 5 
จงัหวดัปรมิณฑลรวมกนัประมาณ 54,500 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 14 จากปีก่อน โดยจากจ านวนทัง้หมด
ประมาณ 121,500 หน่วยของปี 2558 หอ้งชุดมกีารจดทะเบยีนใหม่สูงสุดประมาณ 64,500 หน่วย 
บา้นเดีย่วประมาณ 32,800 หน่วย ทาวน์เฮา้สป์ระมาณ 18,100 หน่วย อาคารพาณิชยป์ระมาณ 3,600 
หน่วย และบา้นแฝดประมาณ 2,500 หน่วย 
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ท่ีอยู่อาศยัสร้างเสรจ็จดทะเบียนใหม่ในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2558 
ปี 2557 

เขตพืน้ท่ี บา้นเดีย่ว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส ์ อาคารพาณชิย ์ หอ้งชุด รวมปี 2558 

กรุงเทพมหานคร 13,500 1,600 11,300 1,800 38,800 67,000 70,400 

5 จงัหวดัปรมิณฑล 19,300 900 6,800 1,800 25,700 54,500 63,100 

รวม 32,800 2,500 18,100 3,600 64,500 121,500 133,500 

สดัส่วน (รอ้ยละ) 27% 2% 15% 3% 53%     

ทีม่า  ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์ 

สภาวะราคาในตลาดอสงัหารมิทรพัย ์

ราคาที่ดนิและราคาที่อยู่อาศยัทัง้บ้านเดีย่ว ทาวน์เฮ้าส ์และอาคารชุดมกีารปรบัตวัสูงขึน้ทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาทีด่นิและอาคารชุด ซึง่นบัตัง้แต่ปี 2552 จนถงึปี 2558 มอีตัราการเพิม่ขึน้ของ
ราคาเฉลี่ยต่อปีที่รอ้ยละ 6.4 และร้อยละ 5.4 ตามล าดบั ซึ่งหากเปรยีบเทยีบการเพิม่ขึน้ของราคา
ดงักล่าวในปี 2558 เมื่อเทยีบกบัราคาในปี 2557 จะมอีตัราการเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.3 และร้อยละ 0.8 
ตามล าดบั 

ดชันีราคา 2552  2553  2554  2555  2556  2557 2558 
อตัราการเติบโตเฉล่ีย

ต่อปี (ร้อยละ) 

ทีด่นิ 108.3 113.1 121.7 126.9 138.3 150.7 157.2 6.4% 

บา้นเดีย่วพรอ้มทีด่นิ 100.4 101.4 104.5 105.8 111.5 117.0 129.0 4.3% 

ทาวน์เฮา้สพ์รอ้มทีด่นิ 100.5 103.7 109.8 112.9 121.3 130.3 135.0 5.0% 

อาคารชุด 113.7 115.9 127.1 134.5 141.7 154.3 155.6 5.4% 

ทีม่า  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดชันีความเชื่อมัน่ของผูป้ระกอบการธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

ศูนย์ขอ้มูลอสงัหารมิทรพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยผลการส ารวจดชันีความเชื่อมัน่ของ
ผูป้ระกอบการธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ี่อยู่อาศยัทัง้ที่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
และไม่ใช่บรษิัทจดทะเบยีน ประจ าไตรมาส 4 ปี 2558 พบว่าค่าดชันีความเชื่อมัน่ในภาวะปจัจุบนั 
(Current Situation Index) มคี่าสงูกว่าค่ากลางทีเ่ท่ากบั 54.6 ซึง่ปรบัเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากไตรมาสที่ 3 
ปี 2558 ซึง่มคี่าเท่ากบั 52.2 ซึง่ดชันีความเชื่อมัน่ของผูป้ระกอบการธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยัมคี่ากลาง
เท่ากบั 50 ดงันัน้ หากค่าดชันีสงูกว่าค่ากลางมนียัว่าผูป้ระกอบการเหน็ว่าอุตสาหกรรมอยู่ในภาวะทีด่ ี

เมื่อแยกประเภทผู้ประกอบการ พบว่า ผูป้ระกอบการที่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ซึ่ง
ครองสว่นแบ่งตลาดมากกว่าครึง่มคี่าดชันีความเชื่อมัน่สงูกว่าผูป้ระกอบการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
ซึง่โดยมากเป็นผูป้ระกอบการรายกลางและรายย่อย โดยผู้ประกอบการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนมคี่า
ดชันีความเชื่อมัน่ในภาวะปจัจุบนัเท่ากบั 63.6 สูงขึน้มากกว่าในไตรมาสที่แล้วที่เท่ากบั 59.6 ส่วน
ผูป้ระกอบการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนมคี่าดชันีความเชื่อมัน่ในภาวะปจัจุบนัเท่ากบั 45.5 สงูขึน้กว่า
ไตรมาสก่อนหน้าที ่44.8 แสดงใหเ้หน็ว่าทัง้ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนและผูป้ระกอบการที่
ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนมคีวามเชื่อมัน่ที่ดกีบัตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงใน
ปจัจุบนั ผู้ประกอบการโดยภาพรวมมคี่าความเชื่อมัน่ในภาวะปจัจุบนัเพิม่ขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปรบัเปลีย่นทมีเศรษฐกจิและมาตรการกระตุ้นภาคอสงัหารมิทรพัยท์ีป่ระกาศใชใ้นไตรมาส 4 ปี 2558 
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ความเชื่อมัน่เพิม่ขึน้ทัง้ในดา้นผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน การจา้งงาน ต้นทุนประกอบการที่
ลดลงซึง่สอดคลอ้งกบัราคาวสัดุก่อสรา้งทีป่รบัตวัลง และการเปิดโครงการใหม่หรอืเฟสใหม่ในภาพรวม
เพิม่ขึน้  

นอกจากนี้  ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มองอนาคตของตลาด
อสงัหารมิทรพัยใ์นอกี 6 เดอืนขา้งหน้าในทศิทางทีด่ขี ึน้มาก ในขณะทีผู่ป้ระกอบการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจด
ทะเบยีน มองอนาคตของตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นทศิทางทีแ่ย่ลงเลก็น้อย ท าใหค้่าดชันีความคาดหวงั
ในอกี 6 เดอืนขา้งหน้าโดยรวมปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยค่าดชันีเฉลีย่ปรบัเพิม่ขึน้จาก 66.3 ในไตรมาส 3 ปี 
2558 เป็น 67.2 ในไตรมาสปจัจุบนั แสดงใหเ้หน็ว่าผูป้ระกอบการโดยรวมยงัมคีวามคาดหวงัทีด่ต่ีอ
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต จากความคืบหน้าของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม การ
เบกิจ่ายงบประมาณ สะทอ้นการลงทุนของภาครฐัทีส่งูขึน้ในปจัจุบนั ผูป้ระกอบการมคีวามคาดหวงัต่อ
มาตรการกระตุน้ภาคอสงัหารมิทรพัยท์ีก่ระทรวงการคลงัประกาศใชว้่าจะส่งผลดต่ีอเนื่องไปถงึปี 2559 
และความคาดหวงัต่อเศรษฐกิจที่ดีขึน้ในปีหน้า แม้ว่าบางส่วนยงัคงมคีวามกงัวลต่อการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิโลกทีไ่ปไดอ้ย่างชา้ๆ และปญัหาหน้ีครวัเรอืนทีย่งัสงูกต็าม 

ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียม 

ส าหรบัตลาดทีอ่ยู่อาศยัประเภทอาคารชุดคอนโดมเินียมนัน้ ถอืว่าเป็นตลาดทีม่กีารแข่งขนัสงู มคีู่แข่ง
จ านวนหลายราย ทัง้ที่เป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และบรษิทัทีไ่ม่ไดเ้ป็นบรษิทัจดทะเบยีน โดยบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นคู่แข่งส่วนใหญ่
ของบรษิัทฯ เป็นผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทคอนโดมเินียมในท าเลที่ตัง้ที่อยู่ในแหล่งชุมชนที่
ส าคญั และทีอ่ยู่ใกลก้บัระบบขนสง่มวลชนระบบราง ทัง้ทีเ่ปิดใหบ้รกิารแลว้ อยู่ในระหว่างก่อสรา้ง หรอื
มีแผนจะก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี
ศักยภาพในการแข่งขันและมีความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุน ซึ่ง โดยทัว่ไปแล้วการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ประเภทคอนโดมิเนียมต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากและยงัต้องใช้ระยะเวลาในการ
พฒันาโครงการ อีกทัง้ผู้ประกอบการยงัจ าเป็นต้องศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความต้องการของ
ผู้บรโิภคที่ชดัเจน และยงัต้องพฒันาจุดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างให้โครงการ เพื่อท าให้โครงการ
ประสบความส าเรจ็ในการขาย 

ทัง้นี้ หากพจิารณาจากจ านวนทีอ่ยู่อาศยัสรา้งเสรจ็และจดทะเบยีนเพิม่ขึน้ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล มอีตัราการเติบโตเพิม่ขึน้เฉลี่ยร้อยละ 7.0 ต่อปีระหว่างปี 2552 ถึง ปี 2557 โดยจ านวน
บา้นจดัสรรมอีตัราการเติบโตสูงสุดซึ่งเพิม่ขึน้ร้อยละ 9.2 จ านวนอาคารชุดมีอตัราการเติบโตเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 6.9 ในขณะทีจ่ านวนบา้นปลูกสรา้งเองมีอตัราการเตบิโตต ่าสุดโดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.9 ในช่วง
ระหว่างปี 2552 ถงึปี 2557 

อย่างไรกต็าม ส าหรบัช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2557 (มกราคม – มถุินายน) มจี านวนทีอ่ยู่อาศยัสรา้ง
เสรจ็ และจดทะเบยีนเพิม่ขึน้ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลจ านวนทัง้สิน้เพยีง 53,191 หน่วย 
จากจ านวนทัง้หมด 133,479 หน่วยของทัง้ปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยบ้านจดัสรร (บ้านสร้างโดย
ผูป้ระกอบการ) จ านวน 15,042 หน่วย บา้นสรา้งเองจ านวน 11,715 หน่วย และอาคารชุดจ านวน 
26,434 หน่วย สบืเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัอย่างต่อเนื่องและการขาดเสถียรภาพทาง
การเมอืงในช่วงครึง่ปีแรก สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการและผูบ้รโิภคมคีวามกงัวลต่อสถานการณ์ดงักล่าวและ
ชะลอการตดัสนิใจการลงทุนในทีอ่ยู่อาศยั เพื่อรอดคูวามชดัเจนของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ แต่ในช่วง
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ครึง่ปีหลงัของปี 2557 เมื่อสถานการณ์ดงักล่าวไดค้ลีค่ลาย มคีวามชดัเจนในการด าเนินงานและการใช้
นโยบายของภาครฐัมากขึ้น ความเชื่อมัน่และอุปสงค์ของการบริโภคและการลงทุนจากเอกชนจึง
เพิม่ขึน้ในช่วงหกเดอืนหลงัของปี 2557 

จ านวนท่ีอยู่อาศยัสร้างเสรจ็และจดทะเบียนเพ่ิมขึน้ในกรงุเทพมหานครและปริมณฑล (แบง่ตามประเภทท่ีอยู่อาศยั) 

ประเภทท่ีอยู่อาศยั  
(หน่วย: หน่วย) 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 
อตัราการเติบโต

เฉล่ียต่อปี 
(ร้อยละ) 

3 ไตรมาส 
ปี 2558 

บา้นจดัสรร 21,634 24,476 26,994 23,174 37,577 33,525  9.2 25,976 
อาคารชุด 53,725 59,919 34,734 78,391 71,440 75,058  6.9 47,984 
บา้นปลกูสรา้งเอง 19,618 22,498 20,128 23,437 23,285 24,896  4.9 17,575 
รวม 94,977 106,893 81,856 125,002 132,302 133,479  7.0 91,535 

ทีม่า  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 การใชจ้่ายและการลงทุนของภาครฐัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมัน่ต่อระบบเศรษฐกจิในภาพรวมทีม่แีนวโน้มการฟ้ืนตวัและเตบิโตในทางทีด่ี
ขึน้ ราคาน ้ามนัยงัอยู่ในระดบัต ่า รวมถึงอตัราดอกเบี้ยที่ปรบัลดลง ท าให้ยงัคงเหน็การเพิม่ขึ้นของ
จ านวนที่อยู่อาศยัสร้างเสรจ็และจดทะเบียนเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็น
จ านวนทีใ่กลเ้คยีงกบัการเพิม่ขึน้ในช่วงไตรมาสเดยีวกนัของปี 2557 โดยเฉพาะบา้นจดัสรร (บา้นสรา้ง
โดยผูป้ระกอบการ) ซึง่มกีารเพิม่ขึน้จ านวนมากในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2558  

สภาวะราคาในตลาดอาคารชุดคอนโดมเินียม 

ดชันีราคาหอ้งชุดทีอ่ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลในไตรมาส 3 ปี 2558 และไตรมาส 
4 ปี 2558 ปรบัตวัปรบัตวัสงูขึน้ทุกประเภท สะทอ้นราคาซือ้-ขายในตลาดอาคารชุดคอนโดมเินียมที่
สงูขึน้ โดยดชันีราคาอาคารชุดคอนโดมเินียมทุกระดบัราคา ในไตรมาส 3 ปี 2558 และไตรมาส 4 ปี 
2558 มคี่าดชันีเท่ากบั 115.6 และ 117.6 ตามล าดบั โดยปรบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.8 และร้อยละ 5.1 
ตามล าดบั เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 

ระดบัราคาต่อตารางเมตร 
(บาท) 

ดชันีไตรมาส 3 

ปี 2558 

การเปล่ียนแปลงเทียบ

กบัดชันีไตรมาส 3 

ปี 2557 (ร้อยละ) 

ดชันีไตรมาส 4 

ปี 2558 

การเปล่ียนแปลงเทียบ

กบัดชันีไตรมาส 4 

ปี 2557 (ร้อยละ) 

กรงุเทพมหานคร นนทบรีุ 
และสมทุรปราการ 

115.6 4.8 117.6 5.1 

 ต ่ากว่า 50,000 115.2 3.1 114,6 3.3 

 50,000-80,000 120.2 4.0 120.7 4.4 

 80,001-120,000 118.9 5.9 122.2 6.0 

 มากกว่า 120,000 112.0 4.7 113.8 4.9 

กรงุเทพมหานคร 115.6 4.9 117.6 5.1 

 ต ่ากว่า 50,000 116.5 3.6 116.2 3.9 

 50,000-80,000 120.6 4.0 120.9 4.4 
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ระดบัราคาต่อตารางเมตร 
(บาท) 

ดชันีไตรมาส 3 

ปี 2558 

การเปล่ียนแปลงเทียบ

กบัดชันีไตรมาส 3 

ปี 2557 (ร้อยละ) 

ดชันีไตรมาส 4 

ปี 2558 

การเปล่ียนแปลงเทียบ

กบัดชันีไตรมาส 4 

ปี 2557 (ร้อยละ) 

 80,001-120,000 118.9 5.9 122.2 6.0 

 มากกว่า 120,000 112.0 4.7 113.8 4.9 

ทีม่า ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์(ปีฐาน = ปี 2555) 

 

ทีม่า ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ 

กล่าวโดยสรุป เฉพาะในกรุงเทพฯ เขตทีม่กีารปรบัราคาหอ้งชุดเพิม่ขึน้มาก ไดแ้ก่ เขตหว้ยขวาง เขต
ราชเทว ีเขตปทุมวนั เขตสาทร เขตบางรกั เขตวฒันา เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตบางนา และเขต
บางพลดั ช่วงกรุงเทพฯ ฝ ัง่ธนบุร ีส่วนในจงัหวดันนทบุรแีละจงัหวดัสมุทรปราการ เขตที่มกีารปรบั
ราคาหอ้งชุดเพิม่ขึน้มาก ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืงนนทบุร ี(ถนนรตันาธเิบศร)์ ใกลแ้นวรถไฟฟ้าสายสมี่วง  

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ เชื่อว่าบรษิทัฯ มศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการราย
อื่นๆ ในตลาดได ้เนื่องจากท าเลทีต่ัง้ของโครงการต่างๆ ของบรษิัทฯ นัน้ เป็นท าเลทีม่ศีกัยภาพและ
เป็นท าเลใหม่ที่มแีนวโน้มการเติบโตสูง เช่น พื้นที่ส่วนต่อขยายสถานีรถไฟฟ้า พื้นที่ที่อยู่ในแหล่ง
ชุมชนใหญ่ทีม่สีภาพแวดลอ้มทีด่ ีใกลแ้หล่งเศรษฐกจิ และสถานทีส่ าคญัต่างๆ สะดวกต่อการเดนิทาง 
นอกจากนัน้ โครงการทุกโครงการของบริษัทฯ ยงัเน้นการออกแบบที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ครบครนั มกีารจดัสรรพื้นที่ใช้สอยที่คุ้มค่า จงึท าให้ผู้อยู่อาศยัได้รบัประโยชน์
สงูสุด ซึ่งปจัจยัเหล่าน้ีน ามาซึ่งความพงึพอใจจากลูกค้า และท าให้บรษิัทฯ ไดร้บัการตอบรบัที่ดจีาก
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบับริการหลงัการขาย การจดัจ้างผู้บริหาร
โครงการนิตบิุคคลอาคารชุดทีม่คีวามเป็นมอือาชพีและมคีุณภาพใหแ้ก่โครงการทีบ่รษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันา 
เป็นตน้  

98.5 99.7 100.5 101.3 102.3 103.7 105.1 106.4 107.5 108.6 
110.3 111.9 112.5 114.2 
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ดชันีราคาห้องชดุในกรงุเทพฯ นนทบรีุ  
และสมทุรปราการรายไตรมาส 

ไตรมาส 

ปี 
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ศกึษาความ
เป็นไปไดข้อง
โครงการ/
จดัซือ้ทีด่นิ 

ออกแบบ/
เขยีนแบบ
โครงการ  

ยื่นขอ
ใบอนุญาต
ต่างๆ จาก
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

เริม่ท าการ
ก่อสรา้ง 

โครงการสรา้ง
แลว้เสรจ็/เริม่
ด าเนินการ
โอนใหลู้กคา้ 

โอนหอ้งชดุ
ทัง้หมดที่
จ าหน่ายได้
แลว้ใหลู้กคา้ 

1 เดอืน 2 เดอืน 6 เดอืน 
อาคารเตีย้ 12 เดอืน 

อาคารสูง 24 - 30 เดอืน 
6 เดอืน 

การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ  

บรษิทัฯ ใชร้ะยะเวลาในการก่อสรา้งอาคารชุดคอนโดมเินียมประเภทอาคารสงู (High Rise) ประมาณ 
24-30 เดอืน และประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) ประมาณ 12 เดอืน โดยระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการคอนโดมเินียมแต่ละโครงการจะแตกต่างกนัออกไป ขึน้อยู่กบัขนาดและโครงสรา้งของแต่ละ
โครงการเป็นหลกั ทัง้นี้ ข ัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานตัง้แต่การศึกษาความเป็นไปได้
โครงการ การพฒันา และก่อสรา้งคอนโดมเินียมของบรษิทัฯ สามารถสรุปไดโ้ดยสงัเขบดงันี้ 

 

 

  

 

 

การจดัหาและจดัซือ้ทีด่นิ 

บรษิัทฯ ไม่มนีโยบายในการซื้อที่ดนิล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน เพื่อรอการพฒันาในโครงการที่ยงั
ไม่ไดม้กีารวางแผนไว ้เน่ืองจากทีด่นิเป็นสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าสงู และเป็นการใชเ้งนิลงทุนในปรมิาณมาก 
ในขณะที่การพฒันาโครงการจะใช้ระยะเวลาตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ขึน้อยู่กบัขนาดของโครงการ ซึง่การ
ลงทุนในทีด่นิโดยยงัไม่มรีะยะเวลาทีแ่น่นอนในแผนการพฒันาโครงการจะท าใหบ้รษิทัฯ มสีภาพคล่อง
ทีล่ดลง และท าใหบ้รษิทัฯ มภีาระการถอืครองทีด่นิโดยไม่จ าเป็น และมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง
กฏหมายทีด่นิในอนาคต บรษิทัฯ จงึไม่มนีโยบายดงักล่าว เวน้แต่บรษิทัฯ จะเลง็เหน็ว่าทีด่นิแปลงนัน้ๆ 
มศีกัยภาพสงูในการพฒันา และราคาอยู่ในระดบัทีใ่หผ้ลตอบแทนจากการลงทุนสงูเท่านัน้ 

ในการจดัหาทีด่นิเพื่อน ามาพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ บรษิทัฯ จะมกีารจดัหาทีด่นิโดยบรษิทัฯ 
เอง โดยหน่วยงานพฒันาธุรกิจภายในและผ่านนายหน้าค้าที่ดนิ ทัง้นี้ เมื่อได้รบัขอ้มูลบรษิัทฯ โดย
หน่วยงานพัฒนาธุรกิจภายในของบริษัทฯ จะท าการส ารวจและพิจารณารายละเอียดของที่ดิน 
เปรียบเทียบราคาที่ดินกบัราคาประเมินจากกรมที่ดินและราคาตลาด ท าการศกึษาความเป็นไปได ้
รวมถึงศกัยภาพของท าเลที่ตัง้ในการน าที่ดนิมาพฒันาโครงการอย่างละเอียด โดยเมื่อบรษิัทฯ ได้
รายละเอยีดของทีด่นิในเบื้องต้นแลว้ บรษิทัฯ จะท าการก าหนดรูปแบบของโครงการใหเ้หมาะสมกบั
ท าเลที่ตัง้ ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมทัง้ตรวจสอบขอ้กฏหมายต่างๆ และขอ้ก าหนด
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินตามพระราชบญัญัติผงัเมือง ความกว้างของถนนที่
เขา้ถึงที่ดนิดงักล่าว ขอ้บงัคบัท้องถิน่หรอืพื้นที่หา้มการก่อสร้าง รวมถงึขอ้กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม
และชุมชน เป็นต้น รวมทัง้มกีารประเมนิผลตอบแทนเบื้องต้นจากการลงทุนในที่ดนิดงักล่าว ซึง่เมื่อ
บรษิทัฯ พจิารณาปจัจยัต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวแ้ละเหน็ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาแลว้นัน้ บรษิทัฯ 
จะจดัล าดบัความน่าสนใจของทีด่นิดงักล่าว หากมคีวามน่าสนใจมาก หน่วยงานพฒันาธุรกจิของบรษิทั
ฯ จะท าการศกึษาเชงิลกึเพิม่เติมและน าเสนอคณะผู้บรหิาร และเขา้สู่กระบวนการเตรยีมการจดัซื้อ
ทีด่นิ การออกแบบ และการจดัซือ้จดัจา้งจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ ต่อไป 
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ขัน้ตอนการจดัหาและจดัซือ้ทีด่นิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

เนื่ องจากบริษัทฯ ไม่มีทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นของตนเอง บริษัทฯ จึงท าการว่าจ้าง
ผู้ร ับ เหมาก่อสร้าง โครงการจากนิติบุคคลภายนอกมาเป็นผู้ด า เนินการ ซึ่งหมายรวมถึง
ผู้รบัเหมาก่อสร้างงานสถาปตัยกรรมและภูมทิศัน์ ผู้รบัเหมาโครงสร้างอาคาร ผู้รบัเหมางานระบบ
ประกอบอาคาร และผูร้บัเหมางานตกแต่งภายในอาคาร เป็นตน้ ทัง้นี้ การจดัจา้งจะขึน้อยู่กบัขนาดและ
ความซบัซอ้นของงานของแต่ละโครงการ หากโครงการมขีนาดใหญ่หรอืมคีวามซบัซอ้นมาก จ านวน
ผูร้บัเหมาจะมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอย่างชดัเจน หรอืกรณีทีโ่ครงการมขีนาดไม่ใหญ่มาก
หรอืมคีวามซบัซอ้นของโครงการไม่มากนัน้ ผูร้บัเหมา 1 รายอาจรบัผดิชอบงานทีม่ากกว่า 1 งาน  

ทัง้นี้ บริษัทฯ มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ร ับเหมาก่อสร้างที่จะมาท างาน
ก่อสรา้งในแต่ละโครงการ ซึง่หลงัจากทีม่กีารออกแบบรปูแบบโครงการเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ บรษิทัฯ จะท า

ขอ้มลูทีด่นิผ่านนายหน้า/
หน่วยงานภายในบรษิทัฯ 

ศกึษาขอ้กฎหมาย/ขอ้ก าหนด
เบือ้งตน้ในการพฒันาโครงการตาม
ลกัษณะทางกายภาพและท าเล

ทีต่ ัง้ 

จดัระดบัความ
น่าสนใจทีด่นิ 

จดัเกบ็ขอ้มลูทีด่นิ 

ศกึษาขอ้กฎหมาย/ขอ้ก าหนดที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงการทีจ่ะพฒันา/ 

ขอ้จ ากดัในการก่อสรา้ง 

ออกแบบ วางผงัโครงการเบือ้งตน้
ค านวณพืน้ทีอ่าคารและพืน้ทีข่าย 

จดัท างบการเงนิโครงการ ค านวณ
ตน้ทุนและผลตอบแทน 

น าเสนอขอ้มลูต่อคณะกรรมการ 
บรหิาร/คณะกรรมการบรษิทัฯ 

ด าเนินการจดัซื้อทีด่นิ 

ไมน่่าสนใจ 

น่าสนใจ 
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การประเมนิราคาและท าบญัชแีสดงปรมิาณวสัดุและปรมิาณแรงงานและราคา (Bill of Quantities หรอื 
BOQ) โดยละเอยีด เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานของการก าหนดราคากลางในเบือ้งตน้ และใชเ้ป็นแนวทางและ
มาตรฐานในการสรุปคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งในการพฒันาโครงการนัน้ๆ โดยผูร้บัเหมาก่อสรา้งที่
บรษิทัฯ จะพจิารณาเลอืก จะตอ้งเป็นผูร้บัเหมาทีม่ชีื่อเสยีงทีด่ ีมปีระสบการณ์ในการก่อสรา้งโครงการ
ประเภทคอนโดมเินียม มทีมีงานทีม่คีวามสามารถและความรบัผดิชอบในการท างานของโครงการ มี
สภาพคล่องทางการเงนิ และมผีลงานในอดตีเป็นทีน่่าพอใจ 

ขัน้ตอนการพจิารณาคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รปูแบบ/รายการก่อสรา้ง 

จดหมายแจง้เชญิชวน จดัเตรยีมเอกสารร่างหนงัสอื
แสดงเจตจ านงค ์(Letter of 

Intent (LOI)) สญัญา  
แบบก่อสรา้ง รายการประกอบ

แบบและเงือ่นไขอืน่ๆ 

การจดัท าราคากลาง 
(ภายใตร้าคาใน
งบประมาณ) 

รบัราคาและตรวจสอบ 

พจิารณาปรบัฐานขอ้มลู
ทุกรายการใหต้รงกนั 

พจิารณาต่อรองราคาขัน้
สุดทา้ย โดย

คณะกรรมการจดัจา้ง 

พจิารณาผลการประกวด
ราคา 

ผูม้อี านาจลงนามคดัเลอืก
พจิารณาอนุมตั ิ

ใชใ้นการประเมนิราคา
งานก่อสรา้ง 

ใบขอซื้อ (PR) / 
ใบสัง่ซื้อ (PO) 

ออกเอกสารหนงัสอืแสดง
เจตจ านงค์ (LOI) 

จดัท าสญัญา 

เริม่งานก่อสรา้ง 
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การจดัหาทีป่รกึษาการบรหิารและควบคุมงานก่อสรา้ง 

บรษิทัฯ มกีารว่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้ง (Construction Management หรอื “CM”) ใน
แต่ละโครงการของบรษิทัฯ ซึง่ CM จะท าหน้าทีร่่วมกบัฝา่ยพฒันาโครงการโดยวศิวกรฝา่ยก่อสรา้งของ
บรษิทัฯ ซึง่จะประจ าทีโ่ครงการของบรษิทัฯ อย่างน้อย 1 คนในแต่ละโครงการ ด าเนินการควบคุมการ
ท างานของผูร้บัเหมาก่อสร้างร่วมกนั เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการก่อสรา้งทีถู่กต้องและครบถ้วน
ตามแบบทีก่ าหนดและภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวข้องบรษิทัฯ โดย CM จะใหค้ าปรกึษาและ
เขา้ร่วมประชุมกบัฝ่ายก่อสร้างในแต่ละสปัดาห์ เพื่อติดตามความคบืหน้าของการก่อสร้างโครงการ 
รวมถงึร่วมตรวจสอบผลงานของผูร้บัเหมาก่อสร้างในแต่ละขัน้ตอนของการตรวจรบัและส่งมอบงาน
ของโครงการ โดย CM จะลงนามในเอกสารตรวจรบังวดงานและน าสง่ใหว้ศิวกรฝา่ยก่อสรา้งตรวจสอบ
และพิจารณาเห็นชอบก่อนการจัดส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อเบิกจ่ายค่างวดงานตามสัญญาให้กับ
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งต่อไป 

ทัง้นี้ ในการด าเนินการควบคุมการท างานของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง จะมกีารควบคุมทัง้ทางดา้นคุณภาพ
และต้นทุนที่เกดิขึน้ในระหว่างการก่อสร้างในแต่ละขัน้ตอน และควบคุมให้การสร้างแล้วเสรจ็ภายใน
เวลาทีก่ าหนดตามแผนงาน และในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง หากมคีวามผดิพลาดหรอืความ
คลาดเคลื่อนในขัน้ตอนใดเกดิขึน้ ต้องท าการวเิคราะห์หาสาเหตุ มกีระบวนการแก้ไขและแนวทางใน
การป้องกนัทีด่ ี 

โดยในการคดัเลอืกทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งนัน้ บรษิทัฯ จะพจิารณาจากประวตักิารรบังานอื่นๆ ที่
ผ่านมา ชื่อเสยีง ผลงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รูปแบบหรอืวธิกีารในการตรวจสอบ การ
ก ากบังานก่อสร้างของผู้รบัเหมา ความพร้อมของทมีงานทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิการของ
บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงวิธีการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้าง  หรือ
ความสามารถในการบรหิารงานก่อสรา้งโครงการใหม้ตีน้ทุนทีต่ ่าลง เป็นตน้ 

การจดัหาวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์  

บรษิทัฯ มกีารว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งจากภายนอกในการก่อสรา้งโครงการ ในส่วนของงานโครงสรา้ง  
งานสถาปตัยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร ดงันัน้ผู้รบัเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้รบัผดิชอบในการ
จดัหาวสัดุทัง้หมดที่จ าเป็นส าหรบัการก่อสรา้งโครงการ เช่น คอนกรตีผสมเสรจ็ เหลก็เสรมิคอนกรตี 
เป็นต้น โดยผู้รบัหมาก่อสรา้งจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัซือ้วสัดุก่อสรา้งทัง้หมดตามสญัญาว่าจ้าง
ผูร้บัเหมาก่อสร้าง ซึ่งจะมกีารก าหนดราคาที่แน่นอนในสญัญา (Turnkey Contract) โดยได้มกีาร
ค านวณตน้ทุนดงักล่าวรวมเป็นส่วนหนึ่งในราคาค่าจา้งก่อสรา้งแลว้ ทัง้นี้  สญัญาดงักล่าวจะไม่รวมถงึ
การจดัหาวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์บางอย่างที่มีการใช้เป็นจ านวนมากในรูปแบบที่เหมอืนกนั หรือ
สามารถนับจ านวนไดแ้น่นอน และมรีาคาต่อหน่วยค่อนขา้งสงู เช่น ลฟิท์โดยสาร เครื่องปรบัอากาศ 
เครื่องท าน ้าอุ่น ชุดครวัและอุปกรณ์ชุดครวั หรอืงานตกแต่งภายใน และงานเฟอรน์ิเจอร ์เป็นต้น ซึง่
บรษิัทฯ จะเป็นผู้ด าเนินการจดัซื้อจดัหาด้วยตนเอง โดยหน่วยงานภายในของฝ่ายจดัซื้อจดัจ้างของ
บรษิทัฯ จะท าหน้าทีจ่ดัหาวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ต่างๆ ซึง่มกีารก าหนดนโยบายและอ านาจอนุมตัใิน
การจดัซือ้จดัจา้งอย่างชดัเจน ทัง้นี้  หน่วยงานดงักล่าวจะมกีารเปรยีบเทยีบและต่อรองราคากบัผูข้าย
หรอืตวัแทนในการจดัหาหลายราย เพื่อใหบ้รษิทัฯ ไดว้สัดุก่อสรา้งทีม่คีุณภาพและในราคาทีเ่หมาะสม 
อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ไม่มนีโยบายในการจดัซือ้อุปกรณ์หรอืวสัดุก่อสรา้งจ านวนมากมาเกบ็ส ารองไว ้
นอกเหนือจากการใชใ้นการพฒันาโครงการแต่ละโครงการเท่านัน้ 



    บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 
หน้า 48 

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  

การก่อสรา้งและพฒันาโครงการคอนโดมเินียมและการก่อสรา้งสาธารณูปโภคต่างๆ ของบรษิทัฯ ทุก
โครงการ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง
ก าหนด หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตัิ และแนวทางในการจดัท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม โดยโครงการทีม่ีขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตร หรอืมจี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 
80 หน่วย ขึน้ไป หรอืการสรา้งอาคารสงูตัง้แต่ 23 เมตร จะต้องมกีารท ารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อมเพื่อเสนอในขัน้ตอนของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามกฏหมายว่าดว้ยการควบคุม
อาคาร (ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม) 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดม้มีาตรการการป้องกนัมลภาวะทีจ่ะมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทัง้ในระหว่างการ
ก่อสร้างและภายหลงัการก่อสรา้ง เช่น มผี้าใบคลุมอาคารในระหว่างที่ก่อสรา้ง เพื่อป้องกนัเศษวสัดุ
ก่อสร้างหล่นลงมาสร้างความเสยีหายแก่ทรพัย์สนิส่วนบุคคล หรอืทรพัย์สนิสาธารณะในละแวกนัน้ 
รวมถงึป้องกนัอนัตรายใหแ้ก่ผู้สญัจรไปมา และเมื่อสรา้งเสรจ็แล้วในอาคารนัน้ๆ จะมรีะบบบ าบดัน ้า
เสียส่วนกลาง เป็นต้น ซึ่งมาตราการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนัน้เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้
ความส าคญัและจดัใหทุ้กโครงการมีการปฏบิตัติามมาตรฐานที่ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั โดยทีผ่่านมา 
บรษิัทฯ ยงัไม่มปีระเดน็เรื่องผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ไม่เคยมกีรณีพพิาทหรอืถูกฟ้องร้องเกี่ยวกบั
สิง่แวดลอ้ม และไม่มค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิอย่างมนียัส าคญัในการป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มแต่อย่าง
ใด ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม  เพื่อประกอบการขอ
อนุญาตก่อสรา้งอาคารตามกฎหมาย 

งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มหีอ้งชุดทีไ่ดท้ าสญัญาซือ้ขายแลว้ แต่ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสทิธจิาก
ทัง้หมด 7 โครงการ เป็นจ านวน 321 ยูนิต ซึง่คดิเป็นมูลค่าเท่ากบั 979 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด
ของหอ้งชุดทีย่งัไม่ไดโ้อนกรรมสทิธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ดงันี้ 

ช่ือโครงการ / 
ลกัษณะงาน 

ผู้พฒันา
โครงการ 

วนัท่ีคาดว่า
จะแล้วเสรจ็ 

มลูค่าโครงการ
ทัง้หมด  

(ล้านบาท) 

ห้องขายรอโอน
กรรมสิทธ์ิ 

วนัท่ีคาดว่าจะ
โอนกรรมสิทธิ 

ยนิูต ลา้นบาท 

โครงการชวีาทยั 
ราชปรารภ 

บรษิทัฯ แลว้เสรจ็
พรอ้มอยู่ 

1,350 - - - 

โครงการ  
เดอะ สรุวงศ์ 

บรษิทั ชวีาทยั 
ฮพั ซูน จ ากดั 

แลว้เสรจ็
พรอ้มอยู่ 

350 - - - 

โครงการชวีาทยั 
รามค าแหง 

บรษิทัฯ แลว้เสรจ็
พรอ้มอยู่ 

1,100 3 4 ไตรมาส 1  
ปี 2559 

โครงการชวีาทยั 
อนิเตอรเ์ชนจ ์

บรษิทั ชวีาทยั 
อนิเตอรเ์ชนจ ์
จ ากดั 

ธนัวาคม 
ปี 2558 

1,050 136 460 ไตรมาส 2  
ปี 2559 

โครงการฮอลล์
มารค์ แจง้วฒันะ 
 

บรษิทัฯ ธนัวาคม 
ปี 2558 

780 91 165 ไตรมาส 2  
ปี 2559 
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ช่ือโครงการ / 
ลกัษณะงาน 

ผู้พฒันา
โครงการ 

วนัท่ีคาดว่า
จะแล้วเสรจ็ 

มลูค่าโครงการ
ทัง้หมด  

(ล้านบาท) 

ห้องขายรอโอน
กรรมสิทธ์ิ 

วนัท่ีคาดว่าจะ
โอนกรรมสิทธิ 

ยนิูต ลา้นบาท 

โครงการ 
ฮอลลม์ารค์  
งามวงศว์าน 

บรษิทั ชวีาทยั 
อนิเตอรเ์ชนจ ์
จ ากดั 

แลว้เสรจ็
พรอ้มอยู่ 

1,200 
 

56 124 ไตรมาส 2  
ปี 2559 

โครงการชวีาทยั 
เรสซเิดนซ ์ 
บางโพ 

บรษิทัฯ มถิุนายน 
ปี 2560 

1,040 35 226 มถิุนายน 
ปี 2560 

รวม 6,870 321 979 - 
หมายเหตุ 

- ณ วนัที่ 31 มกราคม 2559 บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายหอ้งชุดของโครงการเดอะ สุรวงศ์ที่เหลอืจ านวน 11 ยูนิต
ทัง้หมดใหก้บั More Global Holdings Pte. Ltd. ซึ่งมวีตัถุประสงคก์ารซื้อหอ้งชุดเพื่อการลงทุน โดยมี
ก าหนดการช าระเงนิตามสญัญาภายในเดอืนมกราคม มนีาคม และมถิุนายน ที่ประมาณรอ้ยละ 3 รอ้ยละ 
4.5 และรอ้ยละ 7.5 ของมูลค่าหอ้งทัง้หมดตามล าดบั และก าหนดโอนกรรมสทิธิแ์ละช าระเงนิส่วนที่เหลอื
ทัง้หมดภายในเดอืนกนัยายน 2559 

- หอ้งขายรอโอนกรรมสทิธิข์องโครงการชวีาทยั รามค าแหง จ านวน 3 ยูนิต ไดโ้อนกรรมสทิธแิล้วทัง้หมด 
ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2559 

- หอ้งขายรอโอนกรรมสทิธิข์องโครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ และโครงการฮอลล์มารค์ แจง้วฒันะ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2558 มจี านวนทีส่งูเน่ืองจากโครงการดงักล่าวไดแ้ล้วเสรจ็และเริม่โอนในปลายปี 2558 ซึ่ง ณ 
29 กุมภาพนัธ ์2559 มจี านวนหอ้งทีโ่อนกรรมสทิธิแ์ลว้จ านวน 85 ยนิูต และ 32 ยนิูตตามล าดบั 

- จ านวนหอ้งที่จ าหน่ายไดแ้ล้วของโครงการฮอลล์มารค์ งามวงศ์วานลดลงจากไตรมาส 3 จ านวน 46 ยูนิต 
คดิเป็นมูลค่า 80.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่อนัเน่ืองมาจากผูซ้ื้อไม่สามารถขอสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชยไ์ด้
รวมถงึผูซ้ือ้บางรายไมม่าด าเนินการเปลีย่นคูส่ญัญาจากบรษิทั อรดา จ ากดั มาเป็นบรษิทัชวีาทยั อนิเตอร์
เชนจ ์จ ากดั จงึด าเนินการขอยกเลกิการโอนกรรมสทิธิก์บับรษิทัฯ อย่างไรกต็ามหอ้งขายรอโอนกรรมสทิธิ ์
ของโครงการฮอลล์มารค์ งามวงศ์วาน จ านวน 56 ยูนิต ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ไดโ้อนกรรมสทิธแิล้ว 
ณ 29 กุมภาพนัธ ์2559 จ านวน 9 ยนิูต สว่นทีเ่หลอือยูร่ะหวา่งรอการพจิารณาสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ 

- โครงการชีวาทยั เรสซิเดนซ์  บางโพ อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสรจ็ในเดอืนมถิุนายน ปี 
2560 
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ธรุกิจโรงงานส าเรจ็รปูให้เช่า (Ready Built Factories) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

บรษิัทฯ มีการพฒันาโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าที่มีคุณภาพและมมีาตรฐานระดบัสากล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผูป้ระกอบการในธุรกจิอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาด
กลางทีม่จี านวนมากขึน้ ทัง้ทีเ่ป็นสญัชาตไิทยและรวมถงึบรษิทัฯ หรอืนกัลงทุนชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาตัง้
ฐานการผลติหรอืการลงทุนในประเทศไทยโดยไม่ตอ้งการถอืกรรมสทิธิใ์นโรงงาน หรอืผูป้ระกอบการที่
ต้องการก่อตัง้โรงงานเพื่อประกอบกจิการ แต่ยงัไม่มคีวามต้องการหรอืไม่มคีวามพรอ้มทีจ่ะลงทุนใน
ระยะยาว รวมถงึผูป้ระกอบการทีต่้องการลดต้นทุนในการด าเนินงาน ลดระยะเวลาการลงทุน และลด
ความเสีย่งหรอืปจัจยัอื่นๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนสรา้งโรงงานได ้ 

บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็โอกาสและการเตบิโตของธรุกจิดงักล่าว จงึไดเ้ริม่ตน้พฒันาโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ชา่ที่
มมีาตรฐาน เหมาะสมส าหรบัผูป้ระกอบการในหลายอุตสาหกรรม โดยเริม่ต้นพฒันาโครงการแรกในปี 
2556 มลูค่าโครงการประมาณ 300 ลา้นบาท ทัง้นี้ โรงงานส าเรจ็รปูของบรษิทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหลู้กคา้
สามารถปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่ชส้อยไดต้ามความตอ้งการพเิศษเฉพาะดา้นของลูกคา้ไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้
บรษิทัฯ ไดเ้ลอืกท าเลทีต่ัง้โรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่าทีม่ศีกัยภาพและเป็นท าเลทีเ่หมาะสมในการประกอบ
ธุรกิจ เช่น นิคมอุตสาหกรรม ที่มรีะบบสาธารณูปโภค การบ าบดัสิง่ปฏกิูลและของเสยีจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และมสีิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครนั บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารพจิารณาท าเลทีต่ัง้
และลกัษณะของโครงการที่จะพฒันาจากความต้องการของตลาดและนักลงทุน การคาดการณ์แหล่ง
อุตสาหกรรมในอนาคต ความสะดวกในการคมนาคมและการขนสง่สนิคา้และวตัถุดบิ อกีทัง้ยงัพจิารณา
ถงึโอกาสการไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากเขตสง่เสรมิการลงทุนของคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 
เช่นกนั  

โรงงานส าเรจ็รูปของบรษิทัฯ มลีกัษณะเป็นอาคารสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะเป็นส่วนของโรงงาน และชัน้
บนจะเป็นพืน้ที่ส าหรบัส านักงาน ซึง่มกีารก่อสรา้งในบรเิวณพืน้ทีด่นิทีม่รี ัว้กัน้เป็นสดัส่วน พรอ้มดว้ย
ป้อมยาม พืน้ทีจ่อดรถ และพืน้ทีใ่ชส้อยเอนกประสงค ์ทัง้น้ี โรงงานส าเรจ็รูปทีบ่รษิทัฯ พฒันาขึน้เป็น
โรงงานแบบมาตรฐาน ตวัอาคารใชโ้ครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ และใชโ้ครงเหลก็รูปพรรณ ไม่มเีสา
กลาง ทัง้นี้ เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์จากพืน้ทีใ่ชส้อยใหม้ากทีสุ่ด ซึง่ผูเ้ช่าสามารถดดัแปลงและปรบัเปลีย่น
รูปแบบใหเ้หมาะสมกบัความต้องการและการใชง้านของผูเ้ช่าได ้โดยโรงงานมีขนาดตัง้แต่ 1,512 ถงึ 
1,937 ตารางเมตร บรเิวณพื้นของโรงงานซึ่งเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ สามารถรองรบัน ้าหนักได้ถึง 
3,000 กโิลกรมัต่อตารางเมตร  

ลกัษณะโดยทัว่ไปของโครงการโรงงานส าเรจ็รปูทีบ่รษิทัฯ ท าการพฒันามดีงันี้ 

ส่วนของโรงงาน 
พืน้โรงงาน พืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็ รองรบัน ้าหนักจรได ้3,000 กโิลกรมัต่อ

ตารางเมตร พืน้ผวิขดัมนัเสรมิดว้ยวสัดุเพิม่ความแขง็แกร่งของ
ผวิพืน้ 

ผนงั ก่ออฐิ ฉาบปนู ทาส ีพรอ้มผนงัโครงเหลก็ระบายอากาศดา้นขา้ง 
โครงสรา้ง เสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ กบัโครงหลงัคาเหลก็รปูพรรณ 
หลงัคา หลงัคาเมทลัชทีพรอ้มกรแุผน่กนัความรอ้น 
ประต ู ประตูเหลก็มว้น 
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ส่วนของโรงงาน 
โคมไฟ โคมไฟทีใ่หค้วามสวา่งสงู 
ระบบป้องกนัฟ้าผา่ ตดิตัง้ให ้
ส่วนของส านักงาน 
พืน้ส านกังาน พืน้คอนกรตีเสรมิเหล็ก หรอืพืน้ส าเรจ็รูป รบัน ้าหนักได้ 300 - 

500 กโิลกรมัต่อตารางเมตร ตกแต่งผวิพืน้ดว้ยกระเบื้องยางหรอื
กระเบือ้งดนิเผา 

ผนงั ก่ออฐิ ฉาบปนู ทาส ี

โครงสรา้ง เสาและคานเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

หลงัคา ประกอบดว้ยแผน่ยปิซมับอรด์ พรอ้มโครงสรา้ง T-bars 
ประตแูละหน้าต่าง กระจกพรอ้มกรอบอลูมเินียม 
โคมไฟ โคมไฟพรอ้มหลอด Fluorescent ฝงัในฝ้าเพดาน 
พืน้ท่ีด้านนอกโรงงาน 
ถนนและพืน้ทีจ่อดรถ ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ พรอ้มไฟส่องสว่างบรเิวณถนน ที่จอด

รถพรอ้มหลงัคา 
ระบบระบายน ้าฝน ท่อคอนกรตีเสรมิเหลก็ พรอ้มบ่อพกัน ้าและบ่อตรวจสภาพน ้า 
ระบบระบายน ้าเสยี ท่อ HDPE พรอ้มบ่อพกัน ้าและบ่อตรวจสภาพน ้า 
รัว้ ความสงู 2 เมตรตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมฯ 
ประต ู ประตูเหลก็รางเลื่อนกวา้ง 10 เมตร 
ป้อมยาม โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
ระบบรกัษาความปลอดภยั ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 

ระบบตรวจจบัควนั 
ถงัดบัเพลงิ 
ป้อมยาม 

ระบบไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA. 1 ตวั ต่อ อาคาร (เดนิสายส่ง
แรงต ่ าใต้ดินเข้าสู่อาคาร) ระบบตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก MDB-MCB 
150 AT/250 AF 
ท่อน ้าขนาด 2 น้ิว พรอ้มมเิตอรน์ ้าประปา 
ถงัเกบ็น ้าใตด้นิขนาด 4 ลูกบาศกเ์มตร 
ป ัม๊จา่ยน ้าด ี

ระบบการสื่อสาร โทรศพัทส์ายตรง 
 

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มกีารพฒันาโครงการโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่าแลว้เสรจ็ จ านวน 
1 โครงการ มลูค่าโครงการประมาณ 300 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ยอาคารโรงงานส าเรจ็รูปจ านวน 10 
หลงั และมโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาจ านวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 175 ลา้น
บาท ประกอบไปดว้ยอาคารโรงงานส าเรจ็รปูจ านวน 4 หลงั 
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รายละเอยีดโครงการ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ โรงงานส าเรจ็รปูให้เช่า โครงการ 1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
ทีต่ ัง้โครงการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ต าบลมาบ

ยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พืน้ทีโ่ครงการ 26-0-72 ไร่ 
พืน้ทีเ่ช่า 17,120 ตร.ม. 
จ านวนยนูิตทีใ่หเ้ช่า 10 ยนูิต 
จุดเด่นของโครงการ การออกแบบด้วยดไีซน์ทนัสมยั การจดัวางและจดัสรรด้านพื้นที่ใช้

สอยไดอ้ย่างเหมาะสม ไดม้าตรฐาน ลูกคา้ยงัสามารถออกแบบการใช้
งานไดอ้ย่างอสิระ คุม้ค่า และใชร้ะยะเวลาสัน้ในการตัง้โรงงาน 
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รายละเอียดโครงการ โรงงานส าเรจ็รปูให้เช่า โครงการ 1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
นอกจากนี้ โครงการยงัตัง้อยู่ในท าเลที่ด ีโดยตัง้อยู่ภายในโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ซึ่งมกีาร
บรหิารจดัการระบบสาธารณูปโภค การบ าบดัน ้าเสยี การก าจดัขยะที่
ไดม้าตรฐาน เป็นตน้ และมสีิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครนั 

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 300 ลา้นบาท 
ค่าเช่าเฉลีย่ต่อตารางเมตร 200 บาท 
ชนิดของโครงการ โรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่า  

 ขนาด 1,512 ตร.ม. จ านวน 5 ยนูิต 
 ขนาด 1,812 ตร.ม. จ านวน 1 ยนูิต 
 ขนาด 1,937 ตร.ม. จ านวน 4 ยนูิต 

สิง่อ านวยความสะดวก หมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA. ทีจ่อดรถทีม่หีลงัคา ระบบรกัษา
ความปลอดภยั ระบบป้องกนัอคัคภียั ป ัม๊น ้า ระบบระบายน ้าฝน  
ระบบระบายน ้าเสยี ระบบโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเลก็และขนาดกลางในอุตสาหกรรมเบา ทัง้
ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ที่มีการผลิตเพื่อสนับสนุนการ
ประกอบธุรกจิของอุตสาหกรรมหนกัทีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง 

ระยะเวลาในการก่อสรา้งโครงการ ด าเนินการก่อสรา้งเป็น 2 เฟส 
 เฟสที ่1 จ านวน 5 ยูนิตเริม่ก่อสรา้งในเดอืนสงิหาคม ปี 2555 

และแลว้เสรจ็ในเดอืนมนีาคม ปี 2556 
 เฟสที ่2 จ านวน 5 ยูนิต เริม่ก่อสรา้งในเดอืนธนัวาคม ปี 2556 

และแลว้เสรจ็ในเดอืนมถุินายน ปี 2557 
ความคบืหน้าในการก่อสรา้ง ก่อสรา้งเสรจ็สมบรูณ์ พรอ้มใหบ้รกิาร 
ความคบืหน้าในการใหเ้ช่า ยอดทีท่ าสญัญาเช่าแลว้รอ้ยละ 40 ของจ านวนโรงงานทีป่ล่อยเช่า ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

 

สถานะการก่อสรา้งและการเช่าของโรงงานส าเรจ็รูปของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 สรุปได้
ดงันี้ 

โครงการ 
จ านวนยนิูต
ทัง้หมด 

จ านวนยนิูตท่ีมี
การเช่าทัง้หมด 

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมด 
(ตารางเมตร) 

อตัราการเช่า 
(ร้อยละ) 

โครงการที ่1 10 4 6.898 40 

ทัง้น้ี ปจัจุบนั บรษิทัฯ อยู่ในระหว่างการพจิารณาและเจรจาดา้นขอ้ตกลงและเงื่อนไขทีร่ะบใุนสญัญา
เช่ากบัลกูคา้จ านวน 1 ราย ซึง่บรษิทัฯ คาดว่าบรษิทัฯ จะสามารถเซน็สญัญาและเริม่ใหเ้ช่าไดใ้นไตร
มาสที ่2 ปี 2559 
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การตลาดและการแข่งขนั 

ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบรษิัทฯ ส าหรบัธุรกจิโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่า คอืผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเบาที่มกีารผลติสนิค้าเพื่อสนับสนุนธุรกจิอุตสาหกรรมหนักที่ตัง้โรงงานอยู่ใน
บรเิวณใกลเ้คยีง ทัง้อุตสาหกรรมทีม่ขีนาดเลก็และขนาดกลาง ทีย่งัไม่พรอ้มหรอืยงัไม่มคีวาม
ต้องการหรอืไม่มคีวามพร้อมที่จะลงทุนในระยะยาว เพื่อสร้างโรงงาน เนื่องจากต้องใช้เงนิ
ลงทุนค่อนขา้งสงู  บรษิทัฯ จงึเลอืกทีจ่ะเสนอทางเลือกใหม่ โดยการให้เช่าโรงงานส าเรจ็รูป 
เพื่อเป็นการลดภาระค่าใชจ้่ายดา้นการลงทุนและต้นทุนในการด าเนินการ เพื่อใหส้ามารถน า
เงนิทุนดงักล่าวไปใชต่้อยอดทางธุรกจิในดา้นอื่นๆ ไดม้ากขึน้ 

นอกจากน้ี กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ส าคญัอีกกลุ่มหน่ึงของบริษัทฯ คือ กลุ่มผู้ประกอบการ
ต่างชาติทีเ่ขา้มาลงทุนหรอืร่วมลงทุนในประเทศไทยทัง้ระยะชัว่คราวหรอืถาวร ซึง่จะเลอืก
การเช่าโรงงานส าเรจ็รปูแทนการลงทุนเพื่อก่อสรา้งถาวร ทัง้นี้ เพื่อเป็นการลดความเสีย่งจาก
โอกาสความส าเรจ็จากการลงทุน ความเสีย่งจากการจดัหาผู้รบัเหมาเพื่อสร้างโรงงาน หรอื
ข้อจ ากดัด้านกฎหมายการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ รวมถึงความไม่แน่นอนทาง
เสถียรภาพทางการเมอืงของประเทศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าและการ
ลงทุนหรือมาตรการการส่งเสริมใดๆ ของภาครฐั ซึ่งโครงการโรงงานส าเร็จรูปให้เช่าของ
บรษิทัฯ สามารถสรา้งความยดืหยุ่นในการลงทุน และตอบโจทยค์วามเสีย่งและขอ้จ ากดัต่างๆ 
เหล่านัน้ไดอ้ย่างชดัเจน 

กลยุทธก์ารตลาด  

ท าเลทีต่ัง้ของโครงการ 

ท าเลทีต่ัง้ของโครงการนบัเป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีธุ่รกจิหรอืผูป้ระกอบการจะพจิารณาเป็นล าดบั 
แรกในการเลือกก่อสร้างหรือเช่าโรงงาน เพื่อให้สะดวกต่อการด าเนินธุรกจิ การคมนาคม
ขนสง่ รวมถงึการกระจายสนิคา้และวตัถุดบิไปยงัสถานทีส่ าคญัต่างๆ เช่น ท่าเรอืขนส่งสนิคา้ 
สนามบนิ สถานีรถไฟ ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร หรอืศูนย์กระจายสนิคา้ทีส่ าคญั เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีประสบการณ์การด าเนินธุรกิจให้เช่าโรงงาน
ส าเร็จรูปไม่มากนัก นอกเหนือจากองค์ประกอบการเลอืกที่ตัง้ในการด าเนินธุรกจิดงักล่าว 
บรษิทัฯ จะเน้นการพฒันาโครงการภายในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยเฉพาะในเขตอสี
เทริน์ ซบีอร์ด (Eastern Seaboard) เนื่องจากเป็นบรเิวณที่นักลงทุนต่างชาตใิหค้วามสนใจ
เข้ามาลงทุนทางตรงมากที่สุด (ที่มา: ศูนย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน)) และบรเิวณใกลเ้คยีง ซึง่มรีะบบป้องกนัความเสีย่งจากน ้าท่วม มมีาตรฐาน
จากภาครฐัรองรบัในด้านงานก่อสร้างและสิง่แวดล้อม มรีะบบสาธารณูปโภคและสิง่อ านวย
ความสะดวกทีค่รบครนั และตรงตามความตอ้งการของนักลงทุนส่วนใหญ่ นอกจากนี้ โอกาส
การไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากเขตสง่เสรมิการลงทุนของคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ช่า กเ็ป็นอกีหน่ึงปจัจยัทีบ่รษิทัฯ ใชใ้นการพจิารณาเช่นกนั  
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รปูภาพแสดงทีต่ัง้โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

โครงการโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าของบรษิทัฯ ในปจัจุบนัตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีการบริหารจดัการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ได้
มาตรฐานสากล และมสีิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครนั เหมาะแก่การเป็นศนูยก์ลาง
การผลติและการกระจายสนิคา้ทีด่ ีมกีารคมนาคมทีส่ะดวกต่อการเดนิทางไปยงัสถานทีอ่ื่นๆ 
โดยมรีะยะทางห่างจากจุดส าคญัดงันี้ 

สถานท่ีท่ีส าคญั 
ระยะทางจากโครงการ 

(กิโลเมตร) 
ท่าเรอืน ้าลกึแหลมฉบงั 27 
อ าเภอศรรีาชา 29 
เมอืงพทัยา 36 
สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิ 99 
กรุงเทพมหานคร 114 

 

ทัง้นี้ กลุ่มบรษิัทอมตะ ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ในบรษิัท อมตะ ซติี้ จ ากดั ซึ่งเป็นผู้พฒันานิคม
อุตสาหกรรมอมตะซติี ้จงัหวดัระยอง มกีารเปิดเผยขอ้มลูในการเสนอขายทรสัตเ์พื่อการลงทนุ
ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท (“อมตะซมัมทิโกรท”) โดยมนีโยบายให้
อมตะซมัมทิโกรทพจิารณาซื้อหรอืเช่าที่ดินเพื่อพฒันาโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติีเ้ท่านัน้ ซึง่อาจส่งผลดา้นขอ้จ ากดั
การจดัหาที่ดนิเพิม่เตมิจากบุคคลภายนอกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ดงักล่าวซึ่งรวมถึง
บรษิัทฯ ดงันัน้หากบรษิัทฯ ต้องการซื้อทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าใน
อนาคตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้เพิ่มเติม เมื่อที่ดินที่ถือครองในปจัจุบนัหมดลงหรือ
โรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่ามผีูเ้ช่าเตม็จ านวน บรษิทัฯ ตอ้งใหส้ทิธใินการตดัสนิใจซือ้หรอืเช่าทีด่นิ
แก่อมตะซมัมทิโกรทก่อน 



    บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 
หน้า 56 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้จ ากดัการพิจารณาพฒันาโครงการแต่เพียงในจังหวดัระยอง
เท่านัน้ บริษัทฯ ยงัท าการศกึษาและพจิารณาการขยายการลงทุนไปยงัพื้นที่นิคมหรอืเขต
อุตสาหกรรมอื่นๆ ทีบ่รษิัทฯ เลง็เหน็ถึงศกัยภาพในการพฒันา มโีอกาสการเติบโตและการ
ขยายฐานลูกค้า สามารถแข่งขนัได้ และสร้างผลตอบแทนที่ดขีองโครงการในอนาคต เช่น 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบุร ีจงัหวดัปราจนีบุร ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ีหรอื
นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง เป็นต้น ซึง่บรษิทัฯ เชื่อว่า บรษิทัฯ จะสามารถจดัหาที่ดนิได้เมื่อ
บรษิทัฯ ตอ้งการพฒันาโครงการเพิม่เตมิในอนาคต 

นโยบายการก าหนดราคา 

การก าหนดราคาของบรษิทัฯ จะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ค่าเช่าโรงงานและค่าบรกิาร
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การบ าบัดน ้ าเสีย การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น ทัง้นี้ 
ค่าบรกิารงานสาธารณูปโภคต่างๆ จะเป็นการช าระให้กบับรษิัทผู้พฒันานิคมอุตสาหกรรม 
ลูกค้าหรือผู้เช่าโครงการจะสามารถช าระโดยตรงกบับริษัทผู้พฒันานิคมอุตสาหกรรมได ้
ส าหรบัค่าเช่าโรงงานนัน้ ผูเ้ช่าจะช าระโดยตรงกบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มกีารก าหนดค่าเช่าที่
เป็นมาตรฐานจากหลายปจัจยัทีส่ าคญั เช่น ขนาดพืน้ทีเ่ช่า จ านวนยูนิตทีเ่ช่า ระยะเวลาการ
เช่า หรอืบรกิารอื่นๆ เพิม่เตมิตามทีผู่เ้ชา่รอ้งขอ ทัง้นี้ สญัญาเช่าของบรษิทัฯ สว่นใหญ่จะเป็น
สญัญาเช่าระยะสัน้ ซึง่มรีะยะเวลาเช่าประมาณ 3 ปี และจะมกีารเจรจาการปรบัอตัราค่าเช่า
เมื่อท าการต่อสญัญาอกีครัง้ 

อย่างไรกต็าม ในการก าหนดค่าเช่ารวมถงึอตัราการปรบัค่าเช่าในสญัญาเช่านัน้ บรษิทัฯ จะ
ค านึงถงึค่าเช่าโรงงานส าเรจ็รูปของผู้ประกอบการทีใ่หบ้รกิารเช่าโรงงานส าเรจ็รูปทีม่ขีนาด
ของโครงการ มสีิง่อ านวยความสะดวก และอยู่ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัโครงการของบรษิัทฯ 
ดว้ยเช่นเดยีวกนั โดยบรษิทัฯ ไดม้หีน่วยงานภายในที่ท าการตดิตามราคาค่าเช่าโรงงานและ
สภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าค่าเช่าโรงงานของบรษิทัฯ อยู่ในระดบัที่ เหมาะสมและ
สามารถแข่งขนัได้ นอกจากนี้ บรษิัทฯ เชื่อว่าลูกคา้หรอืผูเ้ช่า จะไม่ไดค้ านึงถงึราคาค่าเช่า
อย่างเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะใช้ในการพจิารณาตดัสนิใจเช่าโรงงานหนึ่งๆ แต่จะพจิารณาถงึปจัจยั
อื่นๆ ควบคู่ไปดว้ย ดงันัน้ นอกเหนือจากราคาค่าเช่าทีส่ามารถแข่งขนัไดแ้ลว้นัน้ บรษิทัฯ จงึ
ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑ ์ดว้ยการออกแบบโรงงานส าเรจ็รูป
ของบรษิทัฯ ทีม่มีาตรฐาน มรีปูแบบทีท่นัสมยั มคีวามโดดเด่นดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยทีอ่อกแบบมา
ได้อย่างเหมาะสม มคีวามยดืหยุ่นซึ่งท าให้ลูกค้าสามารถออกแบบต่อเติมดดัแปลงพื้นที่ใช้
สอยทัง้ภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการใช้งานได้อย่างอสิระ คุม้ค่า และใช้ระยะเวลา
อนัสัน้ในการจดัตัง้โรงงาน 

การตลาดและการประชาสมัพนัธ ์

บริษัทฯ มีการส่งเสริมทางการตลาดและการประชาสมัพันธ์ ทัง้การติดต่อหากลุ่มลูกค้า
เป้าหมายโดยตรง การติดต่อผ่านนายหน้า และผ่านสื่อกลางต่างๆ เช่น การโฆษณาในสื่อ
ประชาสมัพนัธต่์างๆ โดยเน้นสือ่ประชาสมัพนัธท์ีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรง
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อาทเิช่น ป้ายโฆษณา หนังสอืพมิพต่์างๆ เช่น หนังสอืพมิพ์บางกอก
โพสต์ และหนังสอืพมิพ์บางกอก ชูโฮ การประชาสมัพนัธ์ผ่านหอการค้าต่างประเทศ เช่น 
หอการค้าไทย หอการค้าไทย-องักฤษ หอการค้าไทย-เยอรมนั เป็นต้น การแจกแผ่นพบั 
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(Brochure) หรอืใบปลวิโฆษณา เพื่อแจกในบรเิวณใกลเ้คยีงของนิคมอุตสาหกรรม เช่น 
รา้นอาหารรอบพืน้ที่นิคมอุตสาหกรรม สนามกอลฟ์ในบรเิวณใกลเ้คยีง การประชาสมัพนัธ์
ผ่านแผ่นป้ายโฆษณาที่ติดตัง้หน้าโครงการหรอืนิคมอุตสาหกรรม การประชาสมัพนัธ์ผ่าน
เวบ็ไซตท์ีไ่ม่เสยีค่าใชจ้่ายต่างๆ รวมถงึการใหข้อ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์www.chewathai.com ของ
บรษิทัฯ ซึง่ผูป้ระกอบการหรอืลกูคา้ทีส่นใจ สามารถศกึษาขอ้มลูและรายละเอยีดเบือ้งต้นของ
โครงการ และตดิต่อกบับรษิทัฯ ไดโ้ดยตรง 

บรกิารใหค้ าปรกึษาและแนะน าส าหรบัผูเ้ช่า  

บรษิัทฯ จดัให้มพีนักงานบรกิารให้ค าปรกึษาและแนะน าลูกค้าอย่างใกล้ชดิ เช่น บรกิารให้
ค าปรึกษาและประสานงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ อาทิเช่น การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน เป็นต้น บรษิทัฯ มี
บริการให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกบัการต่อเติมดดัแปลงพื้นที่ใช้สอยทัง้ภายนอกและ
ภายในโรงงาน บริการให้ค าปรึกษาและประสานงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การ
ประปา การไฟฟ้า การบ าบดัและก าจดัน ้าเสยี โทรศพัท ์และอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทฯ มีการจัดหาตัวแทนซึ่งจะด าเนินการจดัหาผู้เช่าให้บริษัทฯ เช่น Knight Frank 
Chartered รวมถงึตวัแทนรายบุคคลอื่นๆ และจดัใหม้ทีมีปล่อยเช่าของบรษิทัฯ เอง ทีม่คีวาม
เป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่ออุตสาหกรรม รายละเอยีดของโครงการ และสิง่อ านวยความสะดวกและ
ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการและนิคมอุตสาหกรรม รวมถงึขอ้ก าหนดต่างๆ ของการ
นิคมอุตสาหกรรมเป็นอย่างด ีโดยบรษิทัฯ มหีน่วยงานดา้นการปล่อยเช่าไวค้อยต้อนรบัลูกคา้
ที่สนใจเข้าแวะเยี่ยมชมโครงการ โดยทีมงานจะมีการอธิบายข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลกัษณะและคุณสมบตัขิององคป์ระกอบของโรงงาน เช่น ประโยชน์และการใชส้อยของพืน้ที ่
ขนาดพืน้ที ่อตัราค่าเช่า ระบบไฟฟ้าและโทรศพัท ์และพาลกูคา้ชมโครงการ นอกจากน้ี ลกูคา้
หรอืผูท้ีส่นใจโครงการยงัสามารถสอบถามขอ้มูลทางโทรศพัทห์รอืเขา้ชมเวบ็ไซต์บรษิทัฯ ที ่
www.chewathai.com ซึง่ลกูคา้สามารถเขา้ไปศกึษารายละเอยีดเบือ้งตน้ของโครงการได้ 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  

ดชันีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรม 

จากดชันีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรม (Thai Industries Sentiment Index : TISI) ซึง่จดัท าโดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า ในปี 2557 และ ปี 2558 ดชันีโดยเฉลีย่มคี่า 87.4 และ 85.8 
ตามล าดบั ลดลงจากค่าเฉลีย่ของดชันีในปี 2556 ที ่92.6 ซึง่การทีค่่าดชันีอยู่ระดบัทีต่ ่ากว่า 100 แสดง
ว่า ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมคีวามเชื่อมัน่ต่อการประกอบการในระดับที่ไม่ด ีทัง้นี้ ค่าดชันี
ความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดอืนธนัวาคม ปี 2557 ซึ่งเป็นเดอืนที่
ดชันีมคี่าเพิม่ขึน้อยู่ทีร่ะดบั 92.7 มคี่าสงูสุดในรอบ 14 เดอืนนับตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2556 ซึง่การ
ปรบัตวัลดลงของดชันีตัง้แต่ตน้ปี 2558 เป็นตน้มานัน้ เป็นผลจากการปรบัลดลงขององคป์ระกอบยอด
ค าสัง่ซือ้โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปรมิาณการผลติ ตน้ทุนประกอบการและผลประกอบการ ในขณะที่
เหน็สญัญาณความเชื่อมัน่ทีด่ขี ึน้ในเดอืนกนัยายนเป็นตน้มา ซึง่เป็นการปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็นครัง้แรกใน

http://www.chewathai.com/
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รอบ 9 เดอืนจากค าสัง่ซือ้เพิม่ขึน้เพื่อจ าหน่ายในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี และปรบัขึน้อย่างต่อเนื่อง
จนถงึเดอืนธนัวาคมจากการจดักจิกรรมกระตุ้นยอดขายในช่วงสิน้ปีและมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อ
กระตุน้การบรโิภคของประชาชนในช่วงปีใหม่ ประกอบกบัราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิทีป่รบัลดลงต่อเนื่องได้
ส่งผลดีต่อต้นทุนขนส่งของผู้ประกอบการ และการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นปจัจยับวกต่อภาคการ
สง่ออก 

การปรบัตวัลดลงของดชันีในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2558 เป็นผลสบืเนื่องมาจากจากความกงัวลต่อ
เศรษฐกจิภายในประเทศ ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการชะลอการใชจ้่ายของผูบ้รโิภค ปญัหาภยัแลง้ที่
เกิดขึน้ในหลายพื้นที่ซึ่งกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรที่เป็นก าลงัซื้อส าคญัของภาคอุตสาหกรรม  
รวมทัง้ความกงัวลต่อปญัหาเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิของคู่คา้ส าคญัของไทย โดยเฉพาะประเทศจนี 
ท าให้ผู้ประกอบการต่างระมัดระวังในการประกอบการและการขยายการลงทุน  อย่างไรก็ตาม 
ผู้ประกอบการเหน็ว่าการค้าชายแดนยงัขยายตวัได้ดี และมสี่วนช่วยพยุงภาคการส่งออกของไทย 
ขณะเดยีวกนัในปีงบประมาณ 2559 หากภาครฐัสามารถเร่งรดัการใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแผนการใช้
งบประมาณอย่างต่อเนื่องกจ็ะมสีว่นส าคญัต่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทยใหต่้อเนื่องได้ นอกจากนี้ ใน
เดอืนธนัวาคม ปี 2558 ผูป้ระกอบการมคีวามเชื่อมัน่ทีด่ขี ึน้จากความกงัวลต่อปจัจยับางอย่างทีล่ดลง 
เช่น สถานการณ์การเมืองในประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ราคาน ้ามนัที่ยงัอยู่ในระดบัต ่า อตัรา
แลกเปลีย่นจากค่าเงนิบาททีย่งัอ่อนค่า ซึง่จะเอือ้ต่อภาคการส่งออกของผูป้ระกอบการทัง้ดา้นปรมิาณ
และมูลค่าการส่งออก รวมถึงอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยงัอยู่ในระดบัที่ค่อนข้างคงที่หลงัการปรบัอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายลงในปี 2558 

ปี 2557 2558 
เดือน เฉล่ีย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉล่ีย 
ดชันีความเชือ่ม ัน่
ภาคอุตสาหกรรม 

87.4 91.1 88.9 87.7 86.2 85.4 84.0 83.0 82.4 82.8 84.7 85.8 87.5 85.8 

ดชันีความเชือ่ม ัน่ภาค 
อุตสาหกรรมคาดการณ์ 
ใน 3 เดอืนขา้งหน้า 

 
100.4 99.2 100.4 102.1 100.9 99.0 101.2 102.0 102.6 103.4 104.4 102.7 

 

ทีม่า  ฝา่ยเศรษฐกจิและงานวชิาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะบางประการ ซึ่งหากภาครัฐสามารถด าเนินการได ้
ผู้ประกอบการเชื่อว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมัน่ในการด าเนินธุรกจิเพิม่ขึ้นแก่ผู้ประกอบการ อนั
ไดแ้ก่ การเร่งพฒันาระบบขนสง่และการคมนาคมใหเ้ชือ่มโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น เพื่อรองรบัการเป็น
ศูนยก์ลางการคา้การลงทุนของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) เร่งเดนิหน้าโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เร่งรดัการใช้จ่ายภาครฐัให้
เป็นไปตามแผนการใชง้บประมาณเพื่อช่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทย โดยเฉพาะงบลงทุนในโครงการที่
รฐับาลไดอ้นุมตัไิปแลว้ เพิม่การใชจ้่ายและการบรโิภคภายในประเทศดว้ยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ
ของภาครฐั ออกมาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรจากราคาพชืผลทางการเกษตรตกต ่าเพื่อสรา้งก าลงัซื้อ
ในภาคเกษตร เร่งเจรจาการคา้กบัประเทศทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกจิเพื่อขยายตลาดและลดอุปสรรค
ทางการคา้ระหว่างกนั รวมถงึช่วยเสรมิสภาพคล่องของผูป้ระกอบการ SMEs โดยสนับสนุนใหส้ถาบนั
การเงนิพจิารณาปล่อยสนิเชื่อดอกเบีย้ต ่า และสนับสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ในการ
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ผลติสนิคา้ และสนับสนุนความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนหรอืรูปแบบ PPP (Public –Private 
Partnership) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 

ดชันีชีท้ศิทางการลงทุนของภาคเอกชนและดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ 

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกจิมหภาค มกีาร
รายงานดชันีชีท้ศิทางการลงทุนของภาคเอกชน โดยใชปี้ 2553 เป็นปีฐาน พจิารณาจากปจัจยัหลกั 5 
ประการ ไดแ้ก่ พืน้ทีไ่ดร้บัอนุญาตก่อสรา้งทัว่ประเทศ ดชันีการจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งในประเทศ การ
น าเขา้สนิคา้ทุน ณ ราคาคงที ่ปรมิาณการจ าหน่ายเครื่องจกัรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที ่และ
ดชันีการจ าหน่ายรถยนต์เพื่อการลงทุนในประเทศ ซึ่งพบว่าการลงทุนภาคเอกชนปี 2558 ปรบัตัว
เพิม่ขึน้จากตลอดทัง้ปี 2557 โดยดชันีเฉลีย่ทัง้ปี 2557 และปี 2558 มคี่า 118.2 และ 119.6 ตามล าดบั 
โดยเฉพาะจากการเพิ่มขึน้ของพื้นที่ได้รบัอนุญาตก่อสร้างจากการขยายตวัของการก่อสร้างทัง้จาก
ภาครฐัและภาคเอกชน โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารชุดและอาคารโรงงาน และปรมิาณการจ าหน่าย
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ในประเทศ อย่างไรกต็าม ในภาคธุรกจิ เสถยีรภาพภาคธุรกจิโดยรวมปรบัดขีึน้ 
โดยสว่นหนึ่งไดร้บัอานิสงสจ์ากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในไตรมาสที ่4 ปี 2557 และต่อเนื่องมาถงึครึง่
ปีแรกของปี 2558 ซึง่มแีรงขบัเคลื่อนหลกัมาจากภาคการสง่ออกจากการท่องเทีย่วและการเบกิจ่ายงบ
ลงทุนของภาครฐัทีท่ าไดด้ต่ีอเนื่อง 

ทัง้นี้  ความเชื่อมัน่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการฟ้ืนตัวขึ้นเล็กน้อยจากในอดีต สะท้อนจากการ
เปลีย่นแปลงของดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (Business Sentiment Index: BSI) ซึง่ในไตรมาสที ่4 ปี 
2557 มคี่าเฉลีย่ที ่48.8 ซึง่ยงัอยู่ระดบัต ่ากว่า 50 ซึง่หากดชันีมคี่าน้อยกว่า 50 นัน้ หมายถงึความ
เชื่อมัน่ทางธุรกจิของผูป้ระกอบการลดลง อย่างไรกต็าม ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิเฉลีย่ในไตรมาส 1 
ในปี 2558 ปรบัเพิม่ขึน้มาอยู่ทีร่ะดบั 50.3 แมว้่าจะลดลงเลก็น้อยในไตรมาสที ่2 และ 3 เฉลีย่ทีร่ะดบั 
48.2 และ 46.7 ตามล าดบั แต่มกีารปรบัตวัดขีึน้ในไตรมาส 4 ทีร่ะดบั 49.7 ซึง่ดชันีค่าความเชื่อมัน่ใน
ไตรมาส 1 ของปี 2558 ดงักล่าว เป็นระดบัทีส่งูกว่า 50 (ระดบัทีน่กัธุรกจิเริม่ขยายการลงทุน) เป็นครัง้
แรกในรอบ 7 ไตรมาสทีผ่่านมานับจากไตรมาสที ่3 ปี 2556 สะท้อนความเชื่อมัน่ทางธุรกจิทีเ่ริ่ม
กลบัมาของผูป้ระกอบการ 

ทัง้นี้ ในเดอืนธนัวาคม ปี 2558 ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิปรบัเพิม่ขึน้ตามดชันีความเชื่อมัน่ดา้นผล
ประกอบการ ค าสัง่ซือ้ ต้นทุนการประกอบการ และการผลติเป็นส าคญั อย่างไรกต็าม หากพจิารณา
ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิเฉลีย่ของไตรมาสที ่4 นัน้ ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิจากทุกองคป์ระกอบ
ปรับตัวดีขึ้นทัง้หมด โดยเฉพาะดัชนีความเชื่อมัน่ด้านการลงทุนที่แม้จะปรับลดลงในไตรมาส 3 
หลงัจากทีป่รบัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องทัง้ 2 ไตรมาสก่อนหน้า กลบัมาปรบัตวัดขีึน้ในไตรมาสที ่4 โดย
ดชันีความเชื่อมัน่ด้านค าสัง่ซือ้ทัง้จากในประเทศและต่างประเทศทีป่รบัดขีึน้มาจากผูป้ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมบางกลุ่ม และอกีส่วนหนึ่งมาจากภาคการท่องเที่ยวทีป่รบัดขีึน้ โดยทีด่ชันีดา้นการ
ลงทุนทีป่รบัตวัดขีึน้มาจากธุรกจิสว่นใหญ่ลงทุนในหมวดเครื่องมอืเครื่องจกัรเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพ
การผลติ  
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ทีม่า  ขอ้มลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ดชันี 50 = ไมเ่ปลีย่นแปลง) 

การสง่เสรมิการลงทุน 

นอกจากนี้ ขอ้มลูจากส านกัยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนเศรษฐกจิมหภาคและธนาคารแห่งประเทศไทย
ไดร้ายงานการลงทุนใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2557 ซึง่มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้มาก โดยหากพจิารณาการลงทุน
จากการขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) พบว่าในไตร
มาสที ่4 ของปี 2557 ม ีจ านวนกจิการทีข่ออนุมตัขิอรบัการส่งเสรมิการลงทุนจาก BOI จ านวน 2,468 
ราย คดิเป็นมลูค่าเงนิลงทุน 1,606.9 พนัลา้นบาท ขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างมากจากไตรมาสก่อนหน้า ทีม่ี
มูลค่าเงนิลงทุน 254.5 พนัลา้นบาท และนับเป็นมูลค่าการขอรบัส่งเสรมิการลงทุนทีส่งูสุดนับจากการ
ก่อตัง้ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนในปี 2546 โดยเฉพาะในเดอืนธนัวาคม ปี 2557 เพยีง
เดอืนเดยีว มมีูลค่าเงนิลงทุนสูงถึง 1,428.2 พนัล้านบาท จากจ านวนกจิการทีข่ออนุมตัิขอรบัการ
ส่งเสรมิการลงทุนจ านวน 2,092 ราย ซึง่สูงเป็นประวตัิการณ์ อนัเนื่องมาจากนักลงทุนมกีารเร่งยื่น
ขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนในเดอืนธนัวาคม ก่อนทีน่โยบายส่งเสรมิการลงทุนเดมิจะหมดอายุลงใน
วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ไดเ้ร่งรดัใหม้กีารลงทุนในปี 2558 เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ สบืเนื่องจากการทีน่โยบาย
ส่งเสรมิการลงทุนเดมิจะหมดอายุลงดงักล่าวนัน้ ท าใหเ้มื่อเปรยีบเทยีบตวัเลขการขอรบัการส่งเสรมิ
การลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ในไตรมาส 1 ถงึไตรมาส 4 ในปี 2558 ซึง่มี
มูลค่า 29 พนัลา้นบาท 42 พนัลา้นบาท 85 พนัลา้นบาท และ 62 พนัลา้นบาทตามล าดบั ซึง่เป็นการ
ลดลงต่อเนื่องเมื่อเปรยีบเทยีบรายไตรมาสกบัในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากนักลงทุนเร่งยื่นขอรบัการ
ส่งเสรมิการลงทุนไปมากแลว้ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2557 ก่อนทีน่โยบายส่งเสรมิการลงทุนเดมิจะ
หมดอายุลง แต่จ านวนโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัสิ่งเสรมิการลงทุนยงัคงเพิม่ขึน้ทีร่อ้ยละ 0.4 แมว้่ามูลค่า
เงนิสนบัสนุนการลงทุนจะลดลงในไตรมาส 4 รอ้ยละ 51.5 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้าทีป่รบัเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 3.9 

ทัง้นี้ หลงัจากสถานการณ์ทางการเมอืงปรบัตวัเข้าสู่ภาวะปกติในครึ่งปีหลงัของปี 2557 การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาส 4 กลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 7 ไตรมาส โดยขยายตวัรอ้ยละ 0.7 
จากทีล่ดลงรอ้ยละ 0.7 ในไตรมาส 3 ของปี 2557  และยงัคงขยายตวัต่อเนื่องในปี 2558 โดยขยายตวั
เฉลี่ยทัง้ปีที่รอ้ยละ 0.9 โดยมปีจัจยัสนับสนุนจากการฟ้ืนตวัของอุปสงค์ภายในประเทศจากการผลติ
เพื่อบรโิภคภายในประเทศและการใชจ้่ายของภาคครวัเรอืน รวมถงึภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตวัได้ดี 
นอกจากนี้ การลงทุนโดยรวมในปี 2558 ขยายตวัรอ้ยละ 4.7 โดยเฉพาะการลงทุนจากภาครฐั การ
ลงทุนภาคเอกชนเริม่กลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกรอ้ยละ 3.9 ในไตรมาส 3 และขยายตวัเร่งขึน้เป็น
รอ้ยละ 4.1 ในไตรมาส 4 และขยายตวัต่อเนื่องมาจนถงึปี 2558 โดยไดร้บัปจัจยัสนับสนุนจากการ
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ปรบัตวัดขีึน้ของความเชื่อมัน่ของภาคธุรกจิ การเร่งรดัการอนุมตัิส่งเสรมิการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลงั
ของปี 2557 รวมถงึการขยายการลงทุนในเครื่องมอืเครื่องจกัรและภาคการก่อสรา้งทีข่ยายตวั แมว้่า
ระดับการใช้ก าลังการผลิตจะยังอยู่ ในระดับต ่ าและเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายการลงทุนของ
ผูป้ระกอบการรายเดมิกต็าม 

การเคลื่อนยา้ยเงนิทุน 

หากพจิารณาจากการเคลื่อนยา้ยเงนิทุน เน่ืองจากมกีารลงทุนจากผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมรายใหม่
ทัง้ไทยและต่างชาติอยู่เสมอ แมว้่าในปี 2557 เงนิทุนมกีารเคลื่อนยา้ยไหลออกสุทธิ สาเหตุส่วนใหญ่
เป็นการไหลออกของเงนิลงทุนโดยตรงของนกัลงทุนไทย และการไหลออกของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์
ของทัง้นกัลงทุนไทยและนกัลงทุนต่างชาต ิรวมทัง้การช าระคนืเงนิกูร้ะยะสัน้ของสถาบนัรบัฝากเงนิและ
การปล่อยสนิเชื่อใหก้บันกัลงทุนต่างชาต ิอย่างไรกต็าม นกัลงทุนต่างชาตยิงัคงมกีารลงทุนทางตรงเขา้
มาในประเทศเพิม่ขึน้ 

(หน่วย: พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ) ปี 2557 ปี 2558 
ไตรมาส 1 
ปี 2558 

ไตรมาส 2 
ปี 2558 

ไตรมาส 3 
ปี 2558 

ไตรมาส 4 
ปี 2558 

เงินทุนเคล่ือนย้าย -16.4 -18.8 -2.0 -1.8 -7.2 -7.8 

ภาครฐั 1.4 -1.7 -0.4 -0.5 -0.6 -0.3 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย -3.0 -1.4 -0.4 -0.4 -0.7 0.0 

ภาคธนาคาร -5.3 -13.0 -3.2 0.4 -7.0 -2.4 

ภาคอื่นๆ -9.7 -2.7 1.9 -0.5 1.0 -5.1 

การลงทุนโดยตรง -0.6 -3.3 0.6 -0.6 -2.1 -1.2 

- นกัลงทุนไทย -4.3 -8.6 -2.3 -1.9 -2.6 -1.8 

- นกัลงทุนต่างชาต ิ 3.7 5.3 2.9 1.3 0.5 0.6 

การลงทุนในหลกัทรพัย ์ -12.1 -17.8 -2.5 -6.6 -3.2 -5.5 

- นกัลงทุนไทย -7.4 -7.0 -0.9 -3.7 0.9 -3.3 

- นกัลงทุนต่างชาต ิ -4.7 -10.8 -1.6 -2.9 -4.1 -2.2 

เงนิกู้ -5.4 -5.2 -2.2 1.0 -2.0 -1.9 

การลงทุนอื่น ๆ 1.6 7.4 2.0 4.4 0.1 0.9 

ทีม่า ส านกัยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนเศรษฐกจิมหภาค 

ส าหรบัในปี 2558 จากตวัเลขเงนิทุนเคลื่อนยา้ยในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2558 จะสามารถเหน็
ไดว้่านกัลงทุนต่างชาติมคีวามเชื่อมัน่ในเสถยีรภาพของการเมอืงและภาวะเศรษฐกจิของประเทศมาก
ขึน้ จงึใหค้วามสนใจในการลงทุนโดยตรงในประเทศไทยมากยิง่ขึน้ ซึง่สะทอ้นไดจ้ากปรมิาณการลงทุน
ทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Invesmtnet หรอื FDI) ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2558 
จ านวน 2.9 และ 1.3 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ตามล าดบั ตวัเลขดงักล่าวของครึง่ปีแรกในปี 2558 รวม
เป็นมลูค่าการลงทุนทางตรงจากนกัลงทุนต่างชาตมิมีลูค่ารวมทัง้หมด 4.2 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ซึง่มี
ค่าสงูกว่าตวัเลขทัง้ปีของปี 2557 ทีเ่ท่ากบั 3.7 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาตวัเลข
ทัง้ปี 2558 การลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนต่างชาติซึง่เขา้มาอย่างต่อเนื่อง จงึท าให้ตลอดทัง้ปี 2558 
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มูลค่าการลงทุนทางตรงจากนักลงทุนต่างชาตมิมีูลค่ารวมทัง้สิน้ 5.3 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ คดิเป็น
การเตบิโตรอ้ยละ 43 จากปีก่อนหน้า 

โดยภาพรวมของปี 2558 เงนิทุนเคลื่อนยา้ยไหลออกสทุธเิมื่อเทยีบกบัการไหลเขา้สทุธใินไตรมาสก่อน
หน้า ในไตรมาสที ่4 ของปี 2558 มเีงนิทุนไหลออกสทุธ ิ7.8 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ เทยีบกบัการไหล
เขา้สุทธ ิ7.2 พนัลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจาก (1) การขายหลกัทรพัย์
สุทธทิัง้ในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ของนักลงทุนต่างชาติ (2) การน าเงนิออกไปลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละการฝากเงนิในต่างประเทศของนกัลงทุนไทยรวมถงึกองทุนทีล่งทุนในต่างประเทศ และ 
(3) การออกไปลงทุนในโดยตรงในต่างประเทศของนักลงทุนไทย โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม
อาหารและการขดุเจาะปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาต ิ 

ส าหรบัแนวโน้มของปี 2559 ส านักยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนเศรษฐกจิมหภาคมองว่าเศรษฐกจิจะ
ยงัคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2558 อยู่ที่ระดบัร้อยละ 2.8-3.8 โดยมปีจัจยัสนับสนุนซึ่ง
นอกเหนือจากการฟ้ืนตวัของความเชื่อมัน่ภาคธุรกจิ การเร่งรดัพจิารณาอนุมตัโิครงการส่งเสรมิการ
ลงทุนในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2557 ซึง่ส่วนหนึ่งคาดว่าจะมกีารเริม่ลงทุนในปี 2558 มูลค่าการขอรบั
การส่งเสริมการลงทุนใหม่ในเดอืนธนัวาคม 2557 ที่อยู่ในระดบัสูง ซึ่งจะมีการเร่งรดัอนุมตัิและ
สนับสนุนให้โครงการลงทุนที่ผ่านการอนุมตัิเริม่ด าเนินโครงการในปี  2558 แล้วนัน้ ยงัได้รบัปจัจยั
สนับสนุนทัง้จากการใชจ้่ายและการลงทุนภาครฐัทีม่กีารขยายตวัต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกจากโครงการ
ลงทุนจากภาครฐัทัง้ดา้นการพฒันารถไฟฟ้าขนสง่มวลชน การพฒันาระบบรถไฟรางคู่ และการพฒันา
พืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษชายแดนเริม่มคีวามชดัเจนและคบืหน้ามากขึน้ และการขยายการลงทุนเพื่อขยาย
ก าลงัการผลติรองรบัการเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC ในปี 2559 อกีทัง้ รฐับาลยงัได้
ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิส าคญัๆ เพิม่เติมจ านวน 6 มาตรการในปลายปี 2558 ซึ่ง
ประกอบดว้ย (1) มาตรการสง่เสรมิความเป็นอยู่ของประชาชนผูม้รีายไดน้้อยและมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเลก็ของรฐับาลทัว่ประเทศ (2) มาตรการการเงินการคลงัเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน (3) มาตรการการเงนิการคลงัเพื่อการ
กระตุ้นเศรษฐกจิภาคอสงัหารมิทรพัย์ (4) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสรมิการลงทุนในประเทศ  (5) 
มาตรการเร่งรดัการลงทุนของ BOI และ (6) มาตรการสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชาวสวนยาง รวมถงึ
ปจัจยัจากการอ่อนค่าของเงินบาทซึ่งจะท าให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทในครึ่งปีหลงัปรบัตัว
เพิม่ขึน้ สนับสนุนรายรบัและสภาพคล่องในรูปเงนิบาทของผูป้ระกอบการอย่างต่อเนื่อง ราคาน ้ามนั
และอตัราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต ่า สนับสนุนก าลังซื้อที่แท้จริงของประชาชน ลดต้นทุนของ
ผู้ประกอบการและเอื้ออ านวยต่อการด าเนินนโยบายการเงนิผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟ้ืนตวัทาง
เศรษฐกจิ อย่างต่อเนื่อง 

โรงงานส าเรจ็รปูถอืเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกส าหรบัผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการอาจเลอืกที่
จะเป็นเจ้าของโรงงานโดยลงทุนสร้างโรงงานเอง หรอือาจเลอืกเช่าโรงงานส าเรจ็รูปเพื่อเป็นการลด
ต้นทุนในการด าเนินการลง ปจัจุบนัมผีู้ประกอบการต่างชาติจ านวนมากที่เขา้มาตัง้ฐานการผลติใน
ประเทศไทยโดยไม่ตอ้งการถอืกรรมสทิธิใ์นโรงงาน เน่ืองจากประเทศไทยตัง้อยู่ในท าเลทีเ่หมาะแก่การ
ลงทุน ตัง้อยู่ในศนูยก์ลางของภูมภิาคอาเซยีน มแีรงงานทีม่ทีกัษะ มกีฎระเบยีบทีเ่อือ้ต่อการลงทุนและ
การเตบิโตของการลงทุน นอกจากนัน้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลางในประเทศ
ยงันิยมเช่าโรงงานส าเรจ็รปูอกีดว้ย ทัง้นี้ เพื่อเป็นการลดตน้ทุนของโครงการ และเพิม่ความยดืหยุ่นใน
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คดัเลอืกนิคม
อตุสาหกรรม
ทีเ่หมาะสม 

คดัเลอืกท าเล
และขนาด
ทีด่นิที่

เหมาะสมใน
นิคม

อตุสาหกรรม
นัน้ๆ 

ลงนามใน
สญัญาซือ้
ขายหรอืเชา่
ทีด่นิกบั

เจา้ของนิคม
อตุสาหกรรม 

ด าเนินการ
ขออนุญาต
ก่อสรา้งจาก 

กนอ. 

เริม่
ด าเนินการ
ก่อสรา้ง 

ลงนาม
สญัญากบั
ลูกคา้ 

ตรวจสอบ
และส่งมอบ
โรงงานใหก้บั

ลูกคา้ 

บรกิารหลงั
การขาย 

การด าเนินธุรกิจ ท าให้ปจัจุบันโรงงานส าเร็จรูปให้เช่าจึงยังเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเสมอ 

อย่างไรกต็าม ในปจัจุบนั มบีรษิทัอื่นทีด่ าเนินธุรกจิพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีม่ี
กลุ่มลูกค้าใกล้เคยีงกบับรษิทัฯ ได้แก่ บรษิัท อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิด ์จ ากดั บรษิัท เหมราชพฒันา
ทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่สถานการณ์
การแขง่ขนัอาจมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ในอนาคต เนื่องจากมแีนวโน้มของผูป้ระกอบการทีป่ระกอบธุรกจิ
พฒันานิคมอุตสาหกรรมเริม่เขา้มาท าธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรมหรอืคลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปใหเ้ช่ามากขึน้ 
เน่ืองจากการขายทีด่นิอยู่ในภาวะทีค่่อนขา้งผนัผวน ผูป้ระกอบการพฒันานิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวจงึ
มุ่งหาธุรกจิทีส่ามารถสรา้งกระแสเงนิสดทีค่่อนขา้งแน่นอนเพิม่ขึน้ และเป็นการต่อยอดความไดเ้ปรยีบ
ทางธุรกจิเนื่องจากมฐีานลูกคา้กลุ่มเดยีวกนั (ทีม่า: ศูนยว์จิยัเศรษฐกจิและธุรกจิ (EIC) ธนาคาร ไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)) ทัง้นี้ แมว้่าตวัเลขการลงทุนจากต่างประเทศสะทอ้นการขยายตวัและความ
เชื่อมัน่ในเสถยีรภาพของการเมอืงและภาวะเศรษฐกจิของประเทศทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ในช่วง  9 เดอืน
แรกของปี 2558 บรษิทัฯ ยงัคงตดิตามสถานการณ์ของการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเสมอ เพื่อพจิารณา
และติดตามแนวโน้มและความต้องการของตลาด และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัทฯ  ให้
เทยีบเท่ากบัคู่แขง่รายใหญ่ดงักล่าว 

2.1.1 การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ  

ขัน้ตอนจดัหาทีด่นิและการด าเนินงานก่อสรา้งโรงงานส าเรจ็รปูมาตรฐาน 

การจดัหาทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการ 

ในการจัดหาที่ดินเพื่อน ามาพฒันาโครงการโรงงานส าเร็จรูปนัน้ บริษัทฯ จะมีการจัดหาที่ดินโดย
ขัน้ตอนและวธิกีารเช่นเดยีวกนักบัการจดัหาทีด่นิเพื่อน ามาพฒันาโครงการคอนโดมเินียมของบรษิทัฯ 
ซึง่จะมกีารจดัหาโดยบรษิทัฯ เอง ภายใตห้น่วยงานพฒันาธุรกจิภายในและผ่านนายหน้าคา้ที่ดนิ ทัง้นี้ 
เมื่อบรษิทัฯ ไดร้ายละเอยีดขอ้มลูของทีด่นิในเบือ้งตน้แลว้ บรษิทัฯ จะท าการก าหนดรูปแบบและขนาด
ของโครงการใหเ้หมาะสมกบัท าเลทีต่ัง้ ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และความตอ้งการของตลาด
อุตสาหกรรม และการเตบิโตของพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมใกลเ้คยีง ความพรอ้มของระบบสาธารณูปโภคขัน้
พืน้ฐาน พรอ้มทัง้ตรวจสอบขอ้กฏหมายต่างๆ และขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การใชป้ระโยชน์
ที่ดิน ข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นต้น 
รวมทัง้มีการประเมินผลตอบแทนเบื้องต้นจากการลงทุนในที่ดินดงักล่าว ซึ่งเมื่อบรษิัทฯ พจิารณา
ปจัจยัต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวแ้ละเหน็ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาแลว้นัน้ บรษิทัฯ จะจดัล าดบัความ
น่าสนใจของที่ดินดังกล่าว หากมีความน่าสนใจมาก หน่วยงานพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ จะ
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ท าการศกึษาเชงิลกึเพิม่เติมและน าเสนอคณะผู้บรหิาร และเขา้สู่กระบวนการเตรยีมการจดัซื้อที่ดิน 
การออกแบบ และการจดัซือ้จดัจา้งจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ ต่อไป 

ในปจัจุบนั โครงการทีบ่รษิทัฯ มกีารพฒันาโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ซึง่มกีารบรหิารจดัการระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นต่างๆ และมสีิง่
อ านวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครนั มที าเลทีต่ัง้ทีส่ามารถเดนิทางและขนส่งสนิคา้ไปยงัสถานทีท่ี่
ส าคญัต่างๆ เช่น ท่าเรือน ้าลกึแหลมฉบงั สนามบนินานาชาติสุวรรณภูม ิรวมถึงแหล่งการกระจาย
สนิคา้ทีส่ าคญัต่างๆ ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 

การจดัจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง  

บริษัทฯ ไม่มทีีมงานผู้รบัเหมาก่อสร้างเป็นของตนเอง บริษัทฯ จะท าการว่าจ้างผู้รบัเหมาก่อสร้าง
โครงการจากนิติบุคคลภายนอกมาเป็นผู้ด าเนินการ ทัง้นี้ บริษัทฯ มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ร ับเหมาก่อสร้างที่จะมาท างานก่อสร้างในแต่ละโครงการ เช่นเดียวกันกบัการ
คดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีจ่ะมาท างานก่อสรา้งโครงการคอนโดมเินียมของบรษิทัฯ ซึง่หลงัจากที่ฝ่าย
พฒันาธุรกจิของบรษิทัฯ ไดก้ าหนดรปูแบบโครงการเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ บรษิทัฯ จะท าการประเมนิราคา
และท าบญัชแีสดงปรมิาณและรายละเอยีดของวสัดุ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานของการก าหนดราคากลาง
ภายใตง้บประมาณในเบือ้งตน้ และใชเ้ป็นแนวทางและมาตรฐานในการสรุปคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
ในการพฒันาโครงการนัน้ๆ 

ทัง้นี้ เนื่องจากโครงการการก่อสร้างโรงงานส าเรจ็รูปของบรษิทัฯ ในปจัจุบนัมจี านวนเพยีง 10 ยูนิต
และมขีนาดของโครงการไม่ใหญ่มากนกั บรษิทัฯ จงึใชผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งรายเดยีว ในลกัษณะโครงการ
จา้งเหมาเบด็เสรจ็ (Turnkey Project) ซึง่รบัผดิชอบทัง้งานดา้นโครงสรา้ง งานระบบประกอบอาคาร 
รวมถงึงานตกแต่งภายในทัง้หมด 

อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ ไม่มนีโยบายในการพึ่งพงิผู้รบัเหมารายหนึ่งรายใดเป็นหลกั เพื่อเป็นการ
หลกีเลี่ยงความเสีย่งจากการพึ่งพาผู้รบัเหมาบางราย ที่อาจก่อใหเ้กดิโอกาสการไม่ส่งมอบงานตาม
คุณภาพและในระยะเวลาทีต่กลงกนัได ้ทัง้นี้ บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการออกแบบโรงงานที่ค่อนขา้งต ่า
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัตน้ทุนรวม เน่ืองจากโรงงานของบรษิทัฯ มรีูปแบบทีเ่ป็นมาตรฐานทีแ่น่นอนตามที่
ได้มกีารวางแผนการออกแบบไว้ในเบื้องต้น ซึ่งมรีูปแบบที่เหมาะสมและมมีาตรฐานส าหรบัโรงงาน
ส าเร็จรูปโดยทัว่ไป เว้นแต่ข้อก าหนดพิเศษหรือความต้องการเฉพาะเจาะจงจากลูกค้าที่ต้องการ
เพิม่เติมหรอืปรบัแต่งโรงงานเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิของลูกค้านัน้ๆ ซึ่งทัง้นี้ ค่าใช้จ่าย
เพิม่เติมจากการปรบัแต่งโรงงานดงักล่าว ลูกค้าจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายเพิม่เติมในส่วนนัน้เอง 
นอกเหนือไปจากค่าบรกิารและค่าเช่าปกต ิ 

การจดัหาวสัดุก่อสรา้ง  

วสัดุก่อสร้างหลักที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงานตามมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งนอกเหนือจากอิฐ หิน 
ปูนซเีมนต์ ทราย และเหลก็ ที่ผู้รบัเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัหาทัง้หมดตามสญัญา
ว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง โดยจะมกีารก าหนดราคาทีแ่น่นอนในสญัญา (Turnkey Contract) ซึง่ไดม้กีาร
ค านวณต้นทุนดังกล่าวรวมเป็นส่วนหนึ่งในราคาค่าจ้างก่อสร้างแล้ว ยงัประกอบไปด้วย เสาเข็ม 
คอนกรตีเหลก็เสน้ โครงสร้างเหลก็ แผ่นหลงัคา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล สทีาอาคาร 
และประตูหน้าต่าง และสิง่จ าเป็นอื่นๆ ซึ่งบรษิัทฯ จะมีการจดัซื้อผ่านผู้รบัเหมาก่อสร้างทัง้หมดใน
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ลกัษณะโครงการจ้างเหมาเบด็เสรจ็ (Turnkey Project) เนื่องจากผู้รบัเหมาก่อสร้างส าหรบัโรงงาน
ส าเร็จรูปของบริษัทฯ รับผิดชอบงานของโครงการทัง้หมดดังที่ได้กล่าวมาในหัวข้อการจัดจ้าง
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในขา้งตน้ 

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการก่อสร้างโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมี
ขอ้ก าหนดและกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ควบคุมการด าเนินงาน
อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงกระบวนการควบคุมการประกอบอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มโดยรวมอย่างเขม้งวด โดยก่อนทีผู่เ้ช่าจะเริม่ด าเนินการผลติสนิคา้ ผูเ้ช่าต้องผ่านการ
ตรวจสอบและไดร้บัอนุญาตเริม่ประกอบการจาก กนอ. หาก กนอ.พบว่า การประกอบการของผูเ้ช่าจะ
ก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืมีภาวะมลพษิ กนอ. จะไม่อนุญาตใหเ้ริม่ประกอบการจนกว่าผูเ้ช่าจะสามารถ
สาธติวธิกีารก าจดัมลพษิและรกัษาสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั นอกจากนี้ ในสญัญาเช่าระหว่างบรษิทัฯ 
และลูกคา้ไดก้ าหนดเงื่อนไขการเช่าทีช่ดัเจนว่า ผูเ้ช่าต้องปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของ กนอ. ในเรื่องการ
รกัษาสภาพแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั ดว้ยเหตุนี้บรษิทัฯ จงึยงัไม่เคยประสบปญัหา หรอืไม่เคยละเมดิ 
หรอืฝา่ฝืนกฎหมายทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มใดๆ 

งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2558 บรษิทัฯ ไม่มงีานซึง่มสีญัญาเช่าแลว้แต่ยงัอยู่ระหว่างก่อสรา้ง  
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ปัจจยัความเส่ียง 

การลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีเ่สนอขายในครัง้นี้ ผูล้งทุนควรพจิารณาขอ้มูลในเอกสารเสนอขายหลกัทรพัยน์ี้
ก่อนตดัสนิใจลงทุนในหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพจิารณาปจัจยัความเสี่ยงในขอ้นี้ 
รวมทัง้ขอ้มลูอื่นๆ ทีป่รากฎในเอกสารน้ีอย่างรอบคอบก่อนตดัสนิใจลงทุน 

ทัง้นี้ ปจัจยัความเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีอา้งองิจากขอ้มูลปจัจุบนัและคาดการณ์อนาคตทีส่ามารถระบุได ้โดย
ปจัจยัเสีย่งเหล่าน้ีมนียัส าคญับางประการ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อบรษิทัฯ และมลูค่าหุน้ของบรษิทัฯ อย่างไร
กต็าม ปจัจยัความเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี มไิดเ้ป็นปจัจยัความเสีย่งทัง้หมดทีม่อียู่ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อหุ้น
สามญัของบรษิัทฯ อาจมคีวามเสีย่งอื่นๆ ที่บรษิัทฯ ยงัไม่อาจทราบได้ในขณะน้ี หรอือาจมบีางปจัจยัความเสีย่งที่
บรษิทัฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่าไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อบรษิทัฯ ในปจัจุบนั อาจกลายเป็นปจัจยัความเสีย่งที่
ส่งผลกระทบต่อธุรกจิ รายได ้ผลก าไร สนิทรพัย ์ สภาพคล่อง แหล่งเงนิทุนหรอืผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใน
อนาคตได ้ดงันัน้ ก่อนการตดัสนิใจลงทุน ผูล้งทุนควรใชว้จิารณญานในการพจิารณาขอ้มลูอย่างรอบคอบ 

นอกจากนี้ ขอ้ความในลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ทีป่รากฎอยู่ในหนงัสอืชีช้วน
ฉบบันี้ เช่น การใชถ้้อยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “อาจจะ” “ประมาณ” “มแีผนจะ” “เหน็ว่า” เป็น
ต้น หรอืค าหรอืขอ้ความอื่นใดในท านองเดยีวกนั หรอืการคาดการณ์เกีย่วกบัผลประกอบการ ธุรกจิ แผนการขยาย
ธุรกจิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ นโยบายของรฐั และอื่นๆ ซึง่เป็น
การคาดการณ์ถึงสิง่ที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต และผลที่เกิดขึน้จรงิอาจมคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัจากการ
คาดการณ์หรอืสิง่ทีค่าดคะเนไวก้ไ็ด ้

อกีทัง้ ขอ้มูลที่ปรากฏในเอกสารฉบบันี้ที่ได้อ้างถึงหรอืเกีย่วกบัหรอืเกี่ยวขอ้งกบัรฐับาล นโยบายของรฐับาล หรอื
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ และเขตจงัหวดัที่บริษัทฯ ด าเนินการอยู่นัน้ ได้มาจากขอ้มูลที่มีการเปิดเผยสู่
สาธารณชน หรอืคดัย่อจากสิง่พมิพ์ของรฐับาล หรอืจากแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อถือได้  โดยที่บรษิัทฯ มไิด้ท าการ
ตรวจสอบหรอืรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวแต่ประการใด 

ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ทีอ่ยู่อาศยั 

 ความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดินเพื่อน ามาพฒันาโครงการในอนาคต 

เน่ืองจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มนีโยบายถอืครองทีด่นิเปล่าทีย่งัไม่พรอ้มจะพฒันาโครงการหรอืซือ้
ทีด่นิมาเกบ็ไวเ้พื่อรอการพฒันาโครงการทีย่งัไม่ได้มกีารวางแผนไว้ส าหรบัโครงการคอนโดมเินียม ซึ่ง
อาจท าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยไ์ด ้แต่เน่ืองจากทีด่นิเป็นสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าสงู และใชเ้งนิลงทุนในจ านวนมาก ในขณะที่
การพฒันาแต่ละโครงการจะใชร้ะยะเวลาตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปขึน้อยู่กบัขนาดของโครงการ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึ
เหน็ว่าการลงทุนซือ้ทีด่นิมาเกบ็ไวใ้นขณะทีบ่รษิทัฯ ยงัไม่มแีผนการพฒันาโครงการบนพืน้ทีน่ัน้ จะท าให้
บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการทีส่ภาพคล่องของบรษิทัฯ ลดลง บรษิทัฯ จะไม่สามารถน าเงนิทุนดงักล่าว
ไปใช้หมุนเวียนภายในบริษัทฯ หรือพฒันาโครงการอื่นๆ ได้ และยังท าให้เกิดต้นทุนในการพฒันา
โครงการเพิ่มขึ้นจากต้นทุนทางการเงินที่ต้องใช้ไปในการซื้อที่ดินมาเก็บไว้  ซึ่งจะท าให้ไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนไดต้ามเป้าหมายทีบ่รษิทัฯ วางแผนไว ้
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อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารวางแผนในการจดัซือ้ทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการใหเ้พยีงพอต่อรอบระยะเวลา
ในการพฒันาแต่ละโครงการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาจดัซื้อที่ดินแต่ละแห่งโดยศึกษาและ
ประเมนิความเป็นไปได้เบื้องต้นในการพฒันาโครงการ พจิารณาโอกาสและศกัยภาพจากการพฒันา
ที่ดนิดงักล่าว รวมถึงความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในบรเิวณที่ดนินัน้ๆ แล้วจงึด าเนินการ
จดัซื้อที่ดนิเพื่อพฒันาโครงการ ท าให้บรษิัทฯ ไม่มีการถือที่ดนิเปล่าที่ไม่พร้อมจะพฒันาไว้ เว้นแต่ 
บรษิัทฯ จะเลง็เหน็ว่าที่ดนิแปลงนัน้มศีกัยภาพสูงในการพฒันา และราคาอยู่ในระดบัทีใ่หผ้ลตอบแทน
จากการลงทุนสงู  

บรษิทัฯ ยงัมกีารท าการศกึษาและตดิตามเรื่องทีด่นิอย่างใกลช้ดิเพื่อใหท้ราบถงึแนวโน้มและศกัยภาพ
ของการพฒันาแหล่งทีอ่ยู่อาศยัในพืน้ทีน่ัน้ๆ เพื่อเป็นการลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของราคา
ทีด่นิทีสู่งขึน้ ความเสีย่งจากการที่ไม่สามารถซื้อท าเลที่มศีกัยภาพในการพฒันาในอนาคต หรอืความ
เสีย่งจากนโยบายของรฐับาลทีเ่ปลีย่นไป เช่น ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง และการวางผงัโครงการระบบ
การขนส่งมวลชนระบบราง เป็นต้น นอกจากนี้ การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์เพื่อที่อยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมเินียมนัน้ มคีวามตอ้งการใชท้ีด่นิขนาดพืน้ทีไ่ม่ใหญ่นกัเมื่อเทยีบกบัการพฒันาโครงการ
ที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ ดังนัน้การจัดหาที่ดินส าหรับพัฒนาโครงการจึงไม่ยากเท่ากับการพัฒนา
โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยัประเภทอื่นๆ เช่น โครงการบา้นเดีย่ว บา้นแฝด หรอืทาวน์เฮา้ส ์
เป็นต้น อีกทัง้บริษัทฯ มีการจดัหาที่ดินทัง้ด าเนินการเองโดยหน่วยงานภายในของบริษัทฯ ภายใต้
ข ัน้ตอนการจดัหาทีด่นิทีก่ าหนดไว้อย่างชดัเจนและการจดัหาทีด่นิผ่านนายหน้า (broker) ซึง่บรษิทัฯ มี
ความสมัพนัธท์ีด่กีบันายหน้าจดัหาทีด่นิหลายราย ท าใหบ้รษิทัฯ เชื่อว่าจะสามารถจดัหาทีด่นิเพื่อพฒันา
โครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคตได ้

 ความเส่ียงจากความส าเรจ็ของโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาและโครงการในอนาคต 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิัทฯ มโีครงการที่พฒันาแล้วเสรจ็และอยู่ระหว่างการขายจ านวน 6 
โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั ราชปรารภ โครงการเดอะ สุรวงศ์ โครงการชวีาทยั รามค าแหง โครง
การฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการชีวาทยั อนิเตอร์เชนจ์ และโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวฒันะ 
โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์บางโพ และโครงการใน
อนาคตจ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีารมย ์เรสซเิดนซแ์ละโครงการชวีาทยั เพชรเกษม 27 โดย
สามารถสรุปไดด้งันี้ 

โครงการ 

มูลค่า
โครงการ
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

รอ้ยละความคบืหน้าของโครงการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

การก่อสรา้ง การขาย การโอน 

โครงการท่ีพฒันาแล้วเสรจ็และอยู่ระหว่างการขาย 
1. โครงการชวีาทยั ราชปรารภ 1,350 100 99 98 
2. โครงการ เดอะ สรุวงศ ์ 350 100 79 79 

3. โครงการชวีาทยั รามค าแหง 1,100 100 93 92 

4. โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน 1,200 100 53 44 

5. โครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์ 1,050 100 82 33 
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โครงการ 

มูลค่า
โครงการ
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

รอ้ยละความคบืหน้าของโครงการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

การก่อสรา้ง การขาย การโอน 

6. โครงการฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ 780 100 52 32 
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา 

1. โครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์บางโพ 1,040 7 20 - 
โครงการในอนาคต* 
1. โครงการชวีารมย ์เรสซเิดนซ ์ 488 - - - 

2. โครงการชวีาทยั เพชรเกษม 27 1,659 - - - 

หมายเหตุ  * โครงการในอนาคตยงัไมม่รีายละเอยีดความคบืหน้าการขาย การก่อสรา้ง และการโอน เน่ืองจาก 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ ยงัไมไ่ดเ้ปิดขายโครงการดงักล่าว 

บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งในการด าเนินโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาและโครงการในอนาคตใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ และอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินธุรกจิ ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน
ของบรษิัทฯ อย่างมนีัยส าคญั ดงันัน้ ผลประกอบการในอนาคตของบรษิทัฯ จะมคีวามไม่แน่นอน ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัความส าเรจ็จากการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ที่อยู่ระหว่างการพฒันาและโครงการใน
อนาคตดงักล่าว ทัง้น้ี ความส าเรจ็ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ ขึน้อยู่กบัปจัจยัทัง้
ภายในและภายนอก รวมถงึสภาวะตลาดในหลายๆ ดา้น โดยทีป่จัจยัภายในไดแ้ก่ ความล่าชา้ของการ
ก่อสรา้งโครงการ การขาดแคลนวสัดอุุปกรณ์และแรงงานในการก่อสรา้งอนัเนื่องมาจากการขยายตวัของ
โครงการอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งท าให้ต้นทุนการก่อสร้างและการแข่งขนัในอุตสาหกรรมสูงขึน้ หรอืการ
จ าหน่ายห้องชุดเพื่อพกัอาศยัได้ต ่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ เป็นต้น ด้านปจัจยัภายนอกได้แก่ ภาวะ
เศรษฐกจิในประเทศ การเปลีย่นแปลงของนโยบายดา้นภาษ ีการเงนิและการคลงัในประเทศไทย อุปสงค์
และอุปทานของตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ความคบืหน้าการขยายระบบขนสง่มวลชนระบบราง รวมถงึปจัจยั
อื่นๆ ที่มผีลต่อความเชื่อมัน่และก าลงัซื้อของผู้ซื้อ เช่น อตัราดอกเบี้ย ราคาน ้ามนั และความมัน่คง
ทางการเมอืงในประเทศ เป็นตน้ บรษิทัฯ จงึอาจมคีวามเสีย่งจากปจัจยัดงักล่าวและอาจส่งผลกระทบต่อ
ความส าเรจ็ของโครงการ รวมถงึการด าเนินธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
ได ้

อย่างไรกต็าม ก่อนการด าเนินการพฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการต่างๆ บรษิทัฯ จะมกีารศกึษาและวาง
แผนการด าเนินการโครงการต่างๆ รวมถงึมกีารจดัจา้งมอือาชพีเขา้มาช่วยในการด าเนินการส่วนต่างๆ 
มกีารวางกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของแต่ละโครงการทีช่ดัเจน มกีารประชาสมัพนัธโ์ครงการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อกระตุน้การตระหนกัในแบรนดแ์ละยอดขาย มกีารน าเสนอแนวคดิ (concept) ในการพฒันาโครงการ
เพื่อเพิม่คุณค่าและความแตกต่างของแต่ละโครงการโดยค านึงถงึความต้องการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ของโครงการนัน้ๆ เป็นหลกั รวมถึงสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ตรงกบัความต้องการและการใช้
ประโยชน์สงูสดุของผูอ้าศยั ซึง่จากผลการด าเนินงานของโครงการในอดตีทีบ่รษิทัฯ เริม่พฒันาโครงการ
คอนโดมเินียมใกลส้ถานีขนส่งมวลชนระบบรางจนถึงปจัจุบนั บรษิัทฯ ได้รบัการตอบรบัทีด่จีากลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง มอีตัราการจองและอตัราการโอนอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ และบรษิัทฯ เชื่อว่าอุปสงคข์องโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพื่อที่อยู่อาศยัประเภทอาคารชุด
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คอนโดมเินียมทีอ่ยู่ใกลก้บัสถานีขนสง่มวลชนระบบรางนัน้ยงัอยู่ในความตอ้งการของตลาดอย่างต่อเนื่อง
ท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามมัน่ใจว่าจะสามารถด าเนินการพฒันาโครงการต่างๆ ไดส้ าเรจ็ตามแผนทีว่างไว ้

 ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัฯ ประกอบธรุกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงในธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์นับเป็นหนึ่งในธุรกจิที่มกีารแข่งขนัสูง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยมีผู้ประกอบการหลากหลายและจ านวนมากทัง้ที่เป็นรายใหญ่ รายกลาง รายเล็ก 
ผูป้ระกอบการรายใหม่ที่เพิง่ก้าวเข้ามาในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์รวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นบรษิัทจด
ทะเบยีนและทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ ดว้ยพืน้ทีท่ีม่อียู่อย่างจ ากดัแต่
ผูป้ระกอบการอาจมคีวามตอ้งการพฒันาโครงการบนทีด่นิในท าเลเดยีวกนั จงึอาจมผีลท าใหร้าคาทีด่นิมี
การปรบัตวัสงูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัการพฒันาโครงการคอนโดมเินียมทีเ่น้นท าเลใกลส้ถานีของ
ระบบขนส่งมวลชนระบบราง ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เน้นการพัฒนาบนท าเลดังกล่าวจะเป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งการเป็นบริษัทจดทะเบยีนจะช่วยเพิ่ม
ทางเลอืก โอกาสและความได้เปรยีบในการระดมทุนจากหลายช่องทาง ทัง้การระดมทุนจากนักลงทุน
บุคคลและนักลงทุนสถาบนัในตลาดทุน รวมถึงการขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิต่างๆ เนื่องจากนัก
ลงทุนและสถาบนัการเงนิมคีวามเชื่อมัน่มากกว่าผู้ประกอบการรายย่อย รวมถงึผู้ประกอบการทีไ่ม่ได้
เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ท าให้บรษิทัเหล่านัน้มคีวามแขง็แกร่งจากศกัยภาพด้านเงนิ
ลงทุนทีส่งูกว่า มคีวามไดเ้ปรยีบทางสถานะทางการเงนิและตน้ทุนทางการเงนิ ซึง่ท าใหศ้กัยภาพในการ
แขง่ขนัในตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ดส้งูขึน้ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ เชื่อว่าภายหลงัการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชน
เป็นครัง้แรกและเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในครัง้นี้แลว้ บรษิทัฯ จะสามารถมคีวามทดัเทยีม
ในดา้นทางเลอืกในการระดมทุนและตน้ทุนทางการเงนิ เช่นเดยีวกนักบัผูป้ระกอบการอื่นๆ ทีเ่ป็นบรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้ 

นอกเหนือจากศกัยภาพทางดา้นการเงนิซึง่ช่วยเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัแลว้นัน้ บรษิทัฯ เชื่อว่า 
ผลติภณัฑท์ีม่คุีณภาพและสามารถตอบสนองไดต้รงความตอ้งการของผูบ้รโิภคเป็นปจัจยัหลกัทีส่ าคญัใน
การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมเช่นเดยีวกนั บรษิทัฯ จงึใหค้วามส าคญักบัการพฒันาโครงการคอนโดมเินียม
ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผูอ้าศยัไดอ้ย่างครบถ้วน ด้วยการพฒันาแนวคดิและรูปแบบที่มี
เอกลกัษณ์และแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการ รวมถงึการเลอืกท าเลทีต่ัง้โครงการที่อยู่ในท าเลหรอืเขต
ชุมชนทีม่ศีกัยภาพและมกีารคมนาคมสะดวก โดยจะเน้นท าเลทีอ่ยู่ในแนวถนนสายหลกั สะดวกต่อการ
เดินทาง ใกล้ทางด่วน หรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและเขต
ปรมิณฑลทัง้ปจัจุบนัและในอนาคต ประกอบกบัการออกแบบซึง่เน้นการใชง้านของพืน้ทีท่ีจ่ ากดัไดอ้ย่าง
คุม้ค่า ใชอุ้ปกรณ์ตกแต่ง เฟอรน์ิเจอรแ์ละสขุภณัฑท์ีม่คีุณภาพ และมรีาคาทีเ่หมาะสม จงึท าใหโ้ครงการ
คอนโดมเินียมทีบ่รษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันาเป็นทีย่อมรบัในกลุ่มลูกคา้ และสรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑ์
ของบรษิทัฯ เทยีบกบัคู่แขง่รายอื่น 

อกีทัง้ จากความสามารถและประสบการณ์ของผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทัง้ TEE Development Pte Ltd  
บรษิทัในเครอืของ TEE Land Ltd ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศสงิคโปร ์และ
ผูบ้รหิารของบรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั ซึง่มปีระสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์มานาน 
จงึท าใหบ้รษิทัฯ เชื่อมัน่ว่า บรษิทัฯ จะมคีวามสามารถในการแขง่ขนัทดัเทยีมกบัผูป้ระกอบการรายอื่นที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัได ้
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 ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนียม 

บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายการประกอบธุรกจิทีจ่ ากดัขอบเขตเฉพาะการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยั
ประเภทคอนโดมเินียมเท่านัน้ แต่ยงัคงพจิารณาโอกาสการพฒันาผลติภณัฑท์ี่อยู่อาศยัประเภทอื่นๆ 
เช่น โครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว บา้นแฝด หรอืทาวน์เฮา้ส ์เป็นตน้ อย่างไรกต็าม ในปจัจุบนั 
โครงการอสงัหารมิทรพัย์ดา้นที่อยู่อาศยัที่บรษิทัฯ ได้พฒันาแลว้เสรจ็หรอือยู่ในระหว่างการพฒันานัน้ 
เป็นโครงการประเภทอาคารชุดคอนโดมเินียมทัง้หมด ทัง้ในรูปแบบอาคารเตี้ย (Low Rise) และอาคาร
สงู (High Rise) และมกีารพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเช่าประเภทโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่า ทัง้นี้ รายได้
จากการขายจากธุรกิจพฒันาโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมและรายได้จากการให้เช่าจากธรุกิจ
โรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.0 และร้อยละ 1.0 ของรายได้หลกัจากการประกอบ
ธุรกจิทัง้หมดในปี 2558 ตามล าดบั (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หน้า 1) (ใน
ปี 2555 บรษิทัฯ ยงัไม่ไดเ้ริม่รบัรูร้ายไดค้่าเช่าจากธุรกจิโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่า และเริม่รบัรูร้ายไดจ้ากผู้
เช่ารายแรกในเดอืนมถุินายน ปี 2556 เป็นตน้มา) 

ดังนัน้บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงหากตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเกดิภาวะอุปทานลน้ตลาด (จ านวนหอ้งชุดพกัอาศยัเพิม่สงูขึน้เกนิกว่า
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค) อิม่ตวัหรอืมกีารถดถอย รวมถงึการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคซึง่
เปลีย่นแปลงความต้องการทีอ่ยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียมไปยงัโครงการทีอ่ยู่อาศยัประเภทอื่น  เช่น 
บา้นเดีย่ว บา้นแฝด หรอืทาวน์เฮา้ส ์ เป็นต้น ซึง่เป็นโครงการทีบ่รษิทัฯ ยงัไม่ไดพ้ฒันาในปจัจุบนั ซึง่
อาจกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั 

อย่างไรกต็าม เนื่องจากโครงการโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่า โครงการ 1 ได้ก่อสร้างแล้วเสรจ็เมื่อเดอืน
มถุินายน ปี 2557 บรษิทัฯ จงึยงัรบัรูร้ายไดย้งัไมม่ากนกัเมือ่เทยีบกบัรายไดท้ัง้หมด ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีาร
สง่เสรมิทางการตลาดและประชาสมัพนัธโ์ครงการอยู่เสมอ เพื่อสรา้งความตระหนักของแบรนดใ์หเ้ป็นที่
รูจ้กัและเพิม่จ านวนผูเ้ช่า ซึง่บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถรบัรูร้ายไดไ้ดม้ากขึน้จากจ านวนผูเ้ช่าทีม่ากขึน้
ในปี 2558 เป็นต้นไป อีกทัง้รายได้จากค่าเช่าจะช่วยลดความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมดงักล่าวลง และยงัช่วยเพิม่ความสม ่าเสมอและความต่อเนื่องของ
รายไดบ้รษิทัฯ ชดเชยรายไดจ้ากการขายคอนโดมเินียมในสว่นทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาโครงการอกีดว้ย 

นอกจากนี้ ก่อนการลงทุนพฒันาโครงการแต่ละโครงการ บรษิทัฯ จะมกีารศกึษาความเป็นไปได้ของ
โครงการอย่างละเอยีด มกีารวางแผนงานอย่างรอบคอบ ตัง้แต่การจดัหาทีด่นิ การก าหนดรูปแบบและ
แนวคดิของโครงการทีน่ าเสนอ ท าเลทีต่ัง้ของโครงการ การก าหนดราคาขายต่อหอ้งชุด ภาวะตลาดใน
ขณะนัน้ๆ ความต้องการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เงนิลงทุนทีต่้องใชใ้นการพฒันา และผลตอบแทนที่
คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุน และบรษิทัฯ มกีารตดิตามขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพื่อใชใ้นการประเมนิการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิของประเทศ อุปสงค์และอุปทานของตลาดคอนโดมเินียม ตลอดจน
ปจัจยัอื่นๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้ ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งต้น 
บรษิทัฯ ยงัเปิดโอกาสในการพจิารณาการพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัประเภทอื่น หรอืโครงการในจงัหวดั
อื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่อยู่ในความต้องการของตลาด รวมถึงยังเปิดโอกาส
พจิารณาการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอื่น เช่น อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพาณิชย์ หาก
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พจิารณาแลว้ว่าโครงการดงักล่าวมศีกัยภาพในการเตบิโตและสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหก้บับรษิทัฯ และผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ อันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้หลักจากโครงการประเภท
คอนโดมเินียมหากความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียมมกีารเปลีย่นแปลงไป 

 ความเส่ียงจากความล่าช้าในการโอนกรรมสิทธ์ิของลูกค้า 

โดยทัว่ไปเมื่อลูกค้าเขา้ท าสญัญาจะซื้อจะขายห้องชุดกบับริษัทฯ นัน้ ในสญัญาจะซื้อจะขายดงักล่าว
บรษิทัฯ จะมกีารก าหนดวนัโอนกรรมสทิธิข์องหอ้งชุดเมื่อโครงการแลว้เสรจ็ในระยะเวลาทีแ่น่นอน ทัง้
โครงการที่แลว้เสรจ็พรอ้มโอนกรรมสทิธิแ์ละโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ 
อาจเผชิญความเสีย่งจากความล่าช้าในการโอนกรรมสทิธิข์องลูกค้าเกนิกว่าที่ก าหนดหรอืการผดินัด
ช าระเงนิค่าโอนกรรมสทิธิ ์ซึง่ในอดตีทีผ่่านมาจะมสีาเหตุหลกัมาจากการทีล่กูคา้ไม่สามารถขอสนิเชื่อกบั
สถาบนัการเงนิได ้เหตุการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลต่อการรบัรูร้ายได้ของบรษิทัฯ ทีอ่าจไม่เป็นไปตามการ
ประมาณการหรอืการวางแผนการบรหิารเงนิสดและสภาพคล่องทีอ่าจคลาดเคลื่อน รวมถงึอาจส่งผลให้
บรษิทัฯ ต้องด าเนินการรบิเงนิจองและเงนิท าสญัญาทีไ่ดช้ าระมาแลว้เนื่องจากผูซ้ือ้ผดิสญัญา ซึง่ท าให้
บรษิทัฯ ต้องน าห้องชุดดงักล่าวออกมาจ าหน่ายใหม่ อย่างไรกต็าม ในปจัจุบนั บรษิทัฯ มกีระบวนการ 
pre-approve ที่ท าร่วมกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งในการพจิารณาความสามารถในการขอสนิเชื่อ
เบือ้งต้น และพจิารณาวงเงนิที่จะไดร้บัอนุมตัิ เพื่อให้ผูซ้ื้อพจิารณาก่อนตัดสนิใจซือ้ห้องชุดกบับรษิทัฯ 
โดยกระบวนการดงักล่าวใชร้ะยะเวลาไม่นานในการทราบผล นอกจากน้ี บรษิทัฯ โดยฝ่ายขายและฝ่าย
กฎหมายมกีระบวนการตดิตามและนดัหมายการด าเนินการโอนกรรมสทิธิก์บัลกูคา้ทีช่ดัเจนและเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อให้บรษิัทฯ ทัง้ฝ่ายขายและฝ่ายบญัชแีละการเงนิ รวมถงึฝ่ายลูกค้าสมัพนัธ์สามารถ
วางแผนทางการเงนิไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในธรุกิจหรอืโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยจ์ากผูป้ระกอบการอ่ืน 

เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ มเีป้าหมายในการด าเนินธุรกจิทีม่กีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง สรา้งรายไดแ้ละความ
มัง่คัง่ให้กบัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างมัน่คงและยัง่ยืน การร่วมลงทุนในธุรกจิหรือโครงการพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์จากผูป้ระกอบการอื่นจงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีช่่วยสรา้งการรบัรูร้ายไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
และลดระยะเวลาในการพฒันาโครงการ และยงัได้พฒันาโครงการบนที่ดนิที่บรษิัทฯ มคีวามต้องการ 
ทัง้นี้  การร่วมลงทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการอื่น  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของ
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ภายใตก้ารด าเนินงานของผูป้ระกอบการดงักล่าวก่อนการร่วมลงทุนของบรษิทัฯ ซึง่
อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสถานะการเงนิ ความสามารถในการประกอบธุรกจิ และผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญัภายหลงัการร่วมลงทุน  

อย่างไรกต็าม เพื่อเป็นการลดความเสีย่งดงักล่าว ก่อนการร่วมลงทุนใดๆ หน่วยงานภายในภายใต้ทมี
กฎหมาย บัญชี และทีมก่อสร้างของบริษัทฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานบัญชีและส านักงาน
กฎหมายที่บรษิัทฯ ได้จดัจ้างจากภายนอกจะเขา้ร่วมตรวจสอบเชงิลึก ทางด้านกฎหมาย บญัช ีและ
วศิวกรรม เพื่อประเมนิโอกาสและเหตุการณ์ทีก่่อใหเ้กดิภาระผกูพนัและความเสีย่งกบับรษิทัฯ ในอนาคต
ภายหลงัการร่วมทุน นอกจากนี้ ภายใตข้อ้ก าหนดในสญัญาร่วมทุน จะมขีอ้ก าหนดซึง่เป็นค ารบัรองจาก
กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัดงักล่าว ในกรณีทีบ่รษิทันัน้มภีาระผกูพนัใดๆ เช่น ภาระผูกพนั
ทางภาษี หนี้สนิ คดคีวาม รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดขึน้ภายใต้การด าเนินงานของผู้ประกอบการ
ดงักล่าวก่อนการร่วมลงทุนของบริษัทฯ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว จะเป็น
ผูร้บัผดิชอบต่อภาระผกูพนันัน้ๆ แทนบรษิทัฯ ทัง้สิน้ 
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 ความเส่ียงจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสรา้งและต้นทุนค่าแรงท่ีเพ่ิมสูงขึน้  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอาจมคีวามเสีย่งจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสรา้งทีส่งูขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยหาก
พจิารณาจากขอ้มูลดชันีรวมราคาวสัดุก่อสรา้งเฉลีย่ในแต่ละปี 6 ปียอ้นหลงั นับตัง้แต่ปี 2553 จนถงึปี 
2558 จะมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 113.3 120.4 124.7 125.8 126.7 และ 120.2 ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นอตัราการ
เตบิโตโดยเฉลีย่ต่อปี (CAGR) ตัง้แต่ปี 2553 ถงึปี 2558 เท่ากบัรอ้ยละ 1.2 ทัง้นี้ ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง
หลกั เช่น ซเีมนต ์คอนกรตี เหลก็และผลติภณัฑเ์หลก็ สามารถแสดงไดด้งันี้ 

ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้งเฉลีย่รายปี (เฉลีย่ดชันีรายเดอืน) 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: ส านกัดชันีเศรษฐกจิการคา้ กรมเศรษฐกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์

นอกจากนี้ จากนโยบายของภาครฐัในการก าหนดอตัราค่าแรงขัน้ต ่าที่อตัรา 300 บาทต่อวนั ซึ่งได้
ประกาศให้มผีลบงัคบัใช้นับตัง้แต่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา และมแีนวโน้มการปรบัเพิม่ขึน้ของ
ต้นทุนค่าแรงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น ซึ่งต้นทุนการ
ก่อสรา้งและต้นทุนค่าแรง นับเป็นต้นทุนทางธุรกจิทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ซึง่แนวโน้มการปรบัตวัเพิม่ขึน้
ของต้นทุนดงักล่าว อาจส่งผลต่อต้นทุนโครงการ ฐานะทางการเงนิ และผลประกอบการในอนาคตของ
บรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั ซึง่ถอืเป็นความเสีย่งทีผู่ป้ระกอบการทุกรายอาจไดร้บัผลกระทบนี้เช่นเดยีวกนั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินแนวโน้มของราคาวสัดุก่อสร้างอยู่เสมอ เพื่อวาง
แผนการก่อสรา้งและประเมนิปรมิาณการใชว้สัดุก่อสรา้งหลกั เช่น อฐิ หนิ ปูนซเีมนต์ ทราย และเหลก็ 
เป็นตน้ ในการพจิารณาก าหนดราคาว่าจา้งผูร้บัเหมาในการก่อสรา้งในแต่ละโครงการไดอ้ย่างเหมาะสม 
ทัง้นี้ ผู้รบัเหมาก่อสรา้งจะเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัหาวสัดุทีจ่ าเป็นส าหรบัการก่อสร้างของโครงการ 
เช่น คอนกรตีผสมเสรจ็ เหลก็เสรมิคอนกรตี เป็นต้น โดยจะท าการประเมนิและค านวณปรมิาณวัสดุ
ก่อสร้างที่จะต้องใช้ในโครงการทัง้หมดและค านวณต้นทุนดงักล่าวรวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาค่าจ้าง
รบัเหมาก่อสร้างซึ่งมีการก าหนดราคาที่แน่นอนในสญัญา (Turnkey contract) แล้ว ดงันัน้บริษัท
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะเป็นผูร้บัผดิชอบหากมกีารเปลีย่นแปลงของราคาวสัดุก่อสรา้งเกดิขึน้ ทัง้นี้ สญัญา
ดังกล่าวจะไม่รวมถึงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์บางอย่างที่มีการใช้เป็นจ านวนมากในรูปแบบที่
เหมือนกนั หรือสามารถนับจ านวนได้แน่นอน และมีราคาต่อหน่วยค่อนข้างสูง เช่น ลิฟท์โดยสาร 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องท าน ้ าอุ่น ชุดครัวและอุปกรณ์ชุดครัว หรืองานตกแต่งภายใน และงาน
เฟอรน์ิเจอร ์เป็นต้น ซึง่บรษิัทฯ จะเป็นผูด้ าเนินการจดัซือ้จดัหาด้วยตนเอง โดยหน่วยงานภายในฝ่าย
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จดัซื้อจดัจ้างของบรษิัทฯ ซึ่งบรษิัทฯ สามารถจดัหาได้จากผู้จดัจ าหน่ายภายในประเทศทัง้หมด โดย
หน่วยงานดงักล่าวจะมกีารเปรยีบเทยีบและต่อรองราคากบัผูข้ายหรอืตวัแทนการจดัหาหลายราย เพื่อให้
บรษิัทฯ ได้วสัดุก่อสร้างที่มคีุณภาพและในราคาที่เหมาะสม ทัง้นี้ บรษิัทฯ ไม่มนีโยบายในการจดัซื้อ
อุปกรณ์หรอืวสัดุก่อสรา้งจ านวนมากมาเกบ็ส ารองไว ้นอกเหนือจากการใชใ้นการพฒันาโครงการแต่ละ
โครงการเท่านัน้  

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายส ารองการเพิ่มขึ้นของค่าวสัดุก่อสร้างและค่าก่อสร้าง (Contingency 
Costs) ประมาณรอ้ยละ 3 ของมลูค่าโครงการไวล่้วงหน้าในการจดัท าการประมาณการตน้ทุนค่าก่อสรา้ง
ของทุกโครงการ และในการด าเนินการที่ผ่านมาบริษัทฯ มคี่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อสร้างอยู่ใน
ระดบัทีม่กีารประมาณการมาโดยตลอด 

 ความเส่ียงจากความล่าช้าและคณุภาพของผลงานของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มทีีมงานก่อสร้างของบรษิัทฯ เอง  ดงันัน้ในการด าเนินงานก่อสร้างโครงการ
อสงัหารมิทรพัยค์อนโดมเินียมต่างๆ บรษิทัฯ จะว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งจากภายนอก ซึง่บรษิทัฯ อาจ
เผชญิกบัความเสีย่งกรณีที่ขาดแคลนผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีม่คีุณภาพหรอืผูร้บัเหมาส่งมอบงานล่าชา้ อนั
เนื่องมาจากผูร้บัเหมาอาจไม่มคีวามช านาญหรอือาจมปีญัหาขาดแคลนแรงงาน หรอืผูร้บัเหมาส่งมอบ
งานไดท้นัตามก าหนดเวลาแต่คุณภาพของงานอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ท าใหบ้รษิทัฯ ไม่
สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมปีระสทิธภิาพหรอือาจส่งผลกระทบให้บรษิัทฯ ไม่สามารถด าเนินการ
ก่อสรา้งโครงการใหแ้ลว้เสรจ็ไดต้ามแผนงานและส่งมอบโครงการอสงัหารมิทรพัยต่์างๆ ใหแ้ก่ลูกคา้ได้
ตรงตามก าหนด 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดงักล่าว บริษัทฯ จงึมกีารก าหนดนโยบายในการคดัเลือก
ผูร้บัเหมาก่อสร้างที่มคีุณภาพ โดยจดัให้มกีารประกวดราคาในทุกโครงการ ให้มผีู้ยื่นเสนอราคาอย่าง
น้อย 3 รายขึน้ไป ทัง้นี้ บริษัทฯ มีการก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้รบัเหมา โดยจะพิจารณาจาก
ประสบการณ์การท างาน ชื่อเสยีง และผลงานในอดตีทีผ่่านมา โดยเฉพาะผลงานทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบั
โครงการของบรษิทัฯ ความเรยีบรอ้ยของงานก่อสรา้ง ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน รวมถงึความ
พร้อมในการท างานและฐานะการเงินของบริษัทผู้รบัเหมาก่อสร้าง เพื่อประกอบการพิจารณาการ
คดัเลอืกผูร้บัเหมานอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคา เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ จะได้ผูร้บัเหมาที่มี
คุณภาพ มาเป็นผูด้ าเนินการก่อสร้างใหก้บัโครงการของบรษิทัฯ อกีทัง้ ส าหรบัโครงการทีม่ขีนาดใหญ่
และมคีวามซบัซอ้นของงาน บรษิัทฯ จะมผีูร้บัเหมาก่อสร้างทีม่ากกว่า 1 ราย ด าเนินการส าหรบังาน
ก่อสรา้งภายนอกแยกจากงานก่อสรา้งภายในตวัอาคาร และงานระบบภายนอก เช่น ระบบไฟฟ้าและ
สือ่สาร ระบบสขุาภบิาลและดบัเพลงิ ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ รวมถงึงานตกแต่งภายใน เพื่อ
ลดความเสีย่งในการบรหิารการก่อสรา้งโครงการดงักล่าว นอกจากนี้ สญัญาว่าจา้งก่อสรา้งของบรษิทัฯ 
ยงัมกีารก าหนดค่าปรบัในกรณีส่งมอบงานล่าชา้ และมกีารหกัเงนิค่าประกนัผลงานไวใ้นแต่ละงวดงาน
อกีร้อยละ 5 ของมูลค่างานที่ส่งมอบ ซึ่งผู้รบัเหมาจะได้รบัเงินประกนัคืนเมื่อครบก าหนดระยะเวลา
ประกนัผลงาน ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ สามารถควบคุมระยะเวลาการก่อสรา้ง ควบคุมตน้ทุน และ
คุณภาพของงานไดต้ามทีก่ าหนด  

บรษิทัฯ มกีารสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้บัเหมาก่อสรา้งอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารประชุมหารอืร่วมกนั
อย่างสม ่าเสมอเพื่อสอบถามปญัหาต่างๆ ที่พบในงานก่อสร้างและร่วมกันแก้ไขปญัหาดังกล่าว 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดว้่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาและควบคุมงานเพื่อควบคุมงานก่อสรา้ง และก ากบัดูแล
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ในด้านระยะเวลาและควบคุมคุณภาพผลงานของผู้ร ับเหมาก่อสร้าง ในการตรวจรับงานจาก
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งบรษิทัฯ จะมผีูจ้ดัการโครงการ ทมีงานวศิวกร และผู้ควบคุมงานก่อสรา้งเพื่อร่วมกนั
พจิารณาคุณภาพของการสง่มอบงานของผูร้บัเหมาอกีดว้ย 

ธุรกจิโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่า (Ready Built Factories) 

ความเส่ียงจากการจดัหาผูเ้ช่าและความส าเรจ็ของโครงการในอนาคต 

ในเดอืนธนัวาคม ปี 2558 บรษิัทฯ มโีครงการโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าที่พฒันาแล้วเสรจ็และอยู่ระหว่าง
การขายพืน้ที่เช่าจ านวน 1 โครงการ จ านวน 10 ยูนิต ซึ่งตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ อ าเภอ
ปลวกแดง จงัหวดัระยอง มลูค่าโครงการรวมประมาณ 300 ลา้นบาท ซึง่ในปจัจุบนับรษิทัฯ มลีูกคา้ทีท่ า
สญัญาเช่าแล้วจ านวน 4 ราย คดิเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ให้เช่าทัง้หมด และมโีครงการในอนาคต
จ านวน 1 โครงการ มลูค่าโครงการประมาณ 175 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการซือ้ทีด่นิเพื่อพฒันา
โครงการแล้วและยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาเพื่อพฒันาทีด่นิดงักล่าว โดยบรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่ง
จากการไม่มผีูเ้ช่าโรงงานตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้อนัจะส่งผลต่อรายไดข้องบรษิทัฯ ในอนาคต รวมถงึ
ส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนจากโรงงานที่สร้างแล้วเสร็จและภาระต้นทุนการก่อสร้าง
ส าหรบัโครงการในอนาคตอกีดว้ย 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการด าเนินการจัดหาผู้เช่าและความเสี่ยงจากภาระ
ค่าใชจ้่ายดงักล่าวนัน้ บรษิทัฯ ไดแ้บ่งการก่อสรา้งโครงการเป็น 2 เฟส โดยส าหรบัการก่อสรา้งโครงการ
ที ่1 ทีแ่ลว้เสรจ็และอยู่ระหว่างการใหเ้ช่าพืน้ทีเ่ช่าจ านวน 10 ยนูิต นัน้ บรษิทัฯ ไดท้ าการก่อสรา้งเป็น 2 
เฟส โดยจ านวน 5 ยูนิตแรกไดเ้ริม่ก่อสรา้งและแลว้เสรจ็พรอ้มเปิดใหบ้รกิารในเดอืนสงิหาคม ปี 2555 
และเดอืนมนีาคม ปี 2556 ตามล าดบั ซึง่หลงัจากเปิดใหบ้รกิารไม่นาน บรษิทัฯ กไ็ดก้ารตอบรบัทีด่จีาก
ลูกคา้และท าสญัญาเช่าหลงัจากเปิดให้บรกิารภายในปีเดยีวกนั เมื่อบรษิัทฯ ได้รบัการตอบรบัที่ ดแีละ
เหน็โอกาสทางธุรกจิเพิม่เตมิ บรษิทัฯ จงึด าเนินการก่อสรา้งโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่าเพิม่เตมิอกีจ านวน 5 
ยนูิตในพืน้ทีเ่ดยีวกนั โดยไดเ้ริม่ก่อสรา้งในเดอืนธนัวาคม ปี 2556 และแลว้เสรจ็พรอ้มเปิดใหบ้รกิารใน
เดอืนกรกฎาคม ปี 2557 ท าใหบ้รษิทัฯ ไม่ไดม้ภีาระจากต้นทุนการก่อสรา้งเตม็จ านวนทัง้ 10 ยูนิตใน
ตัง้แต่แรก นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัอยู่ในระหว่างการพฒันาทีด่นิส าหรบัโครงการที ่2 ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณอื่น 
แต่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติีเ้ช่นเดยีวกนั และจะเริม่ตน้พฒันาและก่อสรา้งเมื่อบรษิทัฯ ไดร้บั
การตดิต่อจากลกูคา้แลว้ และมจี านวนผูเ้ช่าในโครงการเดมิทีไ่ดพ้ฒันาแลว้เสรจ็ตัง้แต่รอ้ยละ 75 ขึน้ไป
เท่านัน้  

นอกจากนี้ บรษิทัฯ มคีวามมัน่ใจว่าจากการเปิดเสรทีางดา้นการคา้ การลงทุน และธุรกจิบรกิาร ภายใน
กรอบ AEC ในปี 2558 รวมถงึสถานการณ์ทางการเมอืงของประเทศทีม่คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ จะส่งผล
ให้เกดิการขยายฐานการผลติและการลงทุนในประเทศมากยิง่ขึน้ เนื่องจากความต้องการแลกเปลี่ยน
สนิคา้และทรพัยากรต่างๆ ระหว่างประเทศในภูมภิาคอาเซยีนมกีารขยายตวัมากขึน้ ซึง่เป็นโอกาสทีจ่ะ
ท าให้บรษิัทฯ สามารถเพิม่จ านวนลูกค้าได้มากขึน้จากกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการโรงงาน แต่ยงัไม่
ตอ้งการลงทุนสรา้งโรงงานเอง ทัง้ลกูคา้ในประเทศและต่างประเทศอกีเป็นจ านวนมาก  

 

 

 



  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 

หน้า 75 

ความเส่ียงจากสญัญาเช่าระยะสัน้ 

ในปจัจุบนั บรษิทัฯ มลีูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารเช่ากบับรษิัทฯ จ านวน 4 ราย ซึง่สญัญาบรกิารโรงงานส าเรจ็รูป
ใหเ้ช่าของบรษิทัฯ กบัลูกคา้ทัง้ 4 รายนัน้ เป็นสญัญาระยะสัน้มอีายุไม่เกนิ 3 ปี โดยใหท้างเลอืกในการ
ต่อสญัญา บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการทีล่กูคา้ไม่ตอ้งการต่อสญัญาเช่าดงักล่าว 

อย่างไรกด็ ีโดยทัว่ไปเมื่อลกูคา้เริม่ท าการด าเนินธุรกจิหรอืผลติสนิคา้แลว้นัน้ มกัจะไม่ยา้ยฐานการผลติ
หรอืเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ช่า เนื่องจากก่อนการตดัสนิใจเช่าโรงงานนัน้ ลูกคา้จะพจิารณาฐานลูกคา้หรอื
แหล่งการกระจายสินค้าของตน การอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ รวมถึงธุรกิจของโรงงาน
อุตสาหกรรมทีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง ซึง่กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ เป็นกลุ่มลูกคา้ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเบาทีม่กีารผลติเพื่อสนบัสนุนการประกอบธุรกจิของอุตสาหกรรมหนักทีอ่ยู่ใน
บรเิวณใกลเ้คยีง ซึง่หากแหล่งวตัถุดบิหรอืฐานการผลติอุตสาหกรรมสนับสนุนยงัอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง
แลว้นัน้ จงึมโีอกาสน้อยทีลู่กคา้ของบรษิัทฯ จะย้ายฐานการประกอบธุรกจิไปยงัสถานที่อื่น นอกจากนี้ 
การตดัสนิใจย้ายสถานที่ประกอบธุรกจิยงัก่อให้เกดิต้นทุนในการโยกยา้ยวสัดุอุปกรณ์และสนิค้า และ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มเติมในโรงงานในพื้นที่ใหม่อีกด้วย ทัง้นี้ บริษัทฯ มีการออกแบบโรงงาน
ส าเรจ็รปูของบรษิทัฯ ทีม่มีาตรฐาน มรีปูแบบทีท่นัสมยั มคีวามโดดเด่นดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยทีอ่อกแบบมาให้
สามารถจดัวางโครงสร้างได้อย่างเหมาะสม มีความยืดหยุ่นซึ่งท าให้ลูกค้าสามารถออกแบบการวาง
โครงสรา้งใชง้านไดอ้ย่างอสิระ คุม้ค่า และใชร้ะยะเวลาอนัสัน้ในการจดัตัง้โรงงาน นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงั
เน้นการสรา้งความสมัพนัธท์ีย่ ัง่ยนืกบัลูกคา้ มบีรกิารใหค้ าปรกึษาและช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ เพื่อการ
สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีนระยะยาว เพื่อเป็นการลดความเสีย่งในการไม่ต่อสญัญาเช่ากบับรษิทัฯ อกีดว้ย 

ความเส่ียงจากการกระจกุตวัของโครงการในแถบพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมในจงัหวดัระยอง 

ในปจัจุบนั บรษิัทฯ มกีารพฒันาโครงการโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าที่พฒันาแล้วเสรจ็และเปิดให้บรกิาร
จ านวน 1 โครงการ ก่อสรา้งบนเนื้อทีโ่ดยประมาณ 26 ไร่ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ในพืน้ที่
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง และมโีครงการในอนาคตทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาทีด่นิ
อกี 1 โครงการในบรเิวณใกลเ้คยีงในนิคมอุตสาหกรรมเดยีวกนั ทัง้นี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้จงัหวดั
ระยอง มพีืน้ทีโ่ดยรอบเป็นทีต่ัง้ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมหลาย
แห่ง ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) เขตประกอบการอุตสาหกรรม จ.ีเค. แลนด ์และ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลพาร์ค เป็นต้น ซึ่งมผีูป้ระกอบการรายอื่นที่
ให้บรกิารโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าเช่นเดยีวกนักบับรษิัทฯ หลายราย ซึ่งมีขนาดใหญ่ มชีื่อเสยีงและมี
ประสบการณ์การด าเนินธุรกจิมายาวนานกว่าบรษิัทฯ ทัง้นี้ หากพื้นที่ในบรเิวณจงัหวดัระยองมภีาวะ
อุปทานลน้ตลาด จะท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการกระจุกตวัของโครงการในแถบพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง 
และท าใหก้ารแขง่ขนัในธุรกจิสงูขึน้ 

อย่างไรกต็าม ก่อนด าเนินการพฒันาโครงการ บรษิทัฯ ไดศ้กึษาความเป็นไปไดแ้ละพจิารณาศกัยภาพ
ของการพฒันาโครงการอย่างละเอยีด มกีารวางแผนงานอย่างรอบคอบ ตัง้แต่การจดัซือ้จดัหาทีด่นิ การ
ก าหนดรูปแบบและแนวคดิของโครงการที่น าเสนอ ท าเลที่ตัง้ของโครงการ การก าหนดค่าเช่าและ
ค่าบรกิาร กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและความต้องการ ผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการลงทุน โอกาส
การไดร้บัสทิธปิระโยชน์และการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน  รวมถงึอุปสงค์
และอุปทานของธุรกิจ และภาวะการแข่งขนัโดยรอบพื้นที่ดงักล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้การพฒันา
โครงการส าเรจ็ตามที่ได้วางแผนไว้ สร้างผลตอบแทนที่ดแีละต่อเนื่องให้กบับรษิัทฯ และผู้ถือหุ้นของ
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บรษิัทฯ นอกจากนี้ แม้ว่ากลุ่มบรษิัทอมตะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบรษิัท อมตะ ซติี้ จ ากดั ซึ่งเป็น
ผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ จงัหวดัระยอง มกีารเปิดเผยขอ้มูลในการเสนอขายทรสัต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท โดยมีนโยบายให้อมตะซัมมิทโกรท 
พจิารณาซือ้หรอืเช่าทีด่นิเพื่อพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติีเ้ท่านัน้ ซึง่อาจสง่ผลดา้นขอ้จ ากดัการจดัหาทีด่นิเพิม่เตมิจากบุคคลภายนอก
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติีด้งักล่าว รวมถงึบรษิทัฯ หากบรษิทัฯ ต้องการซือ้ทีด่นิเพิม่เตมิเพื่อพฒันา
โครงการโรงงานส าเร็จรูปให้เช่าในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้จ ากดัการพิจารณาพัฒนา
โครงการแต่เพยีงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ จงัหวดัระยองหรอืเฉพาะแต่ในจงัหวดัระยองเท่านัน้ 
บรษิัทฯ ยงัมกีารศกึษาและพจิารณาการขยายการลงทุนไปยงัพื้นทีน่ิคมหรอืเขตอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนา มีโอกาสการเติบโตและการขยายฐานลูกค้า และสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีของโครงการในอนาคตอยู่เสมอ เช่น สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจนีบุร ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ีหรอืนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง เป็นตน้ 

ความเส่ียงด้านการเงิน  

ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมจ านวน 1,667.85 ลา้นบาท โดยเป็นหนี้สนิทีม่ภีาระ
ดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) จ านวน 1,392.30 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ  83.48 ของหนี้สนิ
รวม และหนี้สนิทีไ่ม่มภีาระดอกเบีย้ (Non-Interest Bearing Debt) จ านวน 275.55 ลา้นบาท คดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 16.52 ของหนี้สนิรวม ทัง้นี้ หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ดงักล่าว ประกอบดว้ยเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และเงนิกูย้มืจากกจิการทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั ซึง่มกีารก าหนด
อตัราดอกเบีย้ลอยตวั แปรผนัตามการประกาศของธนาคารพาณิชย ์ดงันัน้ หากอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว
ปรบัตัวสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ ในอนาคต  

อย่างไรกต็าม ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ สามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชน
เป็นครัง้แรกในครัง้นี้ไดแ้ลว้เสรจ็ บรษิทัฯ จะน าเงนิทุนทีไ่ดร้บัจากการระดมทุนไดบ้างส่วนมาช าระภาระ
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่นอกจากส่วนของผูถ้อืหุน้จะเพิ่มขึน้จากทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้เพิม่ขึน้นัน้ ส่วนของหนี้สนิจะลดลงจากการช าระคนืเงนิกูย้มืเช่นกนั ดงันัน้อตัราส่วน
ทางการเงนิของบรษิัทฯ เช่น อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนและอตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบีย้ต่อทุนจะ
ปรบัตวัดขีึน้ ซึง่อาจท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัอตัราดอกเบีย้ทีล่ดลงหากบรษิทัฯ มคีวามต้องการสนิเชื่อจาก
สถาบนัการเงนิเพิม่เตมิในอนาคต และนอกจากนี้ เมื่อบรษิทัฯ เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
ฯ แล้วนัน้ บรษิัทฯ ยงัสามารถเพิม่โอกาสและทางเลอืกในการระดมทุนผ่านตลาดทุนได้มากขึน้และ
ตน้ทุนทางการเงนิทีล่ดลงอกีดว้ย 

ความเส่ียงจากการผิดเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้กบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิัทฯ มหีนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) จ านวน 
1,392.30 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 544.35 ลา้นบาท เงนิ
กูย้มืจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 714.37 ลา้นบาท เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนัจ านวน 86.20 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งจ านวน 47.37 ลา้นบาท 
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รวมถึงบริษัทฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นรวม 687.13 ล้านบาท ทัง้นี้ สญัญาเงนิกู้จากสถาบนัการเงนิได้
ก าหนดการด ารงอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั กล่าวคอื บรษิทัฯ และ CTIC ต้องด ารงอตัราส่วนหนี้สนิ
ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) ไม่เกนิกว่า 2.0 เท่า และบรษิทัฯ ต้องด ารงอตัราส่วนความสามารถใน
การช าระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า รวมถงึการด ารงสดัสว่นผูถ้อืหุน้หลกัไดแ้ก่ บรษิทั ชาตชิวีะ 
จ ากดั ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 51 และ TEE Development Ptd. Ltd. ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 49 ซึง่บรษิทัฯ และ 
CTIC อาจมคีวามเสีย่งจากการผดิเงื่อนไขในสญัญาเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิหากบรษิทัฯ และ CTIC ไม่
สามารถด ารงสถานะตามเงื่อนไขดงักล่าวหรอืมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเงนิทุนและโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 
และอาจมผีลท าให้สถาบนัการเงนิดงักล่าวเรยีกช าระเงนิกูค้นืก่อนก าหนด อนัจะท าให้บรษิัทฯ สูญเสยี
สภาพคล่องและตอ้งจดัหาเงนิทุนเพื่อช าระภาระคงคา้งเงนิกูท้ีม่ที ัง้หมด 

ทัง้นี้ หากค านวณอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน (D/E ratio) และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ 
(DSCR) ของบรษิัทฯ ตามเงื่อนไขของสถาบนัการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558 จะท าใหบ้รษิทัฯ ม ีD/E ratio เท่ากบั 1.39 เท่า และเท่ากบั 1.87 เท่าตามล าดบั อกีทัง้ 
ในส่วนของ CTIC มคี่า D/E ratio ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 2.01 เท่า ในด้านอตัราส่วน 
DSCR ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มอีตัราส่วน DCSR ที่
เท่ากบั 1.77 เท่า และ 2.17 เท่า ตามล าดบั ซึง่การด ารง D/E ratio และอตัราส่วน DSCR ในปจัจุบนั
เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินได้ก าหนดไว้ แม้ว่าในอดีตช่วงไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี 2558   
บรษิทัฯ ไม่สามารถด ารงอตัราสว่นตามเงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนดไว ้อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดร้บั
หนงัสอืผ่อนผนัการละเมดิการด ารงอตัราส่วนในช่วงเวลาดงักล่าวจากสถาบนัการเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ อกี
ทัง้ สถาบนัการเงนิยงัไดอ้นุมตัปิรบัเปลีย่นเงื่อนไขการด ารงสดัส่วนการถอืหุน้ตลอดระยะเวลาเงนิกูห้ลงั
การเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai) โดยใหม้กีารด ารงสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ของชาติ
ชวีะไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 และการด ารงสดัสว่นของผูถ้อืหุน้ของ TEED ตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 29 

นอกจากนี้ ดงัที่ได้กล่าวมาในข้อ 3.2.1 เรื่อง ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย ว่า
อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัดงักล่าวจะปรบัตวัดขีึน้อกี ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ สามารถระดมทุนจาก
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรกในครัง้นี้ได้แล้วเสร็จ  รวมถึงมีโอกาสและ
ทางเลอืกในการระดมทุนผ่านตลาดทุนไดม้ากขึน้ดว้ยต้นทุนทางการเงนิทีล่ดลง จากการเป็นบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 ความเส่ียงจากโอกาสการพิจารณาการด้อยค่าของโครงการโรงงานส าเรจ็รปูให้เช่า 

เนื่องจากโครงการโรงงานส าเร็จรูปให้เช่าของบรษิัทฯ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสรจ็ในเดือนมนีาคม ปี 2556 
ส าหรบัเฟสที ่1 และเดอืนมถุินายน ปี 2557 ส าหรบัเฟสที ่2 จ านวนรวม 10 ยูนิต ในปจัจุบนัมผีูเ้ช่า
จ านวน 4 รายจากจ านวนโรงงานทัง้หมด 10 ยนูิต ทัง้นี้ บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจากการพจิารณาดอ้ย
ค่าของสนิทรพัยจ์ากโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่า (อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน) ในงบการเงนิของบรษิทัฯ 
ในอนาคตโดยผูส้อบบญัช ีหากบรษิทัฯ ไม่สามารถจดัหาผูเ้ช่าไดเ้ป็นระยะเวลานาน ทัง้นี้ การพจิารณา
ดอ้ยค่าดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสนิทรพัย์จากโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าและค่าใชจ้่ายในงบ
การเงนิ ซึง่อาจสง่ผลต่อการลดลงของก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ภายใต้สถานการณ์ทางการเมอืงของประเทศที่มคีวาม
ชดัเจนมากยิง่ขึน้ บรษิัทฯ ได้รบัการติดต่อจากผู้ประกอบการที่มคีวามสนใจเช่าโรงงานส าเรจ็รูปของ
บรษิัทฯ อย่างต่อเน่ืองและในปจัจุบนั โรงงานส าเรจ็รูปของบรษิทัฯ จงึมผีูเ้ช่าเพิม่ขึน้ในไตรมาสที่ 3 ปี  
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2558 นอกจากน้ี ปจัจุบนับรษิทัฯ อยู่ในระหว่างการพจิารณาและเจรจาดา้นขอ้ตกลงและเงื่อนไขทีร่ะบุใน
สญัญาเช่ากบัลกูคา้จ านวน 1 ราย ซึง่บรษิทัฯ คาดว่าบรษิทัฯ จะสามารถเซน็สญัญาและเริม่ใหเ้ช่าไดใ้น
ไตรมาสที ่2 ปี 2559 อกีทัง้จากตวัเลขเชงิเศรษฐกจิทีส่ าคญับรษิทัฯ จงึเหน็สญัญาณและแนวโน้มทีด่ขี ึน้
ของภาวะเศรษฐกจิทีจ่ะน ามาสู่การคา้และการลงทุนที่เพิม่ขึน้ในอนาคต บรษิทัฯ จงึคาดว่าบรษิทัฯ จะ
ไม่ได้รบัผลกระทบจากการพจิารณาด้อยค่าของโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าของบรษิัทฯ ในงบการเงนิโดย
ผูส้อบบญัชใีนอนาคต 

ความเส่ียงอ่ืนๆ 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบ นโยบายของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อธรุกิจของบริษทัฯ 

การเปลีย่นแปลงทางกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์เป็นปจัจยั
ซึง่มอีทิธพิลต่อธุรกจิและการด าเนินงานของบรษิทัฯ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่หากบรษิทัฯ ไม่ไดท้ า
การตดิตามและศกึษากฎระเบยีบอย่างครบถ้วนและใหเ้ป็นปจัจุบนัแลว้นัน้ อาจท าใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัไิม่
สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบทีไ่ดม้กีารปรบัปรุงใหม่ และอาจมผีลกระทบต่อตน้ทุนและค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 
เพื่อแกไ้ขดดัแปลงให้การปฏบิตัิเป็นไปอย่างถูกต้อง การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั อาท ิการเปลีย่นแปลง
กฎหมายส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัพระราชบญัญัติผงัเมอืง ข้อก าหนดการจดัสรรที่ดินตามพระราชบญัญัติ
อาคารชุด และพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร ไดแ้ก่ การก าหนดเนื้อทีท่ีด่นิ การก าหนดความกวา้งของ
เขตทางเดนิและเขตถนน การก าหนดพืน้ทีส่่วนกลาง การส่งมอบและโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิส่วนกลาง
ทัง้หมดให้แก่นิติบุคคลโครงการ การก าหนดระเบยีบชุมชน การประเมนิและจดัท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การประเมินและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารสูง เป็นต้น รวมถึงการ
เปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกี่ยวกบัการก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การวางผงัจราจร และโครงการ
ระบบขนสง่มวลชนระบบราง หรอืโครงการทางด่วนพเิศษ เป็นตน้ 

นอกจากนี้ มาตรการการก าหนดอตัราส่วนเงนิใหส้นิเชื่อต่อมูลค่าหลกัประกนั (Loan to Value: LTV 
ratio) ในการใหส้นิเชื่อหรอืใหเ้งนิกูย้มืเพื่อทีอ่ยู่อาศยัทีม่รีาคาซือ้ขายต ่ากว่า 10 ลา้นบาทลงมา ส าหรบั
สนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัแนวสงู หรอืคอนโดมเินียมนัน้ มกีารก าหนด LTV ratio ทีอ่ตัรารอ้ยละ 90 และมกีาร
ปรบัใชม้าตราการดงักล่าวเฉพาะกบัการซือ้ขายทรพัยส์นิตามสญัญาซือ้ขายทีท่ าตัง้แต่ 1 มกราคม 2554 
หรอืภายหลงัจากนัน้ ซึง่มาตราการเหล่านี้จะมผีลกระทบต่อความสามารถในการกูย้มืของผูบ้รโิภค อกี
ทัง้มาตราการเหล่าน้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอขึน้อยู่กบัสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ และนโยบาย
ของรฐับาลในช่วงเวลาต่างๆ  

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดท้ าการศกึษาและมกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบักฎระเบยีบต่างๆ และ
นโยบายของหน่วยงานราชการทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งต่อเนื่องอยา่งละเอยีด และไดศ้กึษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการโดยพจิารณาตามขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่างๆ เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการ
ปรบัเปลี่ยนการด าเนินการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นดังกล่าว ควบคู่ไปกบัการศึกษาสภาวะตลาดอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งจากการเตรียมความพร้อม
ดงักล่าว บรษิทัฯ จงึมัน่ใจว่า บรษิทัฯ สามารถปรบัเปลีย่นไดท้นัต่อเหตุการณ์ และบรษิทัฯ จะไม่ไดร้บั
ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัจากการเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบดงักล่าว 
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 ความเส่ียงจากความผนัผวนของสภาวะทางการเมืองในประเทศ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ตลาด
ทางการเงิน รวมถึงปัจจยัมหภาคอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
ต่อธรุกิจของบริษทัฯ 

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบทางการเมอืงภายในประเทศ รวมถงึภยัพบิตัทิางธรรมชาติทีอ่าจเกดิขึน้ ซึ่งท าใหเ้กดิการชะลอใน
ภาวะเศรษฐกจิของประเทศ และสง่ผลใหค้วามเชื่อมัน่ของผูบ้ริโภคทีม่ต่ีอเศรษฐกจิลดลง อาจก่อให้เกดิ
การชะลอตวัในการใชจ้่ายของผูบ้รโิภค รวมถงึการเพิม่ระดบัความเขม้งวดของการปล่อยสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่
อาศยัของธนาคารพาณิชย์ ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงนิและผลประกอบการของ
บรษิัทฯ โดยปจัจยัเหล่าน้ีเป็นปจัจยัภายนอกที่บรษิัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ และเป็นความเสีย่งที่
ผูป้ระกอบการทุกรายอาจไดร้บัผลกระทบนี้เช่นเดยีวกนั 

ทัง้นี้ จากขอ้มลูรายงานนโยบายการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบบัเดอืนธนัวาคม ปี 2558 ประเมนิ
ว่าเศรษฐกจิของประเทศไทยในปี 2558 จะมอีตัราการขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product หรอื GDP) ในอตัรารอ้ยละ 2.8 ซึง่สงูขึน้เลก็น้อยจากการคาดการณ์ ณ 
เดอืนกนัยายน ปี 2558 ทีอ่ตัรารอ้ยละ 2.7 จากการลงทุนภาครฐัและการบรโิภคภาคเอกชนขยายตวัได้
ดกีว่าทีเ่คยประเมนิไว ้รวมถงึการท่องเทีย่วทีฟ้ื่นตวัไดเ้รว็กว่าทีค่าดการณ์ จงึช่วยชดเชยผลกระทบดา้น
การสง่ออกไปยงัคู่คา้ทีส่ าคญัจากปจัจยัดา้นเศรษฐกจิโลกทีฟ้ื่นตวัชา้ตามเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิา จนี 
และเอเชยีได ้นอกจากนี้ เศรษฐกจิไทยยงัมปีจัจยัเสรมิจากการลงทุนของภาครฐั ซึง่ยงัสามารถท าได้ดี
และต่อเนื่อง ราคาสนิคา้สง่ออกทีเ่ริม่ปรบัตวัดขีึน้จากค่าเงนิบาททีอ่่อนค่าลง ราคาน ้ามนัทีย่งัอยู่ในระดบั
ต ่าซึ่งสนับสนุนอ านาจซือ้ของครวัเรอืนและเอื้อต่อภาคธุรกจิ และภาคการท่องเที่ยวทีย่งัคงเตบิโตได้ดี
ต่อเนื่อง 

อย่างไรกต็าม จากการทีส่ถานการณ์ทางการเมอืงมคีวามชดัเจนมากขึน้ ภาครฐัสามารถด าเนินงานได้
ตามปกต ิและความเชื่อมัน่ของภาคเอกชนฟ้ืนตวัจากมาตรการการส่งเสรมิการลงทุนต่างๆ จะสามารถ
สง่ผลใหก้ารใชจ้่ายในประเทศปรบัตวัดขีึน้ และกลบัมาเป็นแรงขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ ควบคู่ไปกบัภาคการ
ส่งออกที่คาดว่าน่าจะฟ้ืนตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนัน้ จึงได้ประเมินว่าในปี 2558 เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยจะกลบัมาขยายตวัในระดบัทีด่ขี ึน้กว่าปีทีผ่่านมาค่อนขา้งมาก ธนาคารแห่งประเทศไทยจงึ
คาดการณ์อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิในปี 2558 รวมถงึปี 2559 เท่ากบัอตัรารอ้ยละ 2.8 และรอ้ย
ละ 3.5 ตามล าดบั ซึง่สงูกว่าอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิในปี 2556 และปี 2557 ทีอ่ตัรารอ้ยละ 2.9 
และรอ้ยละ 0.9 ตามล าดบั (ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

ความเส่ียงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เน่ืองจากมีการ
ประกอบธรุกิจท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนักบับริษทัฯ 

กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ TEE Development Pte Ltd มกีารถอืหุน้ในบรษิทัฯ คดิเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนเป็นครัง้แรกในครัง้นี้ ซึง่ TEE Development Pte Ltd มกีารถอืหุน้โดย TEE Land Ltd ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 100 ทัง้นี้ TEE Land Ltd เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์น
ประเทศสงิคโปร ์และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(SGX Mainboard) ซึง่อาจท าให้
บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งหากผู้ถอืหุ้นของกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่จะเขา้มาลงทุนประกอบธุรกจิในประเทศไทยที่
อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 
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อย่างไรกต็าม TEE Development Pte Ltd และบรษิทัฯ ไดม้ขีอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ (Shareholder 
Agreement) ซึง่มขีอ้ความที่ยนืยนักบับรษิทัฯ ว่ากลุ่ม TEE Development Pte Ltd รวมถงึบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกบั TEE Development Pte Ltd เช่น TEE Land Ltd หรอื TEE International Ltd และบรษิทั
ในเครอื จะไม่ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัเพื่อขาย หรอืประกอบธุรกจิใดๆ 
ทีม่ลีกัษณะอาจเป็นการแข่งขนั หรอืก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ในอนาคต ทัง้
เป็นการประกอบกจิการดว้ยตนเอง หรอืประกอบกจิการร่วมกบัผูอ้ื่นในประเทศไทย 

 

 ความเส่ียงจากการพึง่พิงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและความเช่ียวชาญจากกลุ่มผูถื้อหุ้น 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัท ชาติชีวะ จ ากัด (“ชาติชีวะ”) และ TEE 
Development Pte Ltd (“TEED”) ถอืหุน้ในบรษิทัฯ ในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกนัในสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 
51 และรอ้ยละ 49 ตามล าดบั โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้ทัง้ 2 ราย มคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีห่ลากหลาย ทัง้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยั อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ
การพาณิชย ์รวมถงึอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม ทัง้ในและต่างประเทศ (โปรดดูรายละเอยีดใน
ส่วนที ่2.2 ขอ้ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ หน้า 5 และขอ้ 8. ขอ้มูลส าคญัอื่น หน้า 1) 
ซึง่ในอดตีทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกีารว่าจา้งชาตชิวีะเพื่อเป็นทีป่รกึษาดา้นการพฒันาธุรกจิและการวางแผน
การตลาดใหก้บับรษิทัฯ แต่อย่างไรกต็าม ในปจัจุบนับรษิทัฯ มกีารจดัจา้งผูบ้รหิารและบุคลากรในหลาย
สายงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในธุรกจิเขา้มาเพื่อรองรบัขยายตวัและการเตบิโตของ
บรษิทัฯ 

นอกจากนี้ ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ใดๆ ในอดตีนัน้ บรษิัทฯ จะจดัหาแหล่งเงนิทุนจาก
สถาบนัการเงินและจากกลุ่มผู้ถือหุ้นทัง้ 2 รายเป็นหลกั ซึ่งนอกเหนือจากการช าระเงินกู้แก่สถาบนั
การเงินตามก าหนดแล้ว เมื่อบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่เพียงพอ บริษัทฯ จะมีการช าระคืนเงินกู้ยืม
ดงักล่าวใหก้ลุ่มผูถ้อืหุน้ โดยในปจัจุบนั สดัส่วนเงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2558 คดิเป็นรอ้ยละ 5.17 ของหนี้สนิรวมของบรษิทัฯ ซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจากการพึง่พงิ
แหล่งเงินกู้ยืมจากกลุ่มผู้ถือหุ้นดงักล่าว หากบริษัทฯ มคีวามต้องการเงนิทุนเพื่อพฒันาโครงการใน
อนาคต อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ เหน็ว่า เมื่อบรษิทัฯ เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้นัน้ 
บรษิทัฯ จะสามารถเพิม่โอกาสและทางเลอืกในการระดมทุนผ่านตลาดทุนไดห้ลากหลายมากยิง่ขึน้ และ
ดว้ยตน้ทุนทางการเงนิทีล่ดลง ซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถลดการพึง่พงิแหล่งเงนิกูจ้ากกลุ่มผูถ้อืหุ้นลงได ้

ความเส่ียงจากการสรรหาบุคลากร 

เนื่องดว้ยธุรกจิการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นธุรกจิทีพ่ึง่พงิความรูค้วามสามารถของบุคลากรมากกว่า
การใชเ้ทคโนโลย ีผูป้ระกอบการในธุรกจิการพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์งึใหค้วามส าคญักบัการสรรหาและ
พฒันาบุคลากรอย่างมากรวมถึงบรษิทัฯ เช่นกนั ซึ่งบรษิัทฯ อาจมคีวามเสีย่งจากการสรรหาบุคลากร
เพื่อทดแทนบุคลากรทีล่าออกเพื่อความต่อเนื่องของการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิ ทัง้นี้ ในอดตีเนื่องจาก
ผู้บริหารของบริษัทฯ ในสายงานการเงินและบญัชี สายงานอุตสาหกรรม รวมถึงสายงานคอนโดได้
ลาออกจากบรษิัทฯ โดยมผีลในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 นัน้ ปจัจุบนับรษิัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาและ
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชีและสายงาน
อุตสาหกรรมดงักล่าว ซึง่บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถสรรหาบุคลากรดงักล่าวไดแ้ลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 
2 ปี 2559  
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อย่างไรกต็าม รองผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานการเงนิและบญัช ีท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้มี
ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทางดา้นการเงนิและบญัช ีและเป็นผูด้แูลสว่นงานดา้นการเงนิและ
บญัชขีองบรษิทัฯ ตัง้แต่ปี 2555 จนถงึปจัจุบนั จะเป็นผูดู้แลส่วนงานดงักล่าวและจะรายงานโดยตรงต่อ
กรรมการผูจ้ดัการในระหว่างทีบ่รษิทัฯ อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาผูบ้รหิาร อกีทัง้ ทมีงานบญัชขีอง
บรษิทัฯ ยงัประกอบดว้ยบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจ และมคีวามพรอ้มในการจดัท ารายงานทางการ
เงนิและการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ตามแบบและรอบบญัชทีีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดในฐานะบรษิัทจด
ทะเบยีน นอกจากน้ี บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของสายงานคอนโด ซึง่เป็นหนึ่งในสายงานธุรกจิที่
สรา้งรายได้หลกัให้แก่บรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึไดส้รรหาผูม้คีวามรู้และประสบการณ์มาร่วมงานกบับรษิทัฯ 
ซึง่มปีระสบการณ์การร่วมงานกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ชัน้น าทีป่ระกอบธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัยข์องประเทศมากกว่า 20 ปี และไดเ้ริม่งานกบับรษิทัฯ แลว้ตัง้แต่เดอืนกนัยายน ปี 2558 
และส าหรบัสายงานอุตสาหกรรม Mr. Boon Choon Kiat ในฐานะกรรมการผูจ้ดัการและมคีวามรู้
ความสามารถทัง้ด้านการตลาด ภาพรวมของตลาดอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม และภาวะ
อุตสาหกรรมในประเทศ จะด ารงจะต าแหน่งรกัษาการผูบ้รหิารส าหรบัสายงานอุตสาหกรรมในระหว่าง
การสรรหาบุคลากรดงักล่าว 

ในการสรรหาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรในต าแหน่งผู้บริหาร บริษัทฯ จะมีกระบวนการพิจารณา
คุณสมบตัขิองผูส้มคัรทีเ่หมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิขององคก์รทีช่ดัเจน ทัง้ยงัมคีณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนเพื่อพจิารณาคุณสมบตัขิองบคุลากรและก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมส าหรบั
สายงานและประสบการณ์ ซึ่งบรษิัทฯ เชื่อว่ากระบวนการดงักล่าวจะช่วยให้บรษิัทฯ สามารถสรรหา
บุคลากรทีม่คีุณภาพ มคีุณสมบัตทิี่เหมาะสมกบัธุรกจิและเป็นรากฐานทีจ่ะร่วมกนัพฒันาและสรา้งการ
เตบิโตใหก้บับรษิทัฯ ได ้

 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร 

ตามทีไ่ดก้ล่าวมาในขอ้ 3.3.5 หวัขอ้ความเสีย่งจากการสรรหาบุคลากร ทัง้นี้ Mr. Boon Choon Kiat ซึง่
ปจัจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จ ัดการนัน้ ได้รกัษาการต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดในต าแหน่งอื่นๆ 
กล่าวคอื ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการสายงานอุตสาหกรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกจิ 
และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารองคก์ร ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึอาจมคีวามเสีย่งจากการพึง่พงิ Mr. 
Boon Choon Kiat ในการบรหิารงานในหลายสว่นงานของบรษิทัฯ ซึง่อาจสง่ผลกระทบทางลบกบับรษิทั
ฯ ในดา้นความต่อเนื่องและผลของการด าเนินงานของธุรกจิหากบรษิทัฯ สญูเสยีผูบ้รหิารดงักล่าวโดยยงั
ไม่สามารถสรรหาผู้บริหารที่เหมาะสมมาทดแทนได้ทนั  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เล็งเห็นความเสี่ยง
ดงักล่าวทีม่ต่ีอธุรกจิของบรษิัทฯ ซึง่ปจัจุบนับรษิทัฯ อยู่ระหว่างการสรรหาและพจิารณาคุณสมบตัขิอง
บุคคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารในแต่ละสายงานและจะเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนเพื่อพจิารณาคุณสมบตัขิองบุคลากรและก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม จูงใจ และ
แขง่ขนัไดใ้นอุตสาหกรรมส าหรบัแต่ละสายงานต่อไป 

ความเส่ียงจากการน าหุ้นสามญัของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไปในครัง้นี้  ก่อนที่จะได้
รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการน าหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึง่เป็นตลาดรองส าหรบัการซื้อขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
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ดว้ยเกณฑก์ าไรสทุธ ิ(Profit test) ดงันัน้ จงึยงัคงมคีวามไม่แน่นอนทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัอนุญาตจากตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ให้หุน้สามญัของบรษิัทฯ เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน ผู้ลงทุนจงึอาจมีความเสีย่งเกีย่วกบั
สภาพคล่องในการซือ้ขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดรอง และอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการขาย
หุน้สามญัตามทีค่าดการณ์ไว ้หากหุน้สามญัของบรษิทัฯ  ไม่ไดร้บัการอนุญาตใหส้ามารถเขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทัง้นี้  บริษัทฯ ได้ยื่นค าขออนุญาตน าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ แลว้ เมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม 2558 ดว้ยเกณฑม์ลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด ซึง่ในขณะนี้
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อยู่ระหว่างการพจิารณารบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  

อย่างไรกต็าม บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ
ของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองบรษิทัฯ ในเบือ้งตน้แลว้ พบว่าบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนทีจ่ะ
สามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้ ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง การรบัหุ้น
สามญัหรือหุ้นบุรมิสทิธิเ์ป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน พ.ศ. 2544 ลงวนัที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทัง้ที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ) ยกเวน้คุณสมบตัเิรื่องการกระจายการถือหุน้ใหแ้ก่นกัลงทุนรายย่อย โดยตามหลกัเกณฑ์
การน าหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) นัน้ บริษัทฯ จะต้องมผีู้ถือหุ้น
สามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 รายและถอืหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบยีนช าระ
แล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน อย่างไรกต็าม ที่ปรึกษาทางการเงนิของบรษิัทฯ คาดว่า 
บรษิัทฯ จะมคีุณสมบตัิเกี่ยวกบัการกระจายการถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดดงักล่าว
ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปแลว้เสรจ็ 

 ความเส่ียงกรณีราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจมีความผนัผวน ซ่ึงก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมี
นัยส าคญัต่อผูล้งทุนท่ีซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้น้ี 

ราคาซือ้ขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ อาจมคีวามผนัผวนของ
ช่วงราคาซือ้ขายเน่ืองจากปจัจยัหลายประการ ซึง่เป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ซึง่รวมถงึ 

 สภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยอ์ื่นๆ หรอืในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืในอุตสาหกรรมพฒันา
อสงัหารมิทรพัยห์รอือุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ทศันะที่มีต่อโอกาสของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงสภาวะอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยทัว่ไป 

 ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการด าเนินงานที่แท้จริงกับผล
ประกอบการทางการเงนิและผลการด าเนินงานทีผู่ล้งทุนและนกัวเิคราะหไ์ดค้าดหวงั 

 บทวจิยัของนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยห์รอืการเปลีย่นแปลงค าแนะน าของนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ 
 การเปลี่ยนแปลงของการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ซึง่ด าเนินธุรกจิคลา้ยคลงึกบับรษิทัฯ 
 การเปรยีบเทยีบเหตุการณ์ในทางลบทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่

ประกอบธุรกจิคลา้ยคลงึกบับรษิทัฯ กบัการคาดการณ์ที่เหตุการณ์นัน้อาจเกดิขึน้กบับรษิัทฯ 
เช่นกนั 

 การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลกระทบกบัการด าเนินธุรกจิ 
 ขอ้พพิาททางกฎหมายและการสอบสวนของหน่วยงานของรฐั และ 
 สภาวะหรอืเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิและการเมอืง 
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ทัง้น้ี ปจัจยัต่างๆ เหล่าน้ีรวมถงึปจัจยัอื่นๆ อาจส่งผลต่อความต้องการซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ อนัท า
ใหร้าคาหุน้สามญัของบรษิทัฯ มคีวามผนัผวน ซึง่อาจท าใหร้าคาซือ้ขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ รวมถงึอาจท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัหรอืขดัขวางมใิห้ผู้
ลงทุนสามารถขายหุน้ของบรษิทัฯ ได ้และอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของหุน้ของบรษิทัฯ 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัการซ้ือขายและการส่งมอบหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ หุน้ของบรษิทัฯ ไม่ไดม้ตีลาดรองเพื่อการซือ้ขาย การก าหนดราคา
เสนอขายหุน้ของบรษิทัฯ ในการเสนอขายครัง้นี้ พจิารณาจากอตัราสว่นราคาหุน้ต่อก าไรสุทธต่ิอหุน้ของ
บรษิทัฯ และอาจไม่ใช่การบ่งชีข้องราคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และภายหลงัจากการเสนอขายหุน้
ในครัง้นี้ บรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งจดทะเบยีนเพิม่ทนุช าระแลว้ส าหรบัหุน้ทีบ่รษิทัฯ เสนอขายในครัง้นี้ และยื่น
บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ กบักระทรวงพาณิชยก์่อนการส่งมอบหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ คาด
ว่าการจดทะเบยีนและการสง่มอบหุน้ของบรษิทัฯ จะด าเนินการไดภ้ายในประมาณ 5 วนัท าการภายหลงั
จากทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้แลว้ตามกฎหมายไทย สถานะของผู้ลงทุนในช่วงระหว่างที่ไดช้ าระ
เงนิค่าหุน้จนถงึเวลาทีไ่ดม้กีารจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้และยื่นบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ กบั
กระทรวงพาณิชยน์ัน้มคีวามไม่แน่นอนในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว ผู้ลงทุนจะยงัไม่ถือว่าเป็นผูถ้ือหุ้น
ของบรษิทัฯ แต่จะถอืว่าเป็นเจา้หนี้ทีไ่ม่มหีลกัประกนั 

 ความเส่ียงกรณีกฎหมายไทยและข้อบงัคบัของบริษัทฯ มีข้อจ ากดัการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริษทัฯ  

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ จ ากดัสดัส่วนการเป็นเจ้าของหุน้สามญัทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดในบรษิทัฯ ของ
ชาวต่างชาติไวท้ีร่อ้ยละ 49 นอกจากนี้ การเขา้ถอืหุน้ของชาวต่างชาตยิงัถูกจ ากดัไวโ้ดยกฎหมายไทย 
ดงันัน้สภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากขอ้จ ากดัดงักล่าว 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อการถอืหุน้ของชาวต่างชาตเิพิม่ขึน้ถงึเพดานทีก่ าหนดไว ้ผูถ้อืหุน้ชาวไทยอาจไม่
สามารถโอนหุน้ของตนใหบ้คุคลอื่นซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยได ้นอกจากนี้ผูถ้อืหุน้ซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทย อาจ
ไม่สามารถทราบไดล่้วงหน้าว่าหุน้สามญันัน้ จะตกอยู่ในขอ้จ ากดัจากสดัส่วนการถอืหุน้ของชาวต่างชาต ิ
และหุน้ดงักล่าวจะสามารถจดทะเบยีนในนามของผูซ้ือ้ไดห้รอืไม่ หรอืนายทะเบยีนหลกัทรพัย์จะปฏเิสธ
การจดแจง้การโอนหุน้สามญันัน้หรอืไม่เช่นกนั 
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โครงการในอนาคต  

บริษัทฯ มีแผนที่จะพฒันาโครงการในอนาคตทัง้ธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย และธุรกิจโรงงาน
ส าเรจ็รปูใหเ้ช่า ซึง่มมีลูค่ารวมประมาณ 2,322 ลา้นบาท โดยสามารถสรุปรายละเอยีดไดด้งันี้ 

1. โครงการ โรงงานส าเรจ็รปูให้เช่า (Ready Built Factories) โครงการ 2 

รายละเอียดโครงการ โรงงานส าเรจ็รปูให้เช่า โครงการ 2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
ทีต่ ัง้โครงการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ต าบลมาบ

ยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
 
 

พืน้ทีโ่ครงการ 13-2-48 ไร่ หรอื 21,792 ตร.ม. 

(พืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด 21,792 ตร.ม. และพืน้ทีเ่ช่า 9,100 ตร.ม. ส่วน
ทีเ่หลอือีก 12,692 ตร.ม. เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ไดแ้ก่ ถนนทางเขา้ 
พืน้ทีจ่อดรถ ส่วนภมูสิถาปตัยด์า้นสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้) 

พืน้ทีเ่ช่า 9,100 ตร.ม. (พืน้ทีโ่รงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่าทัง้หมด) 
จ านวนยนูิตทีใ่หเ้ช่า 4 ยนูิต 
จุดเด่นของโครงการ การออกแบบด้วยดไีซน์ทนัสมยั การจดัวางและจดัสรรด้านพื้นที่ใช้

สอยไดอ้ย่างเหมาะสม ไดม้าตรฐาน ลูกคา้ยงัสามารถออกแบบการใช้
งานไดอ้ย่างอสิระ คุม้ค่า และใชร้ะยะเวลาอนัสัน้ในการตัง้โรงงาน 
นอกจากนี้ โครงการยงัตัง้อยู่ในท าเลที่ด ีโดยตัง้อยู่ภายในโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ซึ่งมกีาร
บรหิารจดัการระบบสาธารณูปโภค การบ าบดัน ้าเสยี การก าจดัขยะที่
ไดม้าตรฐาน เป็นตน้ และมสีิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆอย่างครบครนั 

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 175 ลา้นบาท 
ค่าเช่าเฉลีย่ต่อตารางเมตร 200 บาท 
ชนิดของโครงการ โรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่า  
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รายละเอียดโครงการ โรงงานส าเรจ็รปูให้เช่า โครงการ 2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ขนาด 1,700 ตร.ม. จ านวน 1 ยนูิต 
 ขนาด 2,400 ตร.ม. จ านวน 1 ยนูิต 
 ขนาด 2,450 ตร.ม. จ านวน 1 ยนูิต 
 ขนาด 2,550 ตร.ม. จ านวน 1 ยนูิต 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเลก็และขนาดกลางในอุตสาหกรรมเบา ทัง้
ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ที่มีการผลิตเพื่อสนับสนุนการ
ประกอบธุรกจิของอุตสาหกรรมหนกัทีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง 

ระยะเวลาในการก่อสรา้งโครงการ คาดว่าจะเริม่ก่อสร้างในเดอืนกรกฎาคม ปี 2559 และคาดว่าจะแล้ว
เสรจ็ในเดอืนธนัวาคม ปี 2559 

อย่างไรกต็าม เพื่อเป็นการลดความเสีย่งจากการด าเนินการจดัหาผูเ้ช่านัน้ บรษิทัฯ ไดแ้บ่งการก่อสรา้งโครงการเป็น
เฟส ทัง้นี้ บริษัทฯ มีนโยบายการก่อสร้างโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่า โดยบรษิัทฯ จะเริม่พฒันาการก่อสร้างโรงงาน
ส าเรจ็รูปโครงการใหม่เพิม่เตมิเมื่อมจี านวนผู้เช่าในโครงการเดมิที่ไดพ้ฒันาแล้วเสรจ็ตัง้แต่รอ้ยละ 75 ขึน้ไป ดงันัน้ 
บรษิทัฯ จะเริม่พฒันาโครงการโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่า โครงการ 2 เมื่อมผีูเ้ช่าในโครงการ 1 จ านวน 8 รายขึน้ไป ซึง่
บรษิทัฯ ได้มกีารติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชดิ มกีารศกึษาและคาดการณ์สถานการณ์รวมถงึปจัจยัต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการลงทุนและการขยายตวัในภาคอุตสาหกรรมอยู่เสมอ โดยบรษิทัฯ คาดว่า บรษิทัฯ จะเริม่การก่อสรา้ง
โครงการโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่า โครงการ 2 ในปี 2559 

2. โครงการชีวารมย ์เรสซิเดนซ ์

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการชีวารมย ์เรสซิเดนซ ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ชือ่โครงการ ชีวารมย ์เรสซิเดนซ์ 
ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 

 



    บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดโครงการชีวารมย ์เรสซิเดนซ ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ทีต่ ัง้โครงการ ซอยรงัสติ-นครนายก 7 ถนนรงัสติ-นครนายก (รงัสติคลอง 1) จงัหวดั

ปทุมธานี 

พืน้ทีโ่ครงการ 15 ไร่ 2 งาน 36 ตร.วา 
พืน้ทีข่าย ประมาณ 12,730 ตร.ม. 
ชนิดของโครงการ บา้นเดีย่วและบา้นแฝด 
จุดเด่นของโครงการ ใกลก้บัหา้งสรรพสนิคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ เพยีง 1.3 กโิลเมตร ห่าง

จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12.6 
กโิลเมตรและ 15.0 กโิลเมตรตามล าดบั และห่างจากสนามบนิดอน
เมอืงเพยีง 18.3 กโิลเมตร 

มลูค่าโครงการโดยประมาณ 488 ลา้นบาท 
ราคาขายเฉลีย่ต่อตารางเมตร 38,390 บาท 
ราคาขายเฉลีย่ต่อยนูิต ประมาณ 5.15 ลา้นบาท 
จ านวนยนูิต บา้นเดีย่วและบา้นแฝด จ านวน 81 ยนูิต 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย นักศึกษา คณาจารย์  และบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพและ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
สถานะโครงการปจัจุบนั บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมต่อการ

ก่อสรา้งโครงการ ซึง่คาดว่าจะเริม่ก่อสรา้งภายในไตรมาส 2 ปี 2559 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง แบ่งระยะการก่อสรา้งออกเป็น 3 เฟส โดยแต่ละเฟสใชร้ะยะเวลาการ

ก่อสรา้งโดยประมาณ 8 - 10 เดอืน 
ความคบืหน้าในการก่อสรา้ง คาดว่าจะเริม่ก่อสรา้งภายในไตรมาส 2 ปี 2559 ภายหลงัการจดัซื้อ

ทีด่นิแลว้เสรจ็ 
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่นใน
บรเิวณเดยีวกนั 

 โครงการ บา้นสริวิลยั รงัสติ คลอง 1 โดยบรษิัท สริวิลยั พร็อพ
เพอรต์ี้ จ ากดั 

 โครงการ เดอะ ทรสัต์ รงัสติ คลอง 2 โดยบรษิัท ควอลติี้ เฮ้าส ์
จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ ศุภาลยั วลิล์ รงัสติ คลอง 2 โดยบรษิัท ศุภาลยั จ ากดั
(มหาชน) 

 โครงการ ภสัสร เพรสทิจ รงัสิต คลอง 2 โดยบริษัท พฤกษา 
เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ วลิเลจ ซีนเนอรี่ รงัสิต-คลอง 2 โดยบริษัท พฤกษา 
เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ สมัมากร คลอง 2 โดยบรษิทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 
 โครงการ  อินดี้  ร ังสิต -คลอง 3 โดยบริษัท  แลนด์  แอน 



    บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดโครงการชีวารมย ์เรสซิเดนซ ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ  อนินิซโิอ้ รงัสติ-คลอง 3 โดยบรษิทั แลนด์ แอน เฮา้ส ์
จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รงัสติ คลอง 3 โดยบรษิัท 
เอสซ ีแอสเสท จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ บ้านสถาพร รงัสิต คลอง 3 โดยบริษัท บ้านสถาพร 
รงัสติ จ ากดั  

 

3. โครงการชีวาทยั เพชรเกษม 27 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการชีวาทยั เพชรเกษม 27 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ชือ่โครงการ ชีวาทยั  เพชรเกษม 27 
ผูพ้ฒันาโครงการ บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
ทีต่ ัง้โครงการ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร 

 

พืน้ทีโ่ครงการ 4 ไร่ 0 งาน 36 ตร.วา 
พืน้ทีข่าย ประมาณ 23,000 ตร.ม. 
ชนิดของโครงการ อาคารพกัอาศยั 1 อาคาร สงูไมเ่กนิ 31 ชัน้ ซึง่ปจัจุบนัอยู่ระหว่างการ

พจิารณาแบบโครงการ 
จุดเด่นของโครงการ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส สถานีบางหวา้เพยีง 480 เมตรและอยู่

ตรงขา้มกบัมหาวทิยาลยัสยามระยะห่างประมาณ 800 เมตร 

 



    บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดโครงการชีวาทยั เพชรเกษม 27 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
มลูค่าโครงการโดยประมาณ 1,659 ลา้นบาท 
ราคาขายเฉลีย่ต่อตารางเมตร 75,000 บาท 
จ านวนหอ้งพกั หอ้งพกัอาศยั จ านวน 560 ยนูิต 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามรวมถึงนักลงทุนที่สนใจการลงทุนใน

โครงการตามแนวสถานีรถไฟฟ้า 
สถานะโครงการปจัจุบนั บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกทัง้ด้านกฎหมาย ด้าน

วิศวกรรมกรรมการก่อสร้างและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในการ
พจิารณาของที่ดนิที่จะจดัซื้อ ซึ่งคาดว่าจะพจิารณาแล้วเสรจ็ภายใน
เดอืนกรกฎาคม ปี 2559 

ระยะเวลาในการก่อสรา้ง ประมาณ 20 – 24 เดอืน 
ความคบืหน้าในการก่อสรา้ง คาดว่าจะเริม่ก่อสรา้งในปี 2559 ภายหลงัการจดัซื้อทีด่นิแลว้เสรจ็ 
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่นใน
บรเิวณเดยีวกนั 

 โครงการ เดอะ เพรสซิเดนท์ สาทร – ราชพฤกษ์ 3 โดยบรษิัท 
ชยัพฒันาทีด่นิ จ ากดั  

 โครงการ ฟิวส์ เซนเซ่ บางแค โดยบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ ลุมพนิีพาร์ค เพชรเกษม 98 โดยบรษิทั แอล พ ีเอ็น ดี
เวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ เดอะ โพรดจิี้ เพชรเกษม 62 โดยบรษิัท จดีที ีพร็อพ
เพอรต์ี้ จ ากดั 

 โครงการ แอสปาย สาทร – ราชพฤกษ์ โดยบรษิัท เอพ ี(ไทย
แลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

 

นอกจากโครงการในอนาคตทัง้ 3 โครงการขา้งต้นนี้ บรษิทัฯ ยงัคงมองหาโอกาสและศกัยภาพทางธุรกจิของการ
พฒันาโครงการอื่นอย่างต่อเนื่อง ซึง่นอกเหนือจากการพฒันาอาคารชุดคอนโดมเินียมแลว้ บรษิทัฯ ยงัพจิารณาถึง
โอกาสและความเหมาะสมในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยัประเภทอื่น เช่น โครงการบา้นจดัสรรประเภท
บา้นเดีย่ว บา้นแฝด หรอืทาวน์เฮ้าส ์รวมถงึยงัเปิดโอกาสพจิารณาการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอื่น 
เช่น อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพาณิชย ์รวมทัง้โครงการอสงัหารมิทรพัย์ในท าเลอื่นทีอ่ยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล เช่น หวัเมอืงหรอืแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัในภาคต่างๆ ของประเทศ ทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาดและมี
ศกัยภาพในการเตบิโตและสรา้งรายได ้ซึง่การพจิารณาเลอืกรูปแบบการพฒันาโครงการในแต่ละพืน้ที่นัน้ จะขึน้อยู่
กบัหลายปจัจยัส าคญัทีน่ ามาพจิารณา อนัเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 



    บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
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 ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ กล่าวคอื TEE Development Pte Ltd (“TEED”) เป็นบรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิการลงทุน
ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืและถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดย TEE Land Ltd (“TEEL”) โดย 
TEEL เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศสงิคโปร ์และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยส์งิคโปร ์(SGX Mainboard) ภายใตช้ื่อย่อหลกัทรพัย ์“TEEL” โดย ณ วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2559 TEEL มี
มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเท่ากบั 85.80 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอืเท่ากบัประมาณ 2,205.06 ลา้นบาท 

ประวติัควำมเป็นมำของ TEEL 

TEEL เป็นบรษิทัในเครอืของ TEE International Limited ("TEEl") ซึง่ TEEI ประกอบธุรกจิทีห่ลากหลายที่
เกี่ยวเน่ืองกับอสงัหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น งานรับเหมาด้านวิศวกรรมระบบและไฟฟ้า 
(Mechanical and Electrical Engineering) รบัเหมาและเปลี่ยนแปลงสภาพและประโยชน์ใชส้อยจากอาคาร
รูปลกัษณ์ดัง้เดมิเป็นอาคารรูปแบบใหม่ทัง้ภายในและภายนอก รบัเหมาออกแบบและตดิตัง้ระบบรกัษาความ
ปลอดภยั ระบบการสื่อสารไร้สาย มกีารลงทุนเองตลอดจนรบัเหมาเบด็เสรจ็ (Turnkey Contract) ทัง้การ
ออกแบบและก่อสร้างสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานประเภทต่างๆ เช่น โรงงานบ าบดัน ้าดี โรงงานบ าบดัน ้าเสยี 
โรงงานผลติปูนซเีมนต์ โรงงานผลติพลงังาน เป็นต้น นอกจากนี้ TEEI ยงัประกอบธุรกจิบรหิารจดัการด้าน
สาธารณูปโภคและสิง่แวดลอ้ม รวมถึงการบรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพื่อทีอ่ยู่อาศยัและเพื่อการ
พาณิชย ์

TEEl จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัทในปี 2523 และเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ (SGX 
Mainboard) ภายใต้ชื่อย่อหลกัทรพัย ์“TEE” โดย ณ วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2559 TEEI มมีูลค่าหลกัทรพัยต์าม
ราคาตลาดเท่ากบั 118.09 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอืเท่ากบัประมาณ 3,034.99 ลา้นบาท โดยต่อมา เมื่อ TEEI 
เหน็โอกาสและศกัยภาพของการขยายธุรกจิดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการต่อยอดกบัธุรกจิเดมิ TEEI 
จงึจดัตัง้ TEEL ขึน้เพื่อประกอบธุรกจิดงักล่าวในเดอืนมนีาคม ปี 2550 

TEEL เริม่ต้นพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อทีอ่ยู่อาศยัในประเทศสงิคโปรท์ัง้ประเภทอาคารสงู (High Rise) และ
ประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) และขยายการด าเนินธุรกจิไปยงัธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพาณิชย์
และอุตสาหกรรมเพิม่เตมิ เช่น โรงแรม หอพกั และโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่า ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
ไทย มาเลเซยี เวยีดนาม ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์เป็นต้น ทัง้ทีเ่ป็นการลงทุนดว้ยตนเองและการร่วมลงทุน
กบัหุน้สว่นทางธุรกจิอื่น (Joint Venture) 

นอกเหนือจาก TEEL แล้ว กลุ่มบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกบั TEEL ซึ่งเป็นบรษิัทในเครอืงของ TEEI เช่น PBT 
Engineering Pte Ltd หรอื Trans Equatorial Engineering Pte Ltd ยงัมคีวามเชีย่วชาญในการพฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม เช่น การก่อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมรวมถงึการวางระบบประกอบอาคาร
ต่างๆ ภายในโรงงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบการป้องกนัอคัคภียั หรอืวศิวกรรมการเดนิท่อ
และตัง้เครื่องสขุภณัฑใ์นอาคาร มานานกว่า 10 ปี  
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บริษทั ชีวำทยั จ ำกดั 
(มหำชน) 

บริษทั ชีวำทยั
อินเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั 

บริษทั ชีวำทยั ฮพั 
ซนู จ ำกดั 

100% 50% 

TEE Development  
Pte Ltd 

49% 

TEE Land Limited 

TEE International 
Limited 

100% 

71% 

โครงสรำ้งของกลุม่ TEEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงโครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่ม TEEL 

โครงกำรอสงัหำริมทรพัยภ์ำยใต้กำรพฒันำของ TEEL 

โครงกำรในอดีต 

โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร 

91 Marshall 
 

 โครงการกรรมสทิธิ ์เป็นอาคาร 5 ชัน้จ านวน 1 อาคาร  
 จ านวน 30 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนเลขที ่91 ถนน Marshall ประเทศสงิคโปร ์
 ขายไดร้อ้ยละ 100 
 โครงการแลว้เสรจ็ 

448 @ East Coast 
 

 โครงการกรรมสทิธิ ์เป็นอาคาร 5 ชัน้จ านวน 1 อาคาร  
 จ านวน 28 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนเลขที ่448 ถนน East Coast ประเทศสงิคโปร ์
 ขายไดร้อ้ยละ 100 
 โครงการแลว้เสรจ็ ณ เดอืนพฤษภาคม ปี 2556 

บรษิทัจดทะเบยีนใน 
ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์

บรษิทัจดทะเบยีนใน 
ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์
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โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร 

Bungalow at Braddell Height 
Estate 
 
 
 

 โครงการกรรมสทิธิ ์เป็นอาคารบงักะโล 2 ชัน้ 
 จ านวน 2 ยนูิตตดิกนั 
 ตัง้อยู่บนเลขที่ 31 และ 31A ถนน Dunsfold Drive ประเทศ

สงิคโปร ์
 ขายไดร้อ้ยละ 100 
 โครงการแลว้เสรจ็ ณ เดอืนธนัวาคม ปี 2553 

Cantiz @ Rambai 
 
 
 
 

 โครงการกรรมสทิธิ ์เป็นอาคาร 5 ชัน้จ านวน 1 อาคาร  
 จ านวน 12 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนเลขที ่21 ถนน Rambai ประเทศสงิคโปร ์
 ขายไดร้อ้ยละ 100 
 โครงการแลว้เสรจ็ ณ เดอืนเมษายน ปี 2554 

Thomson Duplex 
 
 
 

 โครงการกรรมสทิธิ ์เป็นอาคาร 5 ชัน้จ านวน 1 อาคาร  
 จ านวนดเูพลก็ซ ์6 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนเลขที ่323B ถนน Thomson ประเทศสงิคโปร ์
 ขายไดร้อ้ยละ 100 
 โครงการแลว้เสรจ็ ณ เดอืนเมษายน ปี 2553 

Aura 83 
 

 โครงการกรรมสทิธิ ์ประกอบดว้ยอาคาร 5 ชัน้ จ านวน 2 อาคาร  
 จ านวน 51 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนเลขที ่83 ถนน Duku ประเทศสงิคโปร ์
 ขายไดร้อ้ยละ 100 ณ วนัที ่27 เมษายน ปี 2558 
 คาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 1 ปี 2558 

Rezi26 
 
 
 
 
 

 เป็นโครงการกรรมสทิธิ ์ประกอบดว้ยอาคาร 7 และ 8 ชัน้ จ านวน 
2 อาคาร จ านวน 106 ยนูิต 

 ตัง้อยู่บนเลขที ่143 และ 145 ถนน Killney ประเทศสงิคโปร ์
 ขายไดร้อ้ยละ 100 
 คาดว่าจะแลว้เสรจ็ ณ เดอืนธนัวาคม ปี 2558 

Palacio 
 

 โครงการกรรมสทิธิ ์เป็นอาคาร 3 ชัน้  
 จ านวน 21 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนเลขที ่63-67 ถนน Telok Kurau ประเทศสงิคโปร ์
 ขายไดร้อ้ยละ 100 
 โครงการแลว้เสรจ็ ณ เดอืนธนัวาคม ปี 2557 
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โครงกำรในปัจจบุนั 

โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร 

The Boutiq 
 

 โครงการกรรมสทิธิ ์ประกอบดว้ยอาคาร 10 ชัน้ จ านวน 2 อาคาร 
 จ านวน 130 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนเลขที ่5 ถนน Lorong 26 Geylang ประเทศสงิคโปร ์
 ขายไดร้อ้ยละ 95 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 โครงการแลว้เสรจ็ ณ เดอืนตุลาคม ปี 2557 

The Peak @ Cairnhill I 
 

 โครงการกรรมสทิธิ ์เป็นอาคาร 15 ชัน้  
 จ านวน 52 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนเลขที ่51 ถนน Cairnhill ประเทศสงิคโปร ์
 ขายไดร้อ้ยละ 68 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 โครงการแลว้เสรจ็ ณ เดอืนพฤษภาคม ปี 2558 

Sky Green 
 

 โครงการกรรมสทิธิ ์เป็นอาคาร 16 ชัน้ จ านวน 2 อาคาร  
 จ านวน 176 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนเลขที่ 568 และ 570 ถนน MacPherson ประเทศ

สงิคโปร ์
 ขายไดร้อ้ยละ 100 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 คาดว่าจะแลว้เสรจ็ ณ เดอืนธนัวาคม ปี 2559 

Rezi3Two 
 

 โครงการกรรมสทิธิ ์เป็นอาคาร 8 ชัน้  
 จ านวน 65 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนเลขที่ 568 และ 570 ถนน MacPherson ประเทศ

สงิคโปร ์
 ขายไดร้อ้ยละ 63 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 คาดว่าจะแลว้เสรจ็ ในไตรมาส 2 ปี 2559 

Trio 
 
 

 โครงการกรรมสทิธิ ์เป็นอาคาร 4 ชัน้  
 จ านวน 43 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนเลขที ่11 ถนน Sam Leong ประเทศสงิคโปร ์
 ขายไดร้อ้ยละ 35 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 คาดว่าจะแลว้เสรจ็ ณ เดอืนมถุินายน ปี 2562 

The Peak @ Cairnhill II 
 
 
 

 โครงการกรรมสทิธิ ์เป็นอาคาร 18 ชัน้  
 จ านวน 160 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนเลขที ่61 ถนน Cairnhill ประเทศสงิคโปร ์
 คาดว่าจะแลว้เสรจ็ ณ เดอืนธนัวาคม ปี 2559 
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โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร 

HexaCube  
 

 โครงการกรรมสทิธป์ระกอบดว้ยอาคารส านักงานและศูนยก์ารคา้
ปลกีสงู 5 ชัน้ และอาคารจอดรถสงู 2 ชัน้ 

 จ านวนรวม 72 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนเลขที ่160 ถนน Changi ประเทศสงิคโปร ์
 ขายไดร้อ้ยละ 60 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 คาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 2 ปี 2560 

Cyberjaya 
 

 โครงการกรรมสทิธ์ประกอบด้วย SOHO อาคารส านักงาน และ
ศนูยก์ารคา้ปลกีสงู 5 ชัน้ โดยในส่วนทีเ่ป็นอาคารส านักงานยงัไม่
เปิดตวัโครงการ 

 จ านวนรวม 732 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนใจกลางของ Cyberjaya ประเทศสงิคโปร ์
 ศูนยก์ารคา้ปลกีขายไดร้อ้ยละ 100 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

SOHO เฟส 1 ขายได ้รอ้ยละ 87 และ SOHO เฟส 2 ขายไดร้อ้ย
ละ 48 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

 คาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 3 ปี 2560  

Flora Ville, Flora vista, Flora 
View 
 

 โครงการกรรมสทิธิ ์ 
 Flora Ville เป็นอาคาร 4 ชัน้ จ านวน 50 ยนูิต 
 Flora vista, Flora View เป็นอาคาร 4 ชัน้ จ านวน 3 อาคาร 

จ านวนหอ้งพกัอาศยั 90 ยนูิต จ านวนรา้นคา้ปลกี 28 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนเลขที ่2 ถนน Cactus ประเทศสงิคโปร ์
 Flora Ville ขายไดร้อ้ยละ 60 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 Flora Vista, Flora View ขายไดร้อ้ยละ 40 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2558 
 คาดว่าจะแลว้เสรจ็ ภายในเดอืนธนัวาคม ปี 2561 

NEWest 
 

 โครงการอาคารพกัอาศัยสูง 12 ชัน้ จ านวน 136 ยูนิต และ
ศนูยก์ารคา้ปลกี จ านวน 141 ยนูิต 

 ตัง้อยู่บนเลขที่ 1 และ 3 ถนน West Coast Drive ประเทศ
สงิคโปร ์

 ขายไดร้อ้ยละ 93 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 คาดว่าจะแลว้เสรจ็ ภายในไตรมาส 4 ปี 2561 

Workotel Riccarton 
 

 โครงการทีพ่กัอาศยัส าหรบัพนกังานปฏบิตักิาร  
 จ านวน 114 ยนูิต 
 โครงการกรรมสทิธบ์นเน้ือที ่16,200 ตารางเมตร 
 ตัง้อยู่ในเมอืง Christchurch ประเทศนิวซแีลนด ์
 มผีูเ้ช่ารอ้ยละ 100 
 โครงการแลว้เสรจ็ ณ เดอืนธนัวาคม ปี 2556 

 



    บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 

หน้า 94 

โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร 

Quality Hotel CKS Sydney 
Airport 
 

 โครงการโรงแรม 3 ดาว ภายใตแ้ฟรนไชสข์อง Quality Hotel  
 จ านวน 120 ยนูิต 
 ตัง้อยู่ในเมอืง Sydney ประเทศออสเตรเลยี 
 มผีูเ้ช่ารอ้ยละ 100 
 โครงการแลว้เสรจ็ ณ เดอืนธนัวาคม ปี 2556 
 

223 @Mountbatten 
 

 โครงการอาคารส านกังานใหเ้ช่า สงู 3 ชัน้ 
 จ านวน 90 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนเลขที ่223 ถนน Mountbatten ประเทศสงิคโปร ์
 มผีูเ้ช่ารอ้ยละ 80 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 โครงการแลว้เสรจ็ ณ เดอืนมกราคม ปี 2556 

Larmont Hotel 

 

 โครงการร่วมทุนโรงแรม 4 ดาว 
 จ านวน 76 ยนูิต 
 ตัง้อยู่เลขที ่2-14 ถนน Kings, Potts Point 2011 เมอืง Sydney 

ประเทศออสเตรเลยี 
 จะด าเนินการปรบัปรุงเพิม่เตมิในไตรมาส 2 ปี 2559 

Thistle Guest House   โครงการร่วมทุนโรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็นเป็นบา้นพกัอาศยัส าหรบั
นกัท่องเทีย่ว 

 จ านวน 10 ยนูิต 
 ตัง้อยู่เลขที ่21 ถนน Main North เมอืง Christchurch ประเทศ

ออสเตรเลยี 
 โครงการแลว้เสรจ็ ณ เดอืนมนีาคม ปี 2558 

Heibre 28 

 

 โครงการกรรมสทิธิ ์เป็นอาคาร 5 ชัน้ พร้อมสิง่อ านวยความ
สะดวกสว่นกลาง 

 จ านวน 28 ยนูิต 
 ตัง้อยู่บนเลขที ่64 Hillside Drive ประเทศสงิคโปร ์
 ขายไดร้อ้ยละ 40 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 คาดว่าจะแลว้เสรจ็ ภายในไตรมาส 4 ปี 2560 

 
ข้อมูลกำรตรวจสอบประธำนกรรมกำรบริหำรบริษทัฯ โดย Commercial Affairs Department  

ในเดอืนเมษายน ปี 2555 Mr. Bertie Cheng Shao Shiong ซึง่เป็นกรรมการอสิระและประธานกรรมการของ 
TEEI  และ Mr. Phua Chian Kin ซึง่เป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการของ TEEI และด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ในปจัจุบนั ไดร้บัการตรวจสอบจาก Commercial Affairs 
Department (“CAD”) ในประเทศสงิคโปร ์ว่าอาจมกีารฝา่ฝืนขอ้ก าหนดในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้า มาตรา 289 เรื่องการแทรกแซงราคาหุน้ (Market Rigging Provision) ทัง้นี้ Mr. Bertie Cheng 
Shao Shiong และ Mr. Phua Chian Kin ไดแ้สดงเจตจ านงในการใหร้่วมมอืกบั CAD ส าหรบัการตรวจสอบ
ขอ้มลูดงักล่าวอย่างเตม็ที ่โดยใหข้อ้มลูแก่ CAD เกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งในช่วงระหว่างวนัที ่
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1 กรกฎาคม 2551 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2552 อย่างไรกต็าม แม ้CAD จะมกีารตรวจสอบการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของกรรมการดงักล่าว ทีผ่่านมา CAD ยงัไม่มกีารยื่นการฟ้องรอ้งต่อ Mr. Bertie Cheng Shao Shiong และ Mr. 
Phua Chian Kin ส าหรบัประเดน็ดงักล่าวแต่อย่างใด 

ทัง้นี้ ขอ้มลูขา้งตน้ดงักล่าวไดถู้กเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 2557 ของ TEEI และในรายงานประจ าปี 2557 
ของ TEEL รวมถงึหนังสอืชีช้วนของ TEEL ในปี 2556 ซึง่ขอ้มูลของรายงานดงักล่าว TEEI และ TEEL ไดม้ี
การเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องทัง้ 2 บรษิทั 
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   ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุ้น 

หุ้นสามญั 

 จ านวนทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 750,000,000 บาท (เจด็รอ้ยหา้สบิลา้นบาท) โดยเป็นทุนจดทะเบยีน
เรียกช าระแล้วจ านวน 488,000,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบแปดล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
488,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ซึง่ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใน
ครัง้นี้ บรษิัทฯ จะมทีุนจดทะเบยีนช าระแล้วเต็มมูลค่าจ านวน 750,000,000 บาท (เจด็ร้อยห้าสบิลา้นบาท) 
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 750,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)  

 ข้อจ ากดัการโอนหุ้น 

บรษิทัฯ ไม่มขีอ้จ ากดัการโอนหุน้ โดยการโอนหุน้จะตอ้งไม่ท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้โดยบุคคลต่างดา้วมากกว่า
รอ้ยละ 49 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนใน
ครัง้นี้ หากการโอนหุน้ของบุคคลใดท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้โดยบุคคลต่างดา้วมากกว่ารอ้ยละ 49 ของหุน้ทีม่ ี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัฯ มสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธไม่รบัจดทะเบยีนการโอนหุน้ดงักล่าว 

หุ้นกู้ 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่4/2558 เมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม 2558 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ออกหุน้กูร้ะยะสัน้
ในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท อายุของหุน้กูร้ะยะสัน้ไม่เกนิ 270 วนั เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนในวงจ ากดัและมี
ผูถ้อืหุน้ไม่เกนิ 10 ราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดย ณ วนัที ่29 พฤษภาคม 2558 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขาย
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2558 จ านวน 140.00 ลา้นบาท ซึง่เป็นหุน้กูร้ะยะสัน้ ไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มปีระกนั และครบก าหนดไถ่
ถอนวนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2559 ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มยีอดคงเหลอืของหุน้กู้จ านวน 
140.00 ลา้นบาท 

ตัว๋แลกเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มยีอดคงเหลอืของตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) จ านวน 7 ฉบบั มูลค่า
รวม 410.00 ลา้นบาท ซึง่ตัว๋แลกเงนิน้ีเป็นหลกัทรพัยแ์ละไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายในวงจ ากดั  

ผูถ้ือหุ้น 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2559 และภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใน
ครัง้นี้ สรุปไดด้งันี้ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขาย 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนในครัง้น้ี 
หลงัการเสนอขาย 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนในครัง้น้ี 
จ านวนหุ้น  ร้อยละ จ านวนหุ้น  ร้อยละ 

บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั1 248,880,000 51.00 248,880,000 33.18 
TEE Development Pte. Ltd.2 239,119,300 49.00 239,119,300 31.88 
นายปชาธปิ เมตตาประสพกจิ 600 0.00012 600 0.00008 
นางสาววนิดา วงษาลาภ 100 0.00002 100 0.00001 
รวม 488,000,000 100.00 488,000,000 65.07 
จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายต่อประชาชนทัว่ไป - - 262,000,000 34.93 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขาย 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนในครัง้น้ี 
หลงัการเสนอขาย 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนในครัง้น้ี 
จ านวนหุ้น  ร้อยละ จ านวนหุ้น  ร้อยละ 

รวมทัง้หมด 488,000,000 100.00 750,000,000 100.00 

 หมายเหต ุ

1. บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) มทีุนจดทะเบยีนและช าระ
แลว้จ านวน 100.00 ลา้นบาท ถอืหุน้โดยนายชาตชิาย พานิชชวีะและครอบครวัในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั มโีครงสรา้งการถอื
หุน้ดงันี้  

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั 

จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

1. นายชาตชิาย พานิชชวีะ 600,000 60.00 
2. นางสมหะทยั พานิชชวีะ* 100,000 10.00 
3. นายพาทศิ พานิชชวีะ** 100,000 10.00 
4. นายสารศิ พานิชชวีะ** 100,000 10.00 
5. เดก็หญงิอาภาพศิ พานิชชวีะ** 100,000 10.00 
รวม 1,000,000 100.00 

* นางสมหะทยั พานิชชวีะ เป็นภรรยาของนายชาตชิาย พานิชชวีะ 
**นายพาทศิ พานิชชวีะ นายสารศิ พานิชชวีะ และเดก็หญงิอาภาพศิ พานิชชวีะ เป็นบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะของนายชาตชิาย พานิช
ชวีะ และนางสมหะทยั พานิชชวีะ 

2. TEE Development Pte. Ltd. (“TEED”) เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์ประกอบธุรกจิลงทุนใน
บรษิทัอื่น (Holding Company)  มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้จ านวน 3.00 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์ถอืหุน้
โดย TEE Land Ltd. ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ ทัง้นี้ ณ วนัที ่11 มกราคม
2559 TEED มโีครงสรา้งการถอืหุน้ดงันี้ 

 
 TEE Land Ltd. (“TEEL”) เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อที่อยู่อาศยัและเพื่อการพาณิชย์ มทีุนจดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 145.07 ล้านดอลลาร์
สงิคโปร ์และ TEEL เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(SGX Mainboard) ทัง้นี้ ณ 

TEE Land Ltd. 

TEE International Ltd. 

Mr. Phua Chian Kin 

63.24%

% 

58.70%

% 

ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ 

ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ 

41.30% 

36.76% 

TEE Development Pte. Ltd. 

100.00% 
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วนัที ่11 มกราคม 2559 TEEL ถอืหุน้โดย TEE International Ltd. ในสดัส่วนรอ้ยละ 63.24 และผูถ้อื
หุน้รายอื่นๆ ไดแ้ก่ นกัลงทุนสถาบนัและประชาชนทัว่ไป ในสดัสว่นรอ้ยละ 36.76 

 TEE International Ltd. (“TEEI”) เป็นบรษิทัที่จดัตัง้ในประเทศสงิคโปร์ ประกอบธุรกจิ 3 ธุรกจิไดแ้ก่ 
ธุรกจิให้บรกิารวศิวกรรมก่อสร้างงานระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า (Mechanical and electrical 
engineering) ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อที่อยู่อาศยัและเพื่อการพาณิชย์ (Real estate) และ
ธุรกิจให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดย TEEI มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว
จ านวน 57.04 ลา้นดอลลาร์สงิคโปร์ และเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ (SGX 
Mainboard) ทัง้นี้ ณ วนัที ่11 มกราคม 2559 TEEI ถอืหุน้โดย Mr. Phua Chian Kin ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 58.70 และผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ ไดแ้ก่ นกัลงทุนสถาบนัและประชาชนทัว่ไป ในสดัสว่นรอ้ยละ 41.30 

สญัญาระหว่างผูถื้อหุ้น 

กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั (“ชาตชิวีะ”) และ TEE Development Pte. Ltd. 
(“TEED”) รวมกนัแลว้เรยีกว่า “กลุ่มผูถ้อืหุน้” ไดเ้ขา้ท าสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ในช่วงเวลาก่อนการออกและเสนอ
ขายหุน้ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (“การเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก”) เพื่อก าหนดขอ้ตกลงเกีย่วกบั
การใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยมสีาระส าคญัโดยสรุปดงัต่อไปนี้ 

การมผีลใชบ้งัคบัของ
สญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ 

สญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้จะมผีลใชบ้งัคบัในวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ ในสว่นทีม่กีารออก
และเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรกไดร้บัการช าระมูลค่าหุน้และบรษิทัฯ ได้
ด าเนินการจดทะเบียนเพิม่ทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว 
(“วนัทีม่ผีลใชบ้งัคบัของสญัญา”)  

รายละเอยีดเกีย่วกบั
คณะกรรมการบรษิทั  

 คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไมเ่กนิ 7 คน โดยประกอบ
ไปดว้ย 
(1) กรรมการบรหิาร 4 คน  
(2) กรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ภายหลงัการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยผูถ้อืหุน้เดมิ

แต่ละรายจะมสีทิธสิง่ตวัแทนเป็นกรรมการบรษิทัไดต้ามกฎเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(1) ส าหรบักรรมการบรหิาร 4 คน ให้ผูถ้อืหุ้นเดมิแต่ละรายมสีทิธเิสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเขา้รบัต าแหน่งเป็นกรรมการได ้2 คน  
(2) ส าหรบักรรมการอสิระ 3 คน ใหก้ลุ่มผูถ้อืหุน้ร่วมกนัเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบตัคิรบถว้นเพื่อไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ  

ทัง้นี้ ใหก้ารแต่งตัง้กรรมการของบรษิทัฯ เป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ของกลุ่มผูถ้อืหุน้ภายหลงัจากการ
เสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก กลุ่มผูถ้อืหุน้จะมกีารเจรจาโดยสุจรติเพื่อ
ก าหนดสทิธใินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ 

เงื่อนไขการได้มาและ  ผูถ้อืหุน้เดมิตกลงทีจ่ะไม่ด าเนินการ (และด าเนินการใหบุ้คคลทีเ่กีย่วโยงกนั
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จ าหน่ายไปซึ่งหุ้นของ
บรษิทัฯ 

กบัตนภายใตก้ฎเกณฑก์ารครอบง ากจิการไม่ด าเนินการ) ซือ้หรอืไดม้าซึง่หุน้
ของบรษิทัฯ นอกเหนือจากหุน้ทีต่นถอือยู่เมื่อมกีารออกและเสนอขายหุน้ต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก เวน้แต่ไดด้ าเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่ าหนดใน
สญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ 

 ผูถ้อืหุน้เดมิตกลงทีจ่ะไม่ด าเนินการ (และด าเนินการใหบุ้คคลทีเ่กีย่วโยงกนั
กบัตนภายใตก้ฎเกณฑก์ารครอบง ากจิการไม่ด าเนินการ) โอน หรอืจ าหน่าย 
หรอืก่อภาระผูกพนั (รวมแลว้เรยีกว่า “การจ าหน่าย”) ในหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่
ตนถอือยู่ ณ ขณะทีก่ารออกและเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นครัง้แรกเสรจ็
สิน้ เวน้แต่ไดด้ าเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่ าหนดในสญัญาระหว่างผูถ้อื
หุ้น ซึ่งรวมถึงการโอนหุ้นให้บริษัทในเครือและการได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ข้อห้ ามการประกอบ
ธุรกจิแขง่ขนั 

กลุ่มผู้ถือหุ้นตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกจิที่มลีกัษณะแข่งขนัหรอืมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

(1) ในระหว่างทีต่นยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
(2) ภายในระยะเวลา 2 ปีหลงัจากทีต่นสิน้สดุการเป็นคู่สญัญาในสญัญาระหว่าง

ผูถ้อืหุน้ฉบบันี้  

ทัง้นี้ ในส่วนของ TEED นัน้ก าหนดให้ขอ้สญัญาดงักล่าวคลอบคลุมถึงการไม่
ประกอบธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัทโดย TEE Land Limited และ TEE 
International Limited รวมถงึบรษิทัในเครอืของทัง้สองบรษิทัดงักล่าวดว้ย โดย
ให้ข้อสญัญาดงักล่าวมีผลใช้บงัคบัตราบเท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายของ
ประเทศที่เป็นที่ตัง้ของทัง้สองบรษิทัดงักล่าว และตราบเท่าที่ TEED สามารถ
ด าเนินการได้ทางกฎหมายโดยอาศยัอ านาจของในฐานะบรษิัทในเครอืของทัง้
สองบรษิทัดงักล่าว 

กา ร ใ ช้ สิท ธิบ อก เ ลิ ก
สญัญา 

คู่สญัญาอาจใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ในกรณีทีเ่ป็นไปตามทีก่ าหนด
ในสญัญาซึง่รวมถงึกรณีดงัต่อไปนี้ 

ก. ผูถ้ือหุน้รายใดรายหนึ่งถือหุน้น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุน้ที่ออกและมกีาร
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

ข. ผูถ้อืหุน้รายใดรายหนึ่งปฏบิตัผิดิหน้าทีต่ามทีก่ าหนดในสญัญาระหว่างผูถ้อื
หุน้และไม่สามารถแกไ้ขเหตุผดิสญัญาไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลประจ าปีของบรษิทัฯ ได ้โดยจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอ านาจอนุมตัิให้
จ่ายเงนิปนัผลไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเหน็ว่า บรษิทัฯ มผีลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ แลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธหิลงัหกั
ภาษี และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินส ารองอื่นๆ (ถ้าม)ี ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มี
อ านาจในการพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผล โดยค านึงถงึปจัจยัต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น 
เงนิส ารองเพื่อจ่ายช าระหนี้เงนิกู้ยมื แผนการลงทุนในการขยายกจิการ หรอืเพื่อสนับสนุนกระแสเงนิสดของ
บรษิทัฯ ในกรณีทีม่ผีลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด เป็นตน้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัย่อยอาจพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลประจ าปีของบรษิทัย่อยได ้โดยจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบ
จากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิัทย่อย เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบรษิัทย่อยมี
อ านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเหน็ว่า บรษิทัย่อยมผีลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ แลว้ให้
รายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป 

บรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงั
หกัภาษ ีและหลงัหกัเงนิส ารองตามกฎหมาย รวมถงึเงนิส ารองอื่นๆ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัย่อยเป็นผู้
มอี านาจในการพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผล โดยค านึงถงึปจัจยัต่างๆ เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้ือหุ้น 
เช่น เงนิส ารองเพื่อจ่ายช าระหนี้เงนิกูย้มื แผนการลงทุนในการขยายกจิการ หรอืเพื่อสนบัสนุนกระแสเงนิสดของ
บรษิทัในกรณีทีม่ผีลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด เป็นตน้ 
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โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสร้างการจดัการของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 3 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทัง้นี้ บรษิัทฯ มี
โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (และทีม่ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) ครบถว้นทุกประการ 

คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 ท่าน ดงันี้ 

โดยมนีายปชาธปิ เมตตาประสพกจิ ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเลขานุการบรษิทั 

กรรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ 

นายชาตชิาย พานิชชวีะ หรอื นางสมหะทยั พานิชชวีะ ลงลายมอืชื่อร่วมกบั Mr. Phua Cher Chew หรอื Mr. 
Boon Choon Kiat และประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษิทัส าหรบัปี 2557 และ ปี 2558 มรีายละเอยีดดงันี้ 

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จ านวนประชุมทัง้หมด  

ปี 2557 ปี 2558 
1. นายชาตชิาย พานิชชวีะ 1/1 13/13 
2. นางสมหะทยั พานิชชวีะ 1/1 12/13 
3. Mr. Phua Cher Chew 1/1 6/13 
4. Mr. Boon Choon Kiat 1/1 13/13 
5. นางสภุาภรณ์ บุรพกุศลศรี1 0/1 13/13 
6. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร1 0/1 13/13 
7. Mr. Chung Tang Fong2 0/1 4/13 

 หมายเหตุ  
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศร ีและนายชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั โดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่30 มกราคม 2558 

2. Mr. Chung Tang Fong ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั โดยมตทิีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2558 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. นายชาตชิาย พานิชชวีะ ประธานกรรมการ 
2. นางสมหะทยั พานิชชวีะ กรรมการ 
3. Mr. Phua Cher Chew กรรมการ  
4. Mr. Boon Choon Kiat กรรมการ  
5. นางสภุาภรณ์ บุรพกุศลศร ี กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. Mr. Chung Tang Fong กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

หมายเหตุ: นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศร ีเป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบส าหรบัปี 2558 มรีายละเอยีดดงันี้ 

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จ านวนประชุมทัง้หมด 

ปี 2558 
1. นางสภุาภรณ์ บุรพกุศลศร ี 6/6 
2. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร 6/6 
3. Mr. Chung Tang Fong 4/6 

หมายเหตุ เมื่อวนัที ่30 มกราคม 2558 บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศร ีและนายชยั
ยุทธ เตชะทศันสุนทร และเมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2558 บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบอกีจ านวน 1 ทา่น ไดแ้ก่ Mr. Chung Tang Fong 

   คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

 การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรหิารส าหรบัปี 2558 มรีายละเอยีดดงันี้ 

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จ านวนประชุมทัง้หมด 

9 เดือนแรกของปี 2558 
1. Mr. Phua Chian Kin 3/3 
2. นายชาตชิาย พานิชชวีะ 3/3 
3. Mr. Boon Choon Kiat 3/3 

หมายเหต ุเมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2558 บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้กรรมการบรหิารจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ Mr. Phua Chian Kin นายชาตชิาย พานิชชวีะ 
และ Mr. Boon Choon Kiat  

 

 

 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1.  นางสภุาภรณ์ บุรพกุศลศร ี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร กรรมการตรวจสอบ 
3. Mr. Chung Tang Fong กรรมการตรวจสอบ  

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. Mr. Phua Chian Kin ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายชาตชิาย พานิชชวีะ กรรมการบรหิาร 
3. Mr. Boon Choon Kiat กรรมการบรหิาร 
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   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 
ท่าน ดงันี้ 

   ผูบ้ริหาร  

ณ วนัที ่11 มกราคม 2559 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มจี านวน 5 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. Mr. Boon Choon Kiat กรรมการผูจ้ดัการ / ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน

อุตสาหกรรม (รกัษาการ) / ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
พฒันาธุรกจิ (รกัษาการ) / ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
บรหิารองคก์ร (รกัษาการ) 

2. นางสาวธนิศร โอศริ ิ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานคอนโดและสายงานบ้าน 
3. นายสมโชค เหลอืงศุภรพงศ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก่อสรา้งและสนบัสนุน  
4. นายยทุธนา บุญสทิธวิราภรณ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก่อสรา้งและสนบัสนุน 
5. นางสาวสุนนัทรา มหาประสทิธิช์ยั รองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงนิและบญัชี 

หมายเหต ุ      
1.   นางสาวธนิศร โอศริ ิด ารงต าแหน่งผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานคอนโด ตัง้แต่วนัที ่9 กนัยายน 2558  
2.   นายยุทธนา บุญสทิธวิราภรณ์ ด ารงต าแหน่งผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก่อสรา้งและสนบัสนุน ตัง้แต่วนัที ่10 สงิหาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. Mr. Chung Tang Fong  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
2. นางสภุาภรณ์ บุรพกุศลศร ี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
4. นายชาตชิาย พานิชชวีะ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
5. Mr. Boon Choon Kiat กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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โครงสรา้งองคก์ร (Organization Chart)       

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝา่ยตรวจสอบภายใน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 เลขานุการบรษิทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

Mr. Boon Choon Kiat 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานคอนโด 
นางสาวธนิศร โอศิริ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานอตุสาหกรรม 

(รกัษาการ) 

Mr. Boon Choon Kiat 

คณะกรรมการบรหิาร 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบรหิารองคก์ร 

(รกัษาการ) 

Mr. Boon Choon Kiat 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานก่อสรา้งและสนบัสนุน 
นายสมโชค เหลืองศภุรพงศ ์

นายยุทธนา บญุสิทธิวราภรณ์ 

รองผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานการเงนิและบญัช ี

นางสาวสนัุนทรา มหาประสิทธ์ิชยั 
 ฝา่ยการขาย 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบา้น 
นางสาวธนิศร โอศิริ 

ฝา่ยการตลาด 

ฝา่ยการขาย 

ฝา่ยการตลาด 

ฝา่ยการขาย 

ฝา่ยจดัซื้อ 

ฝา่ยกฏหมาย 

ฝา่ยบุคคล 

ฝา่ยสารสนเทศ 

ฝา่ยการเงนิ 

ฝา่ยจดัซื้อ 

ฝา่ยก่อสรา้ง 

ฝา่ยบรกิารลกูคา้ 

ฝา่ยบรกิารหลงัการขาย 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานพฒันาธรุกจิ 

(รกัษาการ) 

Mr. Boon Choon Kiat 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

ฝา่ยวจิยัและพฒันา 

หมายเหต ุ  ฝา่ยตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เป็นการว่าจา้งบุคคลภายนอก (Outsource) โดยไดแ้ต่งตัง้บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั ท าหน้าทีด่งักล่าว 
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เลขานุการบริษทั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2558 เมื่อวนัที ่ 14 สงิหาคม 2558 มมีตแิต่งตัง้นายปชาธปิ เมตตา
ประสพกจิ ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทั ตามขอ้ก าหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญตับิรษิัท
มหาชน พ.ศ.2535 ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์ุจรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
โดยมบีทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคบัต่างๆ ของบริษัทฯ ที่
คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มกีารปฏบิตัิตามอย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ  รวมถึงรายงานการ
เปลีย่นแปลงในขอ้ก าหนดกฎหมายทีม่นียัส าคญัแก่กรรมการ 

2. จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัและขอ้พงึ
ปฏบิตัต่ิางๆ 

3. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติาม
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

4. จดัท าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ รายงานประจ าปีของบรษิทั หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุ้น หนังสอืนัด
ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม 

5. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร พรอ้มทัง้จดัท าส าเนาส่งใหป้ระธาน
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากบับริษัทต าม
ระเบยีบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ  

7. ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทราบสทิธต่ิางๆ ของผูถ้อืหุน้และขา่วสารของบรษิทัฯ  

8. ดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั และด าเนินการเรื่องอื่นใดที่ไดร้บัการมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั 

9. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส  สอดคล้องกบับทบาทหน้าที่ความ
รบัผดิชอบในการก ากบัการท างานของบรษิทัฯ และผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ44 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2558 ได้อนุมตัคิ่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน มรีายละเอยีดดงันี้ 
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ต าแหน่งกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ ค่าตอบแทนรายเดือน 
ประธานกรรมการ 60,000 60,000 

กรรมการ 40,000 10,0001 
กรรมการอสิระ 20,000 10,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 - 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 - 
ประธานกรรมการบรหิาร 70,000 -2 
กรรมการบรหิาร 60,000 - 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 40,000 - 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 20,000 - 
หมายเหตุ  1. บรษิทัลดอตัราค่าตอบแทนรายเดอืนของกรรมการบรษิทั (ทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระ) จาก 40,000 บาท เป็น 

10,000 บาทตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2558 เป็นตน้ไป 
2. บรษิทัฯ ไดย้กเลกิการจา่ยค่าตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก่ประธานกรรมการบรหิารตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2558 เป็น
ตน้ไป 

3.  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของค่าตอบแทนรายเดอืน 
  

ในปี 2557 และ ปี 2558 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิใหแ้ก่กรรมการ มรีายละเอยีดดงันี้  

รายช่ือกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2557 
(บาท) 

ปี 2558 
(บาท) 

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริหาร 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน1 

1. นายชาตชิาย พานิชชวีะ 30,000 770,000 - 120,000 - 
2. นางสมหะทยั พานิชชวีะ 20,000 490,000 - - - 
3. Mr. Phua Cher Chew 20,000 450,000 - - - 
4. Mr. Boon Choon Kiat 20,000 160,000 - 60,000 - 
5. นางสภุาภรณ์ บุรพกุศลศรี2 - 190,000 200,000 - - 
6. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร2 - 250,000 100,000 - - 
7. Mr. Chung Tang Fong2 - 170,000 80,000 - - 
8. Mr. Phua Chian Kin3 - - - 340,000 - 

รวม 90,000 2,480,000 380,000 520,000 - 
หมายเหตุ    
1.   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ ยงัไมเ่คยมกีารประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2.  นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี และนายชยัยุทธ เตชะทศันสุนทร ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่30 มกราคม 2558 และ Mr. Chung Tang Fong ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
บรษิทั โดยมตทิีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2558 

3.  Mr. Phua Chian Kin ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบรหิาร โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2558 เมื่อ
วนัที ่31 มนีาคม 2558  
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4. ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่ม-ี 

ผูบ้ริหาร  

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ในปี 2557 และปี 2558 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิใหแ้ก่ผูบ้รหิาร รายละเอยีดดงันี้ 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 
ปี 2557 ปี 2558 

จ านวน1  

(ราย) 
คา่ตอบแทน 

(บาท) 
จ านวน2 

(ราย) 
คา่ตอบแทน3 

(บาท) 
เงนิเดอืนและโบนสั 5 5,238,784 5 13,065,402 

อื่นๆ4 5 159,490 5 376,857 

รวม  5,398,274  13,442,259 
หมายเหตุ    
1. ในปี 2557 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิารจ านวน 5 รายได้แก่ Mr. Boon Choon Kiat นางสาวมณีรตัน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ นายจริฐา  

วรปรางกุล นายสมโชค เหลอืงศภุรพงศ ์และนางสาวสุนนัทรา มหาประสทิธิช์ยั  
2. ในปี 2558 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิารเพิม่ขึน้/ลาออก จ านวน 6 รายไดแ้ก่  

- นางสาวมณีรตัน์ ธนชัญ์เศรษฐ ์ซึง่ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานคอนโด ได้ลาออกจากการท างาน
กบับรษิทัฯ เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม 2558 และนางสาวธนิศร โอศริ ิได้เขา้มาปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนในต าแหน่งผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการ สายงานคอนโดและสายงานบา้น ตัง้แต่วนัที ่9 กนัยายน 2558 จนถงึปจัจบุนั 

- นางสาวกรวรรธน์ หริญัรจุพิงศ ์ซึง่ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชแีละการเงนิ ได้ร่วมงานกบั
บรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่27 เมษายน 2558 ถงึวนัที ่10 สงิหาคม 2558 และปจัจุบนั Mr. Boon Choon Kiat ได้ปฏบิตัิ
หน้าทีแ่ทนในต าแหน่งผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงนิและบญัช ี(รกัษาการ) ร่วมกบันางสาวสุนันทรา 
มหาประสทิธิช์ยั ซึง่ด ารงต าแหน่งรองผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงนิและบญัช ี

- นายจริฐา วรปรางกุล ซึง่ด ารงต าแหน่งผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานอตุสาหกรรม ไดล้าออกจากการท างานกบั
บรษิทัฯ เมื่อวนัที ่31 กรกฏาคม 2558 และนายภราดร ธนไพศาลกจิ ไดเ้ขา้มาปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนในต าแหน่งผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการ สายงานอตุสาหกรรม ตัง้แต่วนัที ่9 กนัยายน 2558 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 

- นายยุทธนา บุญสทิธวิราภรณ์ ได้ร่วมงานกบับรษิทัฯ ในต าแหน่งผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก่อสรา้งและ
สนบัสนุน ตัง้แต่วนัที ่10 สงิหาคม 2558 จนถงึปจัจบุนั 

ดงันัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิารจ านวนทัง้สิน้ 5 ราย 
3. ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าหรบัปี 2558 ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บรหิารทุกท่าน ทัง้ผู้บรหิารท่านทีไ่ด้ลาออกแล้วใน

ระหว่างปี 2558 และผูบ้รหิารทีย่งัด ารงต าแหน่งอยู่ในปจัจบุนั  
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก่ เงนิสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพีและเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่ม-ี 

กรรมการบริหาร  

1.   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ในปี 2558 บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริหารจ านวน 3 ราย เป็น
ค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบีย้ประชุมรวมจ านวน 520,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่ม-ี 
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บุคลากร 

 จ านวนพนักงานทัง้หมด  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ถงึ 2558 บรษิทัฯ มจี านวนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้รหิาร) จ านวนทัง้สิน้ 43 
คน 61 คน และ 81 คน ตามล าดบั โดยแบ่งตามสายงาน มรีายละเอยีดดงันี้ 

สายงาน 
จ านวนพนกังาน (คน) 

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 
1. สายงานคอนโด 31 45 25 
2. สายงานบา้น - - - 
3. สายงานอุตสาหกรรม 1 1 1 
4. สายงานก่อสรา้งและสนบัสนุน - - 22 
5. สายงานพฒันาธุรกจิ - - 4 
6. สายงานการเงนิและบญัช ี 5 8 11 
7. สายงานบรหิารองคก์ร 6 7 18 

รวม 43 61 81 

ค่าตอบแทนพนักงาน  

ในปี 2557 และปี 2558 บรษิทัฯ จ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ในลกัษณะต่างๆ 
ไดแ้ก่ เงนิเดอืน เงนิโบนสั และเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี มรีายละเอยีดดงัตารางดงัต่อไปนี้ 

คา่ตอบแทนพนกังาน (บาท) ปี 2557 ปี 2558 
เงนิเดอืนและโบนสั 7,642,071 34,924,854 
อื่นๆ1 260,581 1,612,193 

รวม 7,902,652 36,537,047 
หมายเหต ุ1. ค่าตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก่ เงนิสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพี และเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 (รวมทัง้
ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) เมื่อวนัที ่20 มกราคม 2554 

ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

-ไม่ม-ี 

นโยบายในการพฒันาบุคลากร  

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อที่จะ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตัิงานให้ก้าวทนัการ
เปลีย่นแปลงและเป็นไปตามกลยุทธข์องบรษิทัฯ โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1. การฝึกอบรมพนกังานต้องมกีารจดัท าเป็นแผนการฝึกอบรมรายปี โดยต้องสอดคลอ้งกบัแผนงาน
ธุรกจิของบรษิทัฯ 
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2. การฝึกอบรมและพฒันาพนกังานเป็นหน้าทีท่ีจ่ะท าร่วมกนัดงันี้ 

 บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งมัน่ที่จะฝึกอบรมและพฒันาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่วยงาน
ทรพัยากรบุคคลเป็นผูด้ าเนินการ และก าหนดเป็นแนวทางว่าพนกังานแต่ละคนควรไดร้บัการ
ฝึกอบรมจ านวนเท่าใดต่อปี 

 ผู้บงัคบับญัชารบัผดิชอบให้ผู้ใต้บงัคบับญัชามโีอกาสเขา้รบัการฝึกอบรมและพฒันาอย่าง
สม ่าเสมอโดยพจิารณาจากแผนการฝึกอบรม 

 พนักงานต้องขวนขวายที่จะพฒันาและปรบัปรุงตนเองตามแผนพฒันาให้ทนักบัภารกิจที่
เปลีย่นแปลง 

3. การฝึกอบรมและพฒันาพนกังานประกอบดว้ย 2 สว่น คอื การฝึกอบรมเกีย่วกบังานในหน้าที ่และ
การฝึกอบรมเกีย่วกบัการบรหิารจดัการและพฤตกิรรมองคก์รอื่นๆ โดยให้ก าหนดแปรผนัไปตาม
สถานการณ์และความจ าเป็น 

4. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานโดยหน่วยงานด าเนินการเองและโดยสถาบนัภายนอก
องคก์ร 
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1. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน)  

ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

1. นายชาตชิาย พานิชชวีะ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
 

53 ปรญิญาโท สาขาการคา้ระหวา่ง
ประเทศและการตลาด 
มหาวทิยาลยัซานฟรานซสิโก 
 
ปรญิญาตร ีสาขาการธนาคาร 
มหาวทิยาลยัซาน ฟรานซสิโก 
      
หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที ่9/2004 

-ไมม่-ี สามนีางสม
หะทยั พานิช
ชวีะ 

2558 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2551 – 2558 
 
 
 

2558 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2558 – ปจัจบุนั 
 
 

2557 – ปจัจบุนั 
 
 

2556 – ปจัจบุนั 

ประธานกรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

 
 

กรรมการ 
 
 

 
กรรมการ 

 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 

บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั  
 
 
 
บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บรษิทั คา้ไพบูลย ์
จ ากดั 
 
บรษิทั ทุนไพบูลย ์
จ ากดั 
 
บรษิทั ดที ีแอนด ์จ ี

ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
ประกอบกจิการขนสง่และขนถ่าย
สนิคา้ และคนโดยสาร ทัง้ทางบก 
ทางน ้า ทางอากาศ 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
เขา้เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความ
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 
 

2556 – ปจัจบุนั 
 
 

2554 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2551 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2550 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2550 – 2558 
 

 

 
 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 
 
 

จ ากดั 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั 
อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั 
 
บรษิทั โกลบอล เอน็ไว
รอนเมนทอล 
เทคโนโลย ีจ ากดั 
 
บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซูน 
จ ากดั 
 
 
บรษิทั พารากอน คาร์
เรนทลั จ ากดั 
 
 
บรษิทั เอทพี ี30 คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั 
 

รบัผดิชอบในหา้งหุน้ส่วนจ ากดัหรอื
เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยี 
 
 
 
ประกอบธุรกจิใหเ้ช่า การขาย การ
ซือ้และด าเนินงานดา้น
อสงัหารมิทรพัย ์
 
ใหบ้รกิารเช่ายานยนตช์นิดรถยนต์
นัง่สว่นบุคคล กระบะ รถตู ้และรถ
ขนาดเลก็ทีค่ล้ายกนั 
 
ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัการใหบ้รกิาร
ขนสง่ 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2550 – ปจัจบุนั 
 
 
 
2549 – ปจัจบุนั 
 
 
2549 – ปจัจบุนั 

 
 

2548 – ปจัจบุนั 
 
 

2548 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2548 – ปจัจบุนั 
 
 

2547 – ปจัจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 

บรษิทั ททีแีอล 
อุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั ไพลกัษณ์ 
จ ากดั 
 
บรษิทั ไพบูลยธ์ุรกจิ 
จ ากดั 
 
บรษิทั บางกอก 
ครสิตลั จ ากดั 
 
บรษิทั ไทยศรี
ประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั กรมดษิฐ ์พารค์ 
จ ากดั 
 
บรษิทั อมตะ 

ประกอบธุรกจิป ัน่เสน้ดา้ยและทอผา้
จากเสน้ใยสงัเคราะห ์
 
 
ประกอบธุรกจิโฮลดิง้เพื่อลงทุนใน
สนิทรพัย ์
 
ใหบ้รกิารเช่าอาคารสถานทีแ่ละ
เฟอรนิ์เจอร ์
 
ประกอบธุรกจิผูผ้ลติและคา้สง่อฐิแกว้
และกระเบือ้งโมเสด 
 
ประกอบธุรกจิการประกนัวนิาศภยั 
 
 
 
ประกอบกจิการใหเ้ช่าอาคาร พรอ้ม
ทัง้ใหบ้รกิารและสาธารณูปโภค 
 
ประกอบธุรกจิสถานีจ าหน่ายแก๊ส 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 

2545 – ปจัจบุนั 
 
 

2540 – ปจัจบุนั 
 

2537 – ปจัจบุนั 
 

 
 
2536 – ปจัจบุนั 
 

 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 
 

 
กรรมการ 

 

ปิโตรเลยีม จ ากดั 
 
บรษิทั ชา้งไอแลนด ์รี
สอรท์ จ ากดั 
 
บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั 
 
บรษิทั คาเธย่ล์สีแพลน 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั สมีาธานี จ ากดั  
 

และศูนยอ์าหาร 
 
ประกอบธุรกจิรสีอรท์และสปา 
 
 
ใหบ้รกิารทีป่รกึษาและลงทุนใน
บรษิทัอื่น 
ประกอบธุรกจิลสีซิง่ (ใหเ้ช่า
ทรพัยส์นิ) เช่าซือ้ รถยนต ์เครื่องจกัร 
และทรพัยส์นิอื่น 
 
ใหบ้รกิารโรงแรม หอ้งพกั อาหาร 
เครื่องดื่ม อื่นๆ  
 

2. นางสมหะทยั พานิชชวีะ 
กรรมการ 
 

49 ปรญิญาโท สาขาการจดัการ 
สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์ 
ศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ปรญิญาตร ีสาขาครศุาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

-ไมม่-ี ภรรยานายชาติ
ชาย พานิชชวีะ 

2558 – ปจัจบุนั 
 

 
 

2551 – 2558 
 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

 

บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
 
 

ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
  
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุน่ที ่104/2008 
 

 
2558 – ปจัจบุนั 

 
 
 

2557 – 2558 
 
 

2556 – ปจัจบุนั 
 
 

2555 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2555 – ปจัจบุนั 
 
 

 
2554 – ปจัจบุนั 

 

 
กรรมการ 

 
 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ  
ประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 
 

ประธาน
คณะกรรมการการ

ลงทุน 
 

กรรมการ 
 

 
บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บรษิทั เอทพี ี30 คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั 
 
บรษิทั ชวีาทยั 
อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั 
 
บรษิทั อมตะ วเีอน็ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั อมตะ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั โกลบอล เอน็ไว
รอนเมนทอล 

 
ประกอบกจิการขนสง่และขนถ่าย
สนิคา้ และคนโดยสาร ทัง้ทางบก 
ทางน ้า ทางอากาศ 
 
ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัการใหบ้รกิาร
ขนสง่ 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นรูป
ของการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
ขายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding Company) 
 
 
ใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยี 
 



                  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 

2554 – 2558 
 
 

2547 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2540 – ปจัจบุนั 
 

 
2538 – ปจัจบุนั 
 

 
 

กรรมการ 
 
 

Director 
President  

 
 

กรรมการ 
 

 
กรรมการ 

 

เทคโนโลย ีจ ากดั 
 
บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ 
เพาเวอร ์จ ากดั 
 
Amata (Vietnam) 
Joint Stock 
Company, Vietnam 
 
บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั 
 
 
บรษิทั อมตะ โฮลดิง้ 
จ ากดั 
 

 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่นที ่
เกีย่วกบัธุรกจิพลงังาน 
 
ประกอบธุรกจิพฒันานิคม
อุตสาหกรรม 
 
 
ใหบ้รกิารทีป่รกึษาและลงทุนใน
บรษิทัอื่น 
 
ใหบ้รกิารเป็นนายหน้าตวัแทน 
สง่ออกอาหารกระป๋อง 

3. Mr. Phua Cher Chew 
กรรมการ 

40 ปรญิญาตร ีFaculty of Business, 
Central Queensland University 
 
 

-ไมม่-ี หลาน Mr. Phua 
Chian Kin 

2558 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2556 – 2558 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
 

ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน



                  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 

2557 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2557 – ปจัจบุนั 
 
 

2557 – ปจัจบุนั 
 
 

2557 – ปจัจบุนั 
 
 

2556 – ปจัจบุนั 
 
 

2556 – ปจัจบุนั 
 
 

 
 

Director 
 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

กรรมการ 
 
 

Chairman & 
Director 

 

 
 
Potts Point 
Hospitality Pty Ltd., 
Australia 
 
JPJ Properties Pty 
Ltd, Australia 
 
TEE Vista Pte Ltd., 
Singapore 
 
Menara Jutamas 
Sdn Bhd, Malaysia 
 
บรษิทั ชวีาทยั 
อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั   
 
Viet-TEE Co., Ltd., 
Vietnam 
 

ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2556 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2556 – ปจัจบุนั 
 
 

2556 – ปจัจบุนั 
 
 

2556 – ปจัจบุนั 
 
 

2556 – ปจัจบุนั 
 
 

2556 – ปจัจบุนั 
 
 

2556 – ปจัจบุนั 
 

Director 
 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director 
 

Klang City 
Development Pte 
Ltd., Singapore 
 
KAP Holding (China) 
Pte Ltd, Singapore 
 
Workotel Ltd, New 
Zealand 
 
TEE Ventures Pte 
Ltd., Singapore 
 
TEE Oceania Pte Ltd., 
New Zealand 
 
Wealth Development 
Pte. Ltd., Singapore 
 
Development 16 Pte 
Ltd., Singapore 

ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
และลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
และลงทุนในบรษิทัอื่น 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
2556 – ปจัจบุนั 

 
 

2555 – 2558 
 
 

2555 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2555 – ปจัจบุนั 
 
 

2555 – ปจัจบุนั 
 
 

2555 – ปจัจบุนั 
 
 

2555 – ปจัจบุนั 

 
Director 

 
 

Director 
 
 

Director & Chief 
Executive 
Director 

 
Director 

 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director 

 
TEE Industrial Pte. 
Ltd., Singapore 
 
KSH (China) Venture 
Pte Ltd, Singapore 
 
TEE Land Ltd., 
Singapore 
 
 
Unique Commercial 
Pte Ltd., Singapore 
 
Unique Wellness Pte 
Ltd., Singapore 
 
Development 32 Pte 
Ltd., Singapore 
 
Development 72 Pte 

 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
และลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
ประกอบธุรกจิดา้นสขุภาพและสปา 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 

2555 – ปจัจบุนั 
 
 

2555 – ปจัจบุนั 
 
 

2555 – ปจัจบุนั 
 
 

2555 – ปจัจบุนั 
 
 

2555 – ปจัจบุนั 
 
 

2555 – ปจัจบุนั 
 
 

2555 – ปจัจบุนั 

 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director 

Ltd., Singapore 
 
TEE Hospitality Pte 
Ltd., Singapore 
 
Unique Capital Pte. 
Ltd., Singapore 
 
Unique Consortium 
Pte Ltd., Singapore 
 
Unique Realty Pte 
Ltd., Singapore 
 
Residenza Pte Ltd., 
Singapore 
 
Development 26 Pte 
Ltd., Singapore 
 
Unique Development 

 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
และลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 

2554 – ปจัจบุนั 
 
 

2554 – ปจัจบุนั 
 
 

2554 – ปจัจบุนั 
 
 

2554 – ปจัจบุนั 
 
 

2554 – ปจัจบุนั 
 
 

2554 – ปจัจบุนั 
 
 
 

 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director & 
Managing 
Director 

 

Pte Ltd., Singapore 
 
TEE Resources Sdn 
Bhd, Malaysia 
 
TEE Homes Pte Ltd., 
Singapore 
 
Development 83 Pte 
Ltd., Singapore 
 
TEE Property Pte 
Ltd., Singapore 
 
TEE Realty Pte Ltd., 
Singapore 
 
TEE Development  
Pte Ltd., Singapore 
 
 

 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
และลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในธรุกจิพฒันา 
อสงัหารมิทรพัย ์
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในธรุกจิพฒันา 
อสงัหารมิทรพัย ์
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2553 – 2555 
 
 
 
 

2550 – 2556 
 
 
 

2547 – 2556 
 
 

2547 – 2556 
 
 
 

2544 – 2557 
 

Director 
 
 
 
 

General Manager 
 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 
 

กรรมการ 

Rong Cheng (Sin 
Ming Road) Bak Kut 
Teh Pte Ltd., 
Singapore 
 
TEE International 
Ltd., Singapore 
 
 
TEE Management 
Pte Ltd., Singapore 
 
Trans Equatorial 
Engineering Pte Ltd., 
Singapore 
 
บรษิทั ออสกา้ เอสเตท 
เมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ประกอบธุรกจิรา้นอาหาร 
 
 
 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในธรุกจิพฒันา 
อสงัหารมิทรพัย ์และ ลงทุนในบรษิทั
อื่น 
 
ประกอบธุรกจิก่อสรา้งและบรหิาร
จดัการโครงการ 
 
ประกอบธุรกจิก่อสรา้ง 
 
 
 
ใหบ้รกิารรบัจดัการและดแูล
ผลประโยชน์ รบับรหิารโครงการ 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

4. Mr. Boon Choon Kiat 
กรรมการ 
กรรมการผูบ้รหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 

40 ปรญิญาตร ีFaculty of 
Accountancy, Nanyang 
Technological University, 
Singapore 
 
CFA Charterholder  
 
Chartered Accountant 
(Singapore) 
 
หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุน่ที ่155/2012 
 
 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 2558 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2551 – 2558 
 
 
 

2557 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2556 – ปจัจบุนั 
 
 

2556 – ปจัจบุนั 
 
 

2554 – ปจัจบุนั 
 
 

กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
Non-Executive 

Director & 
Finance Director 

 
กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

Director 
 
 

กรรมการ 
 

 

บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
 
 
 
TEE Land Ltd., 
Singapore 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั 
อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั 
 
Viet-TEE Co., Ltd., 
Vietnam 
 
บรษิทั โกลบอล เอน็ไว
รอนเมนทอล 
เทคโนโลย ีจ ากดั 

ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
และลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยี 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
2551 – ปจัจบุนั 

 
 
 

2546 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2545 – 2557 
 
 
 

2544 – ปจัจบุนั 
 

 
2543 – ปจัจบุนั 

 
 

 
กรรมการ 

 
 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 

 

 
บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซูน  
จ ากดั                 
 
 
บรษิทั ออสกา้ ดไีซน์ 
แอนด ์เดคคอเรชัน่ 
จ ากดั 
 
บรษิทั ออสกา้ พรอ็พ
เพอรต์ี ้เมนเนจเมน้ท ์
จ ากดั 
 
บรษิทั ออสกา้ เอสเตท 
เมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 
บรษิทั ทรานส อคิวอ
โทเรยีล อนิโดไชน่า 
จ ากดั 
 
 

 
ประกอบธุรกจิใหเ้ช่า การขาย การ
ซือ้และด าเนินงานดา้น
อสงัหารมิทรพัย ์
 
ประกอบธุรกจิก่อสรา้งและออกแบบ 
 
 
 
ใหบ้รกิารทีป่รกึษา 
 
 
 
ใหบ้รกิารรบัจดัการและดแูล
ผลประโยชน์ รบับรหิารโครงการ 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

5. นางสภุาภรณ์ บุรพกุศลศร ี
กรรมการ 
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

62 ปรญิญาโท สาขาบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที ่87/2011 
 
หลกัสตูร Role of the 
Compensation Committee 
Program (RCC) รุน่ที ่13/2011 
 
หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุน่ที ่172/2013 
 
 
 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 2558 – ปจัจบุนั 
 
 
 
 

2558 – 2558 
 
 
 
 

2551 – 2556 
 
 
 
 

2551 – 2555 

กรรมการ 
กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
กรรมการ 

กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

รองกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่
สายงานแผนงาน
และการเงนิ                    

 
กรรมการ 

 

บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
 
 
 
 
บรษิทั ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั โรงแรมท่า
อากาศยานสวุรรณภูม ิ
จ ากดั 
 
 
  

ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
 
ประกอบธุรกจิสนามบนิ 
 
 
 
 
ประกอบธุรกจิโรงแรม 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

6. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร         
กรรมการ  
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

45 ปรญิญาโท สาขาการจดัการ 
Johnson & Wales, Rhode 
Island, USA 
 
ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที ่119/2015 
 
 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 2558 – ปจัจบุนั 
 
 
 
 

2558 – 2558 
 
 
 
 

2558 – ปจัจบุนั 
 
 

2557 – ปจัจบุนั 
 
 

2557 – ปจัจบุนั 
 
 

2556 – ปจัจบุนั 
 

กรรมการ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

 
กรรมการ 

กรรมการอสิระ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

 
กรรมการ 

 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ

บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
 
 
 
 
บรษิทั ปณุณะ เอน
เตอรไ์พรซ ์จ ากดั 
 
บรษิทั ทุนไพบูลย ์
จ ากดั 
 
บรษิทั เกยีรตแิลนด ์
จ ากดั 
 
บรษิทั เกยีรตธิานี 
คนัทรคีลบั จ ากดั 

ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
 
ประกอบกจิการบรหิารอาคารตวัแทน
และนายหน้าซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
ประกอบกจิการสนามกอลฟ์ 
ภตัตาคาร สนามเทนนิส และโรงแรม 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 

2555 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2552 – ปจัจบุนั 
 
 

2552 – ปจัจบุนั 
 

ตรวจสอบ 
 

กรรมการ 
กรรมการอสิระ 

 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 

 
 
บรษิทั ททีแีอล 
อุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั เจเนอรลั อนิชวั
รนัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
 
บรษิทั เดอะ ลทิเิก
เทอรส์ จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประกอบธุรกจิป ัน่เสน้ดา้ยและทอผา้
จากเสน้ใยสงัเคราะห ์
 
 
ประกอบธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศ
ภยั 
 
ใหบ้รกิารทางดา้นกฎหมาย 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

7. Mr. Chung Tang Fong 
กรรมการ  
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

62 
 

ปรญิญาเอก Victoria University, 
School of Management, 
Neuchatel Switzerland 
 
ปรญิญาโท Curtin University, 
Graduate Business School, 
Perth, Australia  
 
ปรญิญาตร ีOttawa University, 
Ottawa, Kansas, USA  
 
 
Graduate Diploma, Tenosek 
Polytechnic, Singapore 
 
Research Scholar, Peking 
University, School of 
Economics, China 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 2558 - ปจัจบุนั 
 
 
 
 

2558 – 2558 
 
 
 
 

2557 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2557 – ปจัจบุนั 
 
 
 
 
 2547 – ปจัจบุนั 
 

กรรมการ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

 
กรรมการ 

กรรมการอสิระ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

 
Independent 

Director 
 
 

Independent 
Director 

 
 
 

Managing 
Director 

บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั  
 
 
 
 
Southern Packaging 
Group Ltd., 
Singapore 
 
Ace Achieve Infocom 
Ltd., Singapore  
 
 
 
Xi-Hong Enterprise 
Pte Ltd., Singapore  

ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
 
ประกอบธุรกจิบรรจภุณัฑ ์
 
 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น ที่
เกีย่วขอ้งกบัระบบสื่อสาร และเป็นผู้
ใหบ้รกิารเทคโนโลยกีารสื่อสารใน
สาธารณรฐัประชาชนจนี 
 
ประกอบธุรกจิซือ้มาขายไปและขนสง่ 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

8. Mr. Phua Chian Kin 
ประธานกรรมการบรหิาร 

55 ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า, Singapore 
Polytechnic 

-ไมม่-ี ลุงของ Mr. 
Phua Cher 

Chew 

2558 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2558 – 2558 
 
 
 

2551 - 2556 
 
 
 

2558 – ปจัจบุนั 
 
 
 
 
 

2557 – ปจัจบุนั 
 
 

ประธาน
กรรมการบรหิาร 

 
 

ประธาน
กรรมการบรหิาร 

 
 

กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

 
 

Vice Chairman 
 
 
 
 
 

Director 
 
 

บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
 
 
 
PowerSource 
Philippines 
Distributed Power 
Holdings Inc., 
Philippines 
 
TEE Hydro Pte Ltd., 
Singapore 
 

ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
ประกอบธุรกจิก่อสรา้ง 
 
 
 
 
 
ใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยี 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2556 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2555 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2555 – ปจัจบุนั 
 
 

2555 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2555 – 2556 
 
 

2555 – 2555 
 
 

Director and 
Managing 
Director 

 
Director and 
Managing 
Director 

 
Director 

 
 

Director and 
Managing 
Director 

 
Managing 
Director 

 
Director 

 
 

TEE Infrastructure 
Pte Ltd., Singapore 
 
 
TEE Resources Pte 
Ltd., Singapore 
 
 
TEE Hong Kong 
Ltd., Hong Kong 
 
PBT Holding Pte 
Ltd., Singapore 
 
 
Development 72 Pte 
Ltd., Singapore 
 
Development 32 Pte 
Ltd., Singapore 
 

ประกอบธุรกจิวางโครงสรา้งระบบ
พืน้ฐานสาธารณูปโภค 
 
 
ประกอบธุรกจิก่อสรา้ง และ วาง
โครงสรา้งระบบพืน้ฐาน
สาธารณูปโภค 
 
ประกอบธุรกจิก่อสรา้ง  
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2554 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2554 – ปจัจบุนั 
 
 

2554 – ปจัจบุนั 
 
 
 
 

2554 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2554 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2554 – ปจัจบุนั 

Director and 
Company 
Secretary 

 
Chairman 

 
 

Director 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 

Director 

ARY Venture INC 
Pte Ltd., Singapore 
 
 
TEE Vietnam Co, 
Ltd., Vietnam 
 
CMC 
Communications 
(Philippines) Inc. 
(Philippines) 
 
บรษิทั ซเีอม็ซ ีคอม
มวินิเคชนัส ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
 
บรษิทั โกลบอล เอน็ไว
รอนเมนทอล 
เทคโนโลย ีจ ากดั 
 
CMC 

ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 
 
ประกอบธุรกจิตดิตัง้เครอืขา่ยการ
สื่อสาร 
    
 
 
ประกอบธุรกจิตดิตัง้โครงขา่ยการ
สื่อสาร 
 
 
ใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยี 
 
 
 
ประกอบธุรกจิตดิตัง้โครงขา่ยการ
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 
 
 

2554 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2554 – 2555 
 
 

2554 – 2555 
 
 

2554 – 2555 
 
 

2552 – 2555 
 
 

2552 – 2555 

 
 
 
 

Director 
 
 
 

Director  
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Managing 
Director 

 
Director 

Communications 
(Singapore) Pte Ltd., 
Singapore 
 
CMC 
Communications Sdn 
Bhd, Malaysia 
 
TEE Homes Pte Ltd., 
Singapore 
 
Residenza Pte Ltd., 
Singapore 
 
KSH (China) Venture 
Pte Ltd., Singapore 
 
Development 83 Pte 
Ltd., Singapore 
 
Development 26 Pte 

สื่อสาร 
 
 
 
ประกอบธุรกจิตดิตัง้โครงขา่ยการ
สื่อสาร 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 



                  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 

2552 – ปจัจบุนั 
 
 

2552 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2550 – 2556 
 
 

2550 – ปจัจบุนั 
 
 

2548 – ปจัจบุนั 
 
 

2546 – ปจัจบุนั 
 
 

 
 

Director 
 
 

Director 
 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 

Ltd., Singapore 
 
PBT Engineering 
Sdn Bhd, Brunei 
 
New Zealand 
Bloodstock Asia Pte 
Ltd., Singapore 
 
TEE Development 
Pte Ltd., Singapore 
 
PBT Engineering 
Sdn Bhd , Malaysia 
 
TEE Chem Pte Ltd., 
Combodia 
 
NexFrontier 
Solutions Pte Ltd., 
Singapore 

 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในธรุกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์
 
ประกอบธุรกจิก่อสรา้ง 
 
 
ประกอบธุรกจิก่อสรา้ง 
 
 
ประกอบธุรกจิก่อสรา้ง 
 
 



                  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
2546 – ปจัจบุนั 

 
 
 

2545 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2544 – ปจัจบุนั 
 
 

2544 – ปจัจบุนั 
 
 

2543 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2543 – ปจัจบุนั 
 

 
กรรมการ 

 
 
 

Director 
 
 
 

Director 
 
 

กรรมการ 
 
 

Director &  
Managing 
Director 

 
Managing 
Director 

 
บรษิทั ออสกา้ ดไีซน์ 
แอนด ์เดคคอเรชัน่ 
จ ากดั 
 
TEE M&E 
Engineering Sdn 
Bhd, Malaysia 
 
Security Pro-Telco 
Pte Ltd, Singapore 
 
บรษิทั ออสกา้ เอสเตท 
เมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 
TEE International 
Ltd., Singapore 
 
 
PBT Engineering Pte 
Ltd., Singapore 

 
ประกอบธุรกจิก่อสรา้งและออกแบบ 
 
 
 
ประกอบธุรกจิก่อสรา้ง 
 
 
 
ประกอบธุรกจิก่อสรา้ง 
 
 
ใหบ้รกิารรบัจดัการและดแูล
ผลประโยชน์ รบับรหิารโครงการ 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนและพฒันา
อสงัหารมิทรพัยแ์ละลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
ประกอบธุรกจิก่อสรา้ง 
 



                  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
2543 – ปจัจบุนั 

 
 

2543 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2542 – ปจัจบุนั 
 
 

2542 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2539 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2533 – ปจัจบุนั 
 

 
Managing 
Director 

 
กรรมการ 

 
 
 

Director 
 
 

Director 
 
 
 

Director 
 
 
 

Managing  
Director 

 
TEE Management 
Pte Ltd., Singapore 
 
บรษิทั ทรานส อคิวอ
โทเรยีล อนิโดไชน่า 
จ ากดั 
 
4 P Investments Pte 
Ltd., Singapore 
 
PBT International 
Holdings Pte Ltd., 
Singapore 
 
PBT Automobile & 
Credit Pte Ltd., 
Singapore 
 
Trans Equatorial 
Engineering Pte Ltd., 

 
ประกอบธุรกจิก่อสรา้งและบรหิาร
จดัการโครงการ 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
และรบัเหมาก่อสรา้ง 
 
 
ใหบ้รกิารเช่ายานยนตช์นิดรถยนต์ 
นัง่สว่นบุคคล 
 
 
ประกอบธุรกจิก่อสรา้ง 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 Singapore 
 

 

9. นางสาวธนิศร โอศริ ิ
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานคอนโด  
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบา้น 
 
 

46 ปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร ์
สาขานาฎศลิป์ไทย สถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคล 
 
 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 2558 – ปจัจบุนั 
 
 
 
 
 
 

2550 – 2558 
 
 
 

2550 – 2550 
 

 
2534 – 2549 

 

 

ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายงาน

คอนโด 
ผูช้่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการ  
สายงานบา้น 

 
ผูช้่วยผูอ้ านวยการ

ฝา่ยขาย 
 
 

ผูจ้ดัการฝา่ยขาย 
 

 
ผูจ้ดัการฝา่ยขาย 

 

 

 

บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 
 
บรษิทั อนนัดา ดเีวลล
อปเมน้ท ์จ ากดั
(มหาชน) 
 
บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั แลนด ์แอนด ์

เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

10. นายสมโชค เหลอืงศุภรพงศ ์     51 ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมโยธา -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2558 – ปจัจบุนั ผูช้่วยกรรมการ บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์



                  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานก่อสรา้งและสนบัสนุน 
 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  
 
 
 

2558 – 2558 
 
 
 
 

2557 – 2557 
 
 
 

2556 – 2556 
 
 
 

2547 - 2555 
  

ผูจ้ดัการ สายงาน
ก่อสรา้งและ
สนบัสนุน 

 
ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายงาน
คอนโด ฝา่ย

ก่อสรา้งคอนโด  
 

ผูจ้ดัการ ฝา่ย
วศิวกรรม 

 
 

ผูอ้ านวยการ
โครงการ 
กรรมการ 

 
ผูจ้ดัการโครงการ 

 

(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
 
 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
 
 
 
บรษิทั ท าเลไทย 
ธรรมชาต ิจ ากดั  
 
 
บรษิทั อ ีเอม็ ซ ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 

เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง และ
ใหบ้รกิารทางดา้นวศิวกรรมและ
สถาปตัยกรรม 
 
ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 

11. นายยทุธนา บุญสทิธวิราภรณ์ 44 ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมโยธา -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2558 – ปจัจบุนั ผูช้่วยกรรมการ บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์



                  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานก่อสรา้งและสนบัสนุน 
 

มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์  
 
 
 

2556 – 2557 
 
 
 
 
 
 
 

2555 - 2556 
 
 
 

2554 - 2555 
 

ผูจ้ดัการ สายงาน
ก่อสรา้งและ
สนบัสนุน 

 
ผูจ้ดัการโครงการ 
สายงานพฒันา
ผลติภณัฑแ์ละ

ก่อสรา้ง สาขาฝา่ย
ดพีารท์เมนทส์โตร์
และไฮเปอรม์าร์

เก๊ต 
 
ผูจ้ดัการฝา่ย/

ผูเ้ชีย่วชาญพฒันา
ความสามารถ 

 
ผูจ้ดัการโครงการ 

อาวโุส 
 

(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั เอก-ชยั ดสีทริ
บวิชัน่ ซทิเทม จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี้ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั พฤกษา เรยีล 
เอสเตท จ ากดั
(มหาชน) 
 

เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
 
ธรุกจิคา้ปลกี 
 
 
 
 
 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

12. นางสาวสุนนัทรา  31 ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชี -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2558 – ปจัจบุนั รองผูช้่วย บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
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 หน้า 138 

ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

มหาประสทิธิช์ยั 
รองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานการเงนิและบญัช ี
 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
 
 
 

2558 - 2558 
 
 
 
 

2557 - 2558 
 
 
 

2555 – 2557 
 
 
 

2552 - 2555 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานการเงนิ

และบญัช ี
 

รองผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานการเงนิ

และบญัช ี
 

ผูจ้ดัการ ฝา่ย
การเงนิและบญัช ี

 
 

ผูจ้ดัการ ฝา่ย
การเงนิและบญัช ี

 
 

ผูช้่วยผูจ้ดัการ
บญัช ี

(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
 
 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
 
 
 
บรษิทั ทรานส อคิวอ
โทเรยีล อนิโดไชน่า 
จ ากดั 
 
บรษิทั เอม็.ท.ีโกลด ์
ฟิวเจอร ์จ ากดั 

เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
 
ประกอบธุรกจินายหน้าสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าทองค า 

13. นายปชาธปิ เมตตาประสพกจิ 
เลขานุการบรษิทั 

32 ปรญิญาโท บรหิาร ธุรกจิ  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

-0.00- -ไมม่-ี 2558 - ปจัจบุนั 
 

เลขานุการบรษิทั 
รองผูช้่วย

บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
(มหาชน) 

ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

รองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
ฝา่ยกฎหมาย  

   
 
 
ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์บณัฑติ  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
หลกัสตูร Company Secretary 
Program (CSP) รุน่ที ่61/2015 
 

 
 
 

2557 - 2558 
 
 
 

2557 – ปจัจบุนั 
 
 
 

2549 - 2557 
 

 

กรรมการผูจ้ดัการ  
ฝา่ยกฏหมาย  

 
รองผูช้่วย

กรรมการผูจ้ดัการ  
ฝา่ยกฏหมาย  

 
กรรมการ 

 
 
 

ผูจ้ดัการ 
 

 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั  
 
 
 
บรษิทั ซเีอม็ซ ีคอม
มวินิเคชนัส ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
 
บรษิทั ทรานส อคิวอ
โทรเรยีล อนิโดไชน่า  
จ ากดั 
 

ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
 
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
ประกอบธุรกจิตดิตัง้โครงขา่ยการ
สื่อสาร 
 
 
ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
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2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

นาย 
ชาตชิาย  
พานิชชวีะ 

นาง 
สมหะทยั 
พานิชชวีะ 

Mr. Phua 
Cher 
Chew 

Mr. Boon 
Choon 
Kiat 

นางสภุา
ภรณ์ บุรพ
กุศลศร ี

นายชยั
ยทุธ เตชะ
ทศันสนุทร 

Mr. 
Chung 
Tang 
Fong 

Mr. 
Phua 
Chian 
Kin 

นางสาว 
ธนิศร 
โอศริ ิ

นาย 

สมโชค 

เหลอืงศุ

ภรพงศ ์   

นายยทุธนา 

บุญสทิธวิรา

ภรณ์ 

นางสาว
สนุนัทรา 
มหา

ประสทิธิ ์
ชยั 

นาย 
ปชาธปิ
เมตตา
ประสพ
กจิ 

1. บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
(มหาชน) 

C, E / / /, E, D /, //, /// /, //, /// /, //, /// X M M M M M 

2. บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์
จ ากดั 

/ / / /, D          

3. บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซูน จ ากดั /   /          

4. บรษิทั คา้ไพบูลย ์จ ากดั /             

5. บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั 
(มหาชน) 

/ /            

6. บรษิทั ทุนไพบูลย ์จ ากดั /     /        

7. บรษิทั ดที ีแอนด ์จ ีจ ากดั /             

8. บรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอน
เมนทอล เทคโนโลย ีจ ากดั 

/ /  /    /      

9. บรษิทั พารากอน คารเ์รนทลั 
จ ากดั 

/             

10. บรษิทั ททีแีอล อุตสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

/, D     /        
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บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

นาย 
ชาตชิาย  
พานิชชวีะ 

นาง 
สมหะทยั 
พานิชชวีะ 

Mr. Phua 
Cher 
Chew 

Mr. Boon 
Choon 
Kiat 

นางสภุา
ภรณ์ บุรพ
กุศลศร ี

นายชยั
ยทุธ เตชะ
ทศันสนุทร 

Mr. 
Chung 
Tang 
Fong 

Mr. 
Phua 
Chian 
Kin 

นางสาว 
ธนิศร 
โอศริ ิ

นาย 

สมโชค 

เหลอืงศุ

ภรพงศ ์   

นายยทุธนา 

บุญสทิธวิรา

ภรณ์ 

นางสาว
สนุนัทรา 
มหา

ประสทิธิ ์
ชยั 

นาย 
ปชาธปิ
เมตตา
ประสพ
กจิ 

11. บรษิทั ไพลกัษณ์ จ ากดั /             

12. บรษิทั ไพบูลยธ์ุรกจิ จ ากดั /             

13. บรษิทั บางกอก ครสิตลั 
จ ากดั 

/             

14. บรษิทั ไทยศรปีระกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) 

/, M             

15. บรษิทั กรมดษิฐ ์พารค์ 
จ ากดั 

/             

16. บรษิทั อมตะ ปิโตรเลยีม 
จ ากดั 

/             

17. บรษิทั ชา้งไอแลนด ์รสีอรท์ 
จ ากดั 

/             

18. บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั / /            

19. บรษิทั คาเธย่ล์สีแพลน 
จ ากดั (มหาชน) 

/             

20. บรษิทั สมีาธานี จ ากดั /             

21. บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั 
(มหาชน) 

 /, M            
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บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

นาย 
ชาตชิาย  
พานิชชวีะ 

นาง 
สมหะทยั 
พานิชชวีะ 

Mr. Phua 
Cher 
Chew 

Mr. Boon 
Choon 
Kiat 

นางสภุา
ภรณ์ บุรพ
กุศลศร ี

นายชยั
ยทุธ เตชะ
ทศันสนุทร 

Mr. 
Chung 
Tang 
Fong 

Mr. 
Phua 
Chian 
Kin 

นางสาว 
ธนิศร 
โอศริ ิ

นาย 

สมโชค 

เหลอืงศุ

ภรพงศ ์   

นายยทุธนา 

บุญสทิธวิรา

ภรณ์ 

นางสาว
สนุนัทรา 
มหา

ประสทิธิ ์
ชยั 

นาย 
ปชาธปิ
เมตตา
ประสพ
กจิ 

22. Amata (Vietnam) Joint 
Stock Company, Vietnam 

 /, M            

23. บรษิทั อมตะ โฮลดิง้ จ ากดั  /            

24. Viet-TEE Co., Ltd., 

Vietnam 

  /, C /, M          

25. Potts Point Hospitality Pty 
Ltd., Australia 

  /           

26. JPJ Properties Pty Ltd., 
Australia 

  /           

27. TEE Vista Pte Ltd., 
Singapore 

  /           

28. Menara Jutamas Sdn Bhd, 
Malaysia 

  /           

29. Klang City Development 
Pte Ltd., Singapore 

  /           

30. KAP Holding (China) Pte 
Ltd., Singapore 

  /           

31. Workotel Ltd, New   /           
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บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

นาย 
ชาตชิาย  
พานิชชวีะ 

นาง 
สมหะทยั 
พานิชชวีะ 

Mr. Phua 
Cher 
Chew 

Mr. Boon 
Choon 
Kiat 

นางสภุา
ภรณ์ บุรพ
กุศลศร ี

นายชยั
ยทุธ เตชะ
ทศันสนุทร 

Mr. 
Chung 
Tang 
Fong 

Mr. 
Phua 
Chian 
Kin 

นางสาว 
ธนิศร 
โอศริ ิ

นาย 

สมโชค 

เหลอืงศุ

ภรพงศ ์   

นายยทุธนา 

บุญสทิธวิรา

ภรณ์ 

นางสาว
สนุนัทรา 
มหา

ประสทิธิ ์
ชยั 

นาย 
ปชาธปิ
เมตตา
ประสพ
กจิ 

Zealand 
32. TEE Ventures Pte Ltd., 

Singapore 
  /           

33. TEE Oceania Pte Ltd., 
New Zealand 

  /           

34. Wealth Development Pte 
Ltd., Singapore 

  /           

35. Development 16 Pte. Ltd., 
Singapore 

  /           

36. TEE Industrial Pte. Ltd., 
Singapore 

  /           

37. KSH (China) Venture Pte 
Ltd., Singapore 

  /           

38. TEE Land Ltd., Singapore   /, E /, E          

39. Unique Commercial Pte 
Ltd., Singapore 

  /           

40. Unique Wellness Pte Ltd., 
Singapore 

  /           
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บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

นาย 
ชาตชิาย  
พานิชชวีะ 

นาง 
สมหะทยั 
พานิชชวีะ 

Mr. Phua 
Cher 
Chew 

Mr. Boon 
Choon 
Kiat 

นางสภุา
ภรณ์ บุรพ
กุศลศร ี

นายชยั
ยทุธ เตชะ
ทศันสนุทร 

Mr. 
Chung 
Tang 
Fong 

Mr. 
Phua 
Chian 
Kin 

นางสาว 
ธนิศร 
โอศริ ิ

นาย 

สมโชค 

เหลอืงศุ

ภรพงศ ์   

นายยทุธนา 

บุญสทิธวิรา

ภรณ์ 

นางสาว
สนุนัทรา 
มหา

ประสทิธิ ์
ชยั 

นาย 
ปชาธปิ
เมตตา
ประสพ
กจิ 

41. Development 32 Pte Ltd., 
Singapore 

  /           

42. Development 72 Pte Ltd., 
Singapore 

  /           

43. TEE Hospitality Pte Ltd., 
Singapore 

  /           

44. Unique Capital Pte Ltd., 
Singapore 

  /           

45. Unique Consortium Pte 
Ltd., Singapore 

  /           

46. Unique Realty Pte Ltd., 
Singapore 

  /           

47. Residenza Pte Ltd., 
Singapore 

  /           

48. Development 26 Pte Ltd., 
Singapore 

  /           

49. Unique Development Pte 
Ltd., Singapore 

  /           



                  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
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บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

นาย 
ชาตชิาย  
พานิชชวีะ 

นาง 
สมหะทยั 
พานิชชวีะ 

Mr. Phua 
Cher 
Chew 

Mr. Boon 
Choon 
Kiat 

นางสภุา
ภรณ์ บุรพ
กุศลศร ี

นายชยั
ยทุธ เตชะ
ทศันสนุทร 

Mr. 
Chung 
Tang 
Fong 

Mr. 
Phua 
Chian 
Kin 

นางสาว 
ธนิศร 
โอศริ ิ

นาย 

สมโชค 

เหลอืงศุ

ภรพงศ ์   

นายยทุธนา 

บุญสทิธวิรา

ภรณ์ 

นางสาว
สนุนัทรา 
มหา

ประสทิธิ ์
ชยั 

นาย 
ปชาธปิ
เมตตา
ประสพ
กจิ 

50. TEE Resources Sdn Bhd, 
Malaysia 

  /           

51. TEE Homes Pte Ltd., 
Singapore 

  /           

52. Development 83 Pte Ltd., 
Singapore 

  /           

53. TEE Property Pte Ltd., 
Singapore 

  /           

54. TEE Realty Pte Ltd, 
Singapore 

  /           

55. TEE Development Pte 
Ltd., Singapore 

  /, D           

56. บรษิทั ออสกา้ ดไีซน์ แอนด ์
เดคคอเรชัน่ จ ากดั 

   /    /      

57. บรษิทั ออสกา้ เอสเตท เมน
เนจเมน้ท ์จ ากดั 

   /    /      

58. บรษิทั ทรานส อคิวอโทเรยีล 
อนิโดไชน่า จ ากดั 

   /    /      
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บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

นาย 
ชาตชิาย  
พานิชชวีะ 

นาง 
สมหะทยั 
พานิชชวีะ 

Mr. Phua 
Cher 
Chew 

Mr. Boon 
Choon 
Kiat 

นางสภุา
ภรณ์ บุรพ
กุศลศร ี

นายชยั
ยทุธ เตชะ
ทศันสนุทร 

Mr. 
Chung 
Tang 
Fong 

Mr. 
Phua 
Chian 
Kin 

นางสาว 
ธนิศร 
โอศริ ิ

นาย 

สมโชค 

เหลอืงศุ

ภรพงศ ์   

นายยทุธนา 

บุญสทิธวิรา

ภรณ์ 

นางสาว
สนุนัทรา 
มหา

ประสทิธิ ์
ชยั 

นาย 
ปชาธปิ
เมตตา
ประสพ
กจิ 

59. บรษิทั ปณุณะ เอนเตอร์
ไพรซ ์จ ากดั 

     /        

60. บรษิทั เจเนอรลั อนิชวัรนัส ์
โบรคเกอร ์จ ากดั 

     /        

61. บรษิทั เกยีรตแิลนด ์จ ากดั      /        

62. บรษิทั เกยีรตธิานี คนัทร ี
คลบั จ ากดั 

     /        

63. บรษิทั เดอะ ลทิเิกเทอรส์ 
จ ากดั 

     /        

64. Ace Achieve Infocom Ltd., 
Singapore 

      /, //       

65. Southern Packaging 
Group Ltd., Singapore 

      /, //       

66. Xi-Hong Enterprise Pte 
Ltd., Singapore 

      D       

67. PowerSource Philippines 
Distributed Power 
Holdings Inc., Philippines 

       /      
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บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

นาย 
ชาตชิาย  
พานิชชวีะ 

นาง 
สมหะทยั 
พานิชชวีะ 

Mr. Phua 
Cher 
Chew 

Mr. Boon 
Choon 
Kiat 

นางสภุา
ภรณ์ บุรพ
กุศลศร ี

นายชยั
ยทุธ เตชะ
ทศันสนุทร 

Mr. 
Chung 
Tang 
Fong 

Mr. 
Phua 
Chian 
Kin 

นางสาว 
ธนิศร 
โอศริ ิ

นาย 

สมโชค 

เหลอืงศุ

ภรพงศ ์   

นายยทุธนา 

บุญสทิธวิรา

ภรณ์ 

นางสาว
สนุนัทรา 
มหา

ประสทิธิ ์
ชยั 

นาย 
ปชาธปิ
เมตตา
ประสพ
กจิ 

68. TEE Hydro Pte Ltd., 
Singapore 

       /      

69. TEE Infrastructure Pte 
Ltd., Singapore 

       /, D      

70. TEE Resources Pte Ltd., 
Singapore 

       /, D      

71. TEE Hong Kong Ltd., 
Hong Kong 

       /      

72. PBT Holding Pte Ltd., 
Singapore 

       /, D      

73. ARY Venture INC Pte Ltd., 
Singapore 

       /      

74. TEE Vietnam Co, Ltd., 
Vietnam 

       C      

75. CMC Communications 
(Philippines) Inc. 
(Philippines) 

       /      

76. บรษิทั ซเีอม็ซ ีคอมมวินิเค        /     / 
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บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

นาย 
ชาตชิาย  
พานิชชวีะ 

นาง 
สมหะทยั 
พานิชชวีะ 

Mr. Phua 
Cher 
Chew 

Mr. Boon 
Choon 
Kiat 

นางสภุา
ภรณ์ บุรพ
กุศลศร ี

นายชยั
ยทุธ เตชะ
ทศันสนุทร 

Mr. 
Chung 
Tang 
Fong 

Mr. 
Phua 
Chian 
Kin 

นางสาว 
ธนิศร 
โอศริ ิ

นาย 

สมโชค 

เหลอืงศุ

ภรพงศ ์   

นายยทุธนา 

บุญสทิธวิรา

ภรณ์ 

นางสาว
สนุนัทรา 
มหา

ประสทิธิ ์
ชยั 

นาย 
ปชาธปิ
เมตตา
ประสพ
กจิ 

ชนัส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
77. CMC Communications 

(Singapore) Pte Ltd., 
Singapore 

       /      

78. CMC Communications 
Sdn Bhd, Malaysia 

       /      

79. PBT Engineering Sdn Bhd, 
Brunei 

       /      

80. New Zealand Bloodstock 
Asia Pte. Ltd., Singapore 

       /      

81. PBT Engineering Sdn Bhd, 
Malaysia 

       /      

82. TEE Chem Pte Ltd., 
Combodia 

       /      

83. NexFrontier Solutions Pte 
Ltd., Singapore 

       /      

84. TEE M&E Engineering 
Sdn Bhd, Malaysia 

       /      



                  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 
 หน้า 149 

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

นาย 
ชาตชิาย  
พานิชชวีะ 

นาง 
สมหะทยั 
พานิชชวีะ 

Mr. Phua 
Cher 
Chew 

Mr. Boon 
Choon 
Kiat 

นางสภุา
ภรณ์ บุรพ
กุศลศร ี

นายชยั
ยทุธ เตชะ
ทศันสนุทร 

Mr. 
Chung 
Tang 
Fong 

Mr. 
Phua 
Chian 
Kin 

นางสาว 
ธนิศร 
โอศริ ิ

นาย 

สมโชค 

เหลอืงศุ

ภรพงศ ์   

นายยทุธนา 

บุญสทิธวิรา

ภรณ์ 

นางสาว
สนุนัทรา 
มหา

ประสทิธิ ์
ชยั 

นาย 
ปชาธปิ
เมตตา
ประสพ
กจิ 

85. Security Pro-Telco Pte 
Ltd., Singapore 

       /      

86. TEE International Ltd., 
Singapore 

       /, D      

87. PBT Engineering Pte Ltd., 
Singapore 

       D      

88. TEE Management Pte 
Ltd., Singapore 

       D      

89. 4 P Investments Pte Ltd., 
Singapore 

       /      

90. PBT International Holdings 
Pte Ltd., Singapore 

       /      

91. PBT Automobile & Credit 
Pte Ltd., Singapore 

       /      

92. Trans Equatorial 
Engineering Pte Ltd., 
Singapore 

       D      
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หมายเหต ุ

C = ประธานกรรมการ            / = กรรมการ      // = กรรมการอสิระ /// = กรรมการตรวจสอบ    

X = ประธานกรรมการบรหิาร   E = กรรมการบรหิาร D = กรรมการผูจ้ดัการ M = ผูบ้รหิาร 



  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 
หน้า 151 

การก ากบัดแูลกิจการ 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy)  

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยไดต้ระหนกัถงึบทบาท 
และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในการสรา้งเสรมิใหเ้กดิการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการและสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ทุกฝา่ยดว้ยการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพและโปร่งใส จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายสนับสนุนการก ากบัดูแล
กจิการ โดยครอบคลุมหลกัการส าคญัตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดงันี้  

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้  
2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
3. การค านึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 
5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น   

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และ
การไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัฯ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลาและเท่าเทยีมกนัเพื่อประกอบการตดัสนิใจ
ในทุกๆ เรื่อง ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึมนีโยบาย ดงันี้ 

1. ใหบ้รษิทัฯ จดัส่งหนังสอืนัดประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหเ้พยีงพอ โดยระบุ
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษา
ขอ้มลูอย่างครบถว้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 14 วนั ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองได ้บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้
ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 

2. มนีโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจดัประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะใช้และ
จดัเตรยีมสถานทีท่ีเ่ดนิทางสะดวกโดยจะแนบแผนทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม รวมถงึเลอืก
วนัเวลาทีเ่หมาะสมและจดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพยีงพอ 

3. ก่อนเริม่การประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะแถลงใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทราบถงึวธิกีารใชส้ทิธลิงคะแนนและสทิธใินการ
แสดงความเห็นรวมทัง้การตัง้ค าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทัง้นี้  ในระหว่างการ
ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็ และตัง้ค าถามในทีป่ระชุม
อย่างเตม็ที ่โดยประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม และกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งจะ
เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบค าถามในทีป่ระชุมดว้ย  

4. ใหเ้พิม่ช่องทางในการรบัทราบข่าวสารของผูถ้อืหุน้ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยเปิดเผยข่าวสารต่างๆ 
และรายละเอยีดไว้ที่เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุ้นใหเ้ผยแพร่ก่อนวนั
ประชุมล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและ
ครบถว้นและมเีวลาในการศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอก่อนไดร้บัขอ้มูลในรูปแบบ
เอกสารจรงิจากบรษิทัฯ  
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5. การจดบนัทกึรายงานการประชุมใหบ้นัทกึใหค้รบถ้วน ถูกต้อง รวดเรว็ โปร่งใส และบนัทกึประเดน็ซกัถาม
และขอ้คดิเหน็ทีส่ าคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อใหผู้้ถือหุน้สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ใหบ้รษิทัฯ 
น ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา รวมถงึส่งรายงาน
การประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นับแต่วนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้
นัน้  

6. เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการไดร้บัเงนิปนัผลโดยการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร (ถ้ามกีารจ่ายเงนิปนั
ผล) เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูถ้ือหุน้ใหไ้ดร้บัเงนิปนัผลตรงเวลา ป้องกนัปญัหาเรื่องเชค็ช ารุด สูญหาย
หรอืสง่ถงึผูถ้อืหุน้ล่าชา้ 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั   

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึมนีโยบาย 
ดงันี้ 

1. มนีโยบายอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรอืเสนอวาระการประชุม
เพิม่เตมิไดก้่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
หรือไม่ อย่างไร รวมถึงมีการก าหนดวิธกีารให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ  

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพจิารณาและลงคะแนนเสยีงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงขอ้มูลส าคญั 
หรอืเพิม่วาระการประชุมทีไ่มไ่ดแ้จง้ล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะในวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาใน
การศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

4. ใหเ้พิม่การอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ
มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรอืใหม้กีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เขา้ร่วมประชุมและลงมตแิทนได ้
และแจง้รายชื่อกรรมการอสิระดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้  

5. ใหป้ฏบิตัต่ิอผูถ้ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัไม่ว่าจะเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรอืผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะ
เป็นผูถ้อืหุน้ชาวไทยหรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาติ  

6. สนบัสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีทีม่ขีอ้โต้แยง้
ในภายหลงัและในวาระการเลอืกตัง้กรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นราย
คน  

7. มกีารก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรและได้แจ้ง
แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏบิตัิและได้ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บรหิารที่มหีน้าที่
รายงานการถอืครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมาย มหีน้าทีจ่ดัสง่รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการ 

หมวดท่ี 3 การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย  

บรษิัทฯ ตระหนักและรบัรู้ถึงสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสยีภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงานและผูม้สี่วนได้เสยีภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ คู่แข่ง ภาครฐัและหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้ชุมชน
ใกลเ้คยีงทีเ่กีย่วขอ้ง เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดร้บัการสนับสนุนจากผูม้สี่วนไดเ้สยีต่างๆ ซึง่สรา้งความสามารถในการ



  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 
หน้า 153 

แขง่ขนัและสรา้งก าไรใหบ้รษิทัฯ ซึง่ถอืว่าเป็นการสรา้งคุณค่าในระยะยาวใหก้บับรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัจงึมี
นโยบาย ดงันี้ 

1. การปฏิบติัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้น 

บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่า ผูถ้อืหุน้คอืเจา้ของกจิการและบรษิทัฯ มหีน้าทีส่รา้งมลูค่าเพิม่แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาวจงึ
ก าหนดใหพ้นกังานตอ้งปฏบิตัติามแนวทางต่อไปนี้ 

 ปฏบิตัิหน้าทีด่้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ
และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

 ก ากบัดูแลการด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิัทฯ มสีถานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานทีด่แีละมี
การน าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบญัชีและ
รายงานอื่นๆ โดยสม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

 รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัฯ ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ 
ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุมผีลอย่างเพยีงพอ 

 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะหรอืด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร 

 บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายเท่าเทยีมกนัในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. การปฏิบติัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อภาครฐั 

ในการด าเนินธุรกจิ บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทัง้ในส่วนงานของ
ภาครฐัโดยเฉพาะในการกระท าธุรกรรม บรษิัทฯ หลกีเลีย่งการกระท าที่อาจจูงใจให้รฐั หรอืพนักงานของรฐั
ด าเนินการทีไ่ม่ถูกตอ้งเหมาะสม แต่จะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนัในขอบเขตทีเ่หมาะสมสามารถท าได ้
เช่น การพบปะพูดคุยในทีส่าธารณะต่างๆ การไปแสดงความยนิดใีนวาระโอกาส เทศกาล หรอืตามประเพณี
ปฏบิตั ิเป็นตน้ โดยมหีลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

 ด าเนินการอย่างถูกตอ้ง เมื่อตอ้งมกีารตดิต่อเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานของรฐั 
 ตระหนกัอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืขอ้บงัคบัในหน่วยงานภาครฐัต่างๆ อาจมเีงื่อนไข ขัน้ตอน 

หรอืวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนั และบรษิทัฯ พงึรบัรูแ้ละปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

3. การปฏิบติัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ เป็นปจัจยัแห่ง
ความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึก าหนดนโยบายใหม้กีารปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมทัง้ใน
ดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกยา้ยตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยไดย้ดึหลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

 ปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความเคารพในเกยีรต ิศกัดิศ์ร ีและสทิธสิว่นบุคคล 
 ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังานอยู่เสมอ 
 การแต่งตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจรติใจ และ

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 
 ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยมกีารพฒันาอย่างสม ่าเสมอ อาท ิ

การจดัอบรมสมัมนา การฝึกอบรม และใหโ้อกาสอย่างทัว่ถงึกบัพนกังานทุกคน 
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 ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม ตามสภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขนัทางธุรกจิ ลกัษณะ
ของงาน ผลการปฏบิตังิาน และความสามารถของบรษิทัฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 

 หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าที่การงานของ
พนกังาน 

 เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกขเ์กี่ยวกบัการท างาน และก าหนดวธิีการแก้ไข เพื่อเกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝา่ย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีนการท างานร่วมกนั 

4. การปฏิบติัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อลูกค้า 

บรษิัทฯ มุ่งด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ โดยประสงค์ที่จะให้มกีารสร้างสรรค์ น าเสนอ และบรหิาร
จดัการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการ
ด าเนินงานดงันี้ 

 มุ่งมัน่ทีจ่ะจดัหา พฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

 สง่มอบผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีม่คีุณภาพ ภายใตเ้งื่อนไขทีเ่ป็นธรรม 

 ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีถู่กตอ้ง เพยีงพอเพื่อใหล้กูคา้มขีอ้มูลในการตดัสนิใจโดยไม่
มกีารกล่าวเกนิความเป็นจรงิทัง้ในการโฆษณาหรอืในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กบัลูกค้าอนัเป็นเหตุให้
ลกูคา้เกดิความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพ ปรมิาณ หรอืเงื่อนไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิาร 

 จดัใหม้กีระบวนการทีส่ามารถใหล้กูคา้แจง้ถงึปญัหาหรอืการใหบ้รกิารทีไ่ม่เหมาะสมเพื่อทีบ่รษิทัฯ จะได้
ป้องกนัแก้ไขปญัหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็และน าขอ้มูลดงักล่าวไปปรบัปรุงหรอืพฒันาผลติภณัฑ์
และการใหบ้รกิารดงักล่าวต่อไป 

 รกัษาขอ้มลูและความลบัของลกูคา้ โดยไม่น าไปเปิดเผยหรอืใชป้ระโยชน์ในทางมชิอบ 

5. การปฏิบติัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อคู่ค้าและคู่สญัญา 

บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัต่ิอคู่คา้และคู่สญัญาซึง่ถอืเป็นหุน้ส่วนและปจัจยัแห่งความส าเรจ็ทางธุรกจิทีส่ าคญั
ประการหนึ่งดว้ยความเสมอภาค และค านึงถงึผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบรษิทัฯ มแีนวทางปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

 บรษิทัฯ ประสงคท์ีจ่ะใหก้ารจดัหาสนิคา้และบรกิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัการดงัต่อไปนี้ 
- มกีารแขง่ขนับนขอ้มลูทีเ่ท่าเทยีมกนั 
- มหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคู่คา้และคู่สญัญา 
- จดัท ารปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมแก่ทัง้ 2 ฝา่ย 
- จดัให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสญัญาอย่าง

ครบถว้น และป้องกนัการทุจรติประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 
- จ่ายเงนิใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงนิทีต่กลงกนั 

 บรษิทัฯ มุ่งหมายทีจ่ะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนืกบัคู่คา้และคู่สญัญาทีม่วีตัถุประสงคช์ดัเจน
ในเรื่องคุณภาพของสนิคา้และบรกิารทีคุ่ม้ค่ากบัมลูค่าเงนิและมคีวามเชื่อถอืซึง่กนัและกนั 

 หา้มผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัผลประโยชน์ใดๆ เป็นสว่นตวัจากคู่คา้และคู่สญัญาไม่ว่าโดยทางตรง
หรอืทางออ้ม 

 ไม่ใชข้อ้มลูทีไ่ดท้ราบอนัเนื่องมาจากการจดัซือ้ จดัหาเพื่อประโยชน์สว่นตวัหรอืผูอ้ื่น 
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6. การปฏิบติัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อเจ้าหน้ี 

บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างมหีลกัการและวนิยัเพื่อสรา้งความเชื่อถอืใหก้บัเจา้หนี้โดยบรษิทัฯ ได้
ยดึหลกัปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

 ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ตามสญัญาหรอืทีไ่ดต้กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั 
 หากเกดิกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขทีต่กลงกนัไว้ได้ บรษิัทฯ จะแจ้งใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหน้า

เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปญัหา 

7. การปฏิบติัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อคู่แข่งทางการค้า 

บรษิทัฯ มุ่งด าเนินธุรกจิโดยประสงคท์ีจ่ะประสบความส าเรจ็อย่างยัง่ยนืและเป็นบรษิทัชัน้น าในธุรกจิภายใต้
การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมอย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม โดยมหีลกัการปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้ ดงันี้ 

 ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อ

ผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
 ไม่กล่าวหาในทางรา้ย หรอืมุ่งท าลายชื่อเสยีงแก่คู่แขง่ทางการคา้ 
 ไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่นหรอืคู่แขง่ทางการคา้ 

8. การปฏิบติัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อสงัคมส่วนรวม 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัชุมชนและสงัคมโดยรอบด้วยความตระหนักดวี่าเราเปรยีบเสมอืนส่วนหนึ่งของ
สงัคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมเพื่อความยัง่ยืนสบืไป บริษัท ฯ จึงได้ด าเนิน
กจิกรรมเพื่อชุมชนและสงัคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกจิ ภายใต้ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและ
สงัคมโดยรวม ดงันี้ 

 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพสิง่แวดล้อมเป็นส าคญั ปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีบ่งัคบัใชอ้ยู่อย่างเคร่งครดั 

 มนีโยบายการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชดัเจน และยดึถอืปฏบิตักินัภายใน
องคก์ร 

 สง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัฯ มจีติส านึกและความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม 
 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัฯ เขา้ไปด าเนินธุรกจิ 
 ด าเนินกจิกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรคส์งัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อมอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหชุ้มชนทีบ่รษิทั ฯ 

ตัง้อยู่มคีุณภาพชีวติที่ดีขึน้ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมอืกบัหน่วยงานของภาครฐั ภาคเอกชน และ
ชุมชน 

 ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ กบัชุมชนโดยรอบในพืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ เขา้ไปด าเนินธุรกจิอยู่ตามควรแก่
กรณี 

 ตอบสนองอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพต่อเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ชุมชน ชวีติและ
ทรพัยส์นิ อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยใหค้วามร่วมมอือย่างเตม็ทีก่บัเจา้หน้าทีภ่าครฐั
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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นอกจากนี้ผูม้สี่วนได้เสยีสามารถสอบถามรายละเอยีด แจ้งขอ้ร้องเรยีน หรอืแจง้เบาะแสการกระท าผดิทาง
กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณ
ธุรกจิของบรษิทัฯ ผ่านกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ได้ ทัง้นี้ ขอ้มูลรอ้งเรยีนและแจ้ง
เบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครองและเกบ็ไวเ้ป็นความลบัโดยกรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการ
สัง่การตรวจสอบขอ้มลู และหาแนวทางแกไ้ข (ถา้ม)ี และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

1. คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายที่จะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการเงนิและอื่นๆ ที่เกีย่วกบัธุรกจิและผล
ประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจรงิ ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลาแสดงให้เห็นถึง
สถานภาพทางการเงนิและการประกอบการทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัฯ รวมทัง้อนาคตของธุรกจิของบรษิทัฯ 

2. คณะกรรมการบรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ ไดร้บัทราบขอ้มูลของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างทัว่ถงึ และจะท าการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศใชบ้งัคบั 

3. บรษิทัฯ จะจดัใหม้เีจา้หน้าทีฝ่่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท าหน้าทีต่ดิต่อสื่อสารกบันัก
ลงทุนหรอืผูถ้อืหุน้ รวมถงึนกัลงทุนสถาบนัและผูถ้อืหุน้รายย่อย บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประชุมเพื่อวเิคราะห์
ผลการด าเนินงานเป็นประจ ารวมทัง้จะเผยแพร่ขอ้มลูขององคก์ร ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไปใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้นนักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ บริษัทฯ จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือและหน่วยงานรฐัที่เกี่ยวขอ้ง ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัในการ
เปิดเผยขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขา่วสารเป็นประจ าโดยผ่าน
ช่องทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ โดยขอ้มูลที่อยู่บนเวบ็ไซต์จะมกีารปรบัปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็น
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ งบการเงนิ ขา่วประชาสมัพนัธ ์รายงานประจ าปี โครงสรา้งบรษิทัและผูบ้รหิาร โครงสรา้ง
การถอืหุน้และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

4. บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อรายงานทางการเงนิ เพื่อใหแ้สดงถงึสถานะทางการเงนิและผลการประกอบการที่
แทจ้รงิของบรษิทัฯ โดยอยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูทางบญัชทีีถู่กตอ้ง ครบถว้น และพยีงพอตามมาตรฐานการ
บญัชซีึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

5. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วม
ประชุมในปีทีผ่่านมารวมถงึการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในรายงานประจ าปี
ของบรษิทัฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทั มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ การก ากบัดูแลกจิการให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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1. โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิทั มจี านวน 7 ท่าน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่เป็น
ผูบ้รหิาร  4  ท่าน กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร  3  ท่าน และมกีรรมการที่มคีุณสมบตัเิป็นอสิระตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดรวม 3 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ที่
ก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดย
มกีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒทิางดา้นบญัชแีละการเงนิ  

 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้เลขานุการบรษิัท เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏบิตัิหน้าที่ในการดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการ
ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ 

2. การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิัทมกีารก าหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ต่อปีและมกีารประชุม
พเิศษเพิม่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั และการประชุมทุกครัง้
จะตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 มกีารก าหนดความชดัเจนไวล่้วงหน้าโดยกรรมการผูจ้ดัการ โดยการหารอืร่วมกบัประธานคณะกรรมการ
บรษิทัจะร่วมกนัพจิารณาก าหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ทัง้นี้ เลขานุการบรษิทั มหีน้าทีดู่แล
ให้กรรมการได้รบัเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพยีงพอส าหรบัการศกึษาและ
พจิารณาเรื่องเพื่อการใหค้วามเหน็และการออกเสยีงลงคะแนน 

 คณะกรรมการบรษิทัไดร้บัขอ้มูลทีเ่พยีงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและทนัเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้ ทัง้นี้ 
กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้ าที่ให้
ค าปรกึษาแก่คณะกรรมการบรษิทัในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ 

 กรรมการผู้จดัการมีหน้าที่จ ัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการ
อภปิรายและเพยีงพอส าหรบัคณะกรรมการทีจ่ะอภปิรายในประเดน็ส าคญั เปิดโอกาสและสนับสนุนให้
กรรมการแต่ละคนแสดงความคดิเหน็ก่อนสรุปความเหน็ทีไ่ดจ้ากทีป่ระชุม 

 คณะกรรมการบริษัทมนีโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารมโีอกาสที่จะประชุมระหว่างกนัเองตาม
ความจ าเป็นเพื่ออภปิรายปญัหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี่ายจดัการร่วม
ดว้ยและควรแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถงึผลการประชุมดว้ย 

 คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชญิผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั เพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอยีดต่างๆ เพิม่เตมิในฐานะทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิานโดยตรง และเพื่อมโีอกาส
ท าความรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดงาน 

 ในการพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณาจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงและ
ตอ้งไม่อยู่ในทีป่ระชุมในวาระดงักล่าว 

 การประชุมทุกครัง้ ตอ้งมกีารจดบนัทกึการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงานการประชุมที่
ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มใหค้ณะกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได้ 
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3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

ภายหลงัจากบรษิทัฯ เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการบรษิทัจะจดั
ใหม้กีารประเมนิผลการปฏิบตังิานด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมา 
และหาแนวทางในการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการท างานของคณะกรรมการในปีต่อๆ ไป 

4. ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาเสนอแนวทาง
ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยก าหนด
เป็นนโยบายประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

 ผลประกอบการของบรษิทัฯ และขนาดธุรกจิ โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนกรรมการของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกจิใกลเ้คยีงกนั 

 ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าทีแ่ละขอบเขตความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
 ประโยชน์ทีค่าดว่าบรษิทัฯ จะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่าน 
 ค่าตอบแทนทีก่ าหนดขึน้นัน้จะตอ้งสามารถจงูใจกรรมการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมกบัความจ าเป็นและ

สถานการณ์ของบรษิทัฯ มาเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารได ้
 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั  

5. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร 
เป็นต้น เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่องและในกรณีที่มกีารเปลี่ยนกรรมการหรอืแต่งตัง้
กรรมการใหม่ ฝา่ยจดัการจะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ 
รวมถงึการจดัใหม้กีารแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

กรรมการของบรษิทัทุกท่านไดผ้่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย โดยบางท่านผ่านการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการ
อบรมในหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) จากสถาบนัเดยีวกนั 

6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารก าหนดแนวทางในเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยปฏบิตัติามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดบัที่จะพิจารณาแก้ไขปญัหาความขดัแย้งทาง
ประโยชน์อย่างรอบคอบยึดหลกัความซื่อสตัย์ สุจรติ มเีหตุมผีลและเป็นอิสระภายในกรอบจรยิธรรมที่ด ี
ตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยรวมเป็นส าคญั 

โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษทั 

โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั  และคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 3 ชุด 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน รวมทัง้
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี้  
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คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 ท่าน ดงันี้ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายชาตชิาย พานิชชวีะ ประธานกรรมการ 
2. นางสมหะทยั พานชิชวีะ กรรมการ 
3. Mr. Phua Cher Chew กรรมการ  
4. Mr. Boon Choon Kiat กรรมการ  
5. นางสภุาภรณ์ บุรพกุศลศร ี กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายชยัยุทธ เตชะทศันสนุทร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. Mr. Chung Tang Fong กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

         โดยมนีายปชาธปิ เมตตาประสพกจิ ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเลขานุการบรษิทั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่30 มกราคม 2558 มมีตกิ าหนดอ านาจ หน้าที ่
และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ 

2. ก าหนดรายละเอยีดและใหค้วามเหน็ชอบ วสิยัทศัน์ กลยุทธ ์ทศิทางของธุรกจิ นโยบาย เป้าหมาย 
แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามทีฝ่่ายจดัการจดัท า 
และก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจดัการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับ
มอบหมายใหท้ าหน้าทีด่งักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

3. ตดิตามผลการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

4. ด าเนินการใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยน าระบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช ้รวมทัง้
จดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสีย่ง และตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

6. จดัให้มีนโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรบัใช้นโยบาย
ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ 

7. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน หรอืคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

8. แต่งตัง้ผู้บรหิารระดบัอาวุโสของบรษิทัฯ เช่น กรรมการผู้จดัการ (Managing Director)  รอง
กรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารองคก์ร (Executive Vice President Corporate Affair) และรอง
กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงนิและบญัช ี(Executive Vice President Account & Corporate 
Finance) และผูบ้รหิารระดบัสงูอื่นใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็จ าเป็นและสมควร 

9. แต่งตัง้เลขานุการบรษิัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏบิตัิงานต่างๆ เพื่อให้การ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
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10. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่
เหมาะสม 

11. ส่งเสรมิให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ เขา้ร่วมหลกัสูตรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและ
ผูบ้รหิารนัน้ 

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็น
การมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ร ับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบรษิัท สามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน) อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และ
หลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตัไิว้ 

ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
มแีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัโครงสรา้งคณะกรรมการ ซึง่ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นกรรมการอสิระ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจ านวน
คณะกรรมการทัง้หมด ทัง้นี้ นายชาติชาย พานิชชวีะ ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัทแต่
ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีนัน้ อย่างไรก็ดี โครงสร้าง
กรรมการบรษิทัในปจัจุบนั แบ่งออกเป็น 1) กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระจ านวน 3 ท่านท าหน้าที่
ในการสอบทานการด าเนินงานและถ่วงดุลอ านาจของบรษิัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และปฏบิตัติาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั และ 2) กรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อสิระจ านวน 4 ท่าน ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มที ่1 ประกอบดว้ยนายชาตชิาย พานิชชวีะ 
และนางสมหะทยั พานิชชวีะ เป็นตวัแทนจากบรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดย
มสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 51.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้จ านวน 588.00 ลา้นบาท และกลุ่มที ่2 
ประกอบดว้ย Mr. Phua Cher Chew และ Mr. Boon Choon Kiat เป็นตวัแทนจาก TEE Development 
Pte. Ltd. ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 49.00 ของทุนจดทะเบยีนที่
ช าระแลว้จ านวน 588.00 ลา้นบาท ซึง่กรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระทัง้ 2 กลุ่มมี
ความเป็นอิสระในการออกเสียงและก าหนดนโยบายของบริษัทฯ อีกทัง้ บริษัทฯ ยังมีกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอสิระอกีจ านวน 3 ท่านทีไ่ม่ได้มสี่วนไดเ้สยีในการด าเนินธุรกจิและถ่วงดุลอ านาจ
ของบรษิทัฯ จงึมัน่ใจไดว้่าโครงสรา้งกรรมการของบรษิทัฯ จะท าใหเ้กดิการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพยีงพอ
ตามแนวทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด   

ทัง้นี้ นายชาติชาย พานิชชวีะ เป็นผู้ที่มคีวามเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัท 
เนื่องจากนายชาติชาย พานิชชีวะ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยแ์ละธุรกจิโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่า และเป็นผูร้่วมก่อตัง้บรษิทัฯ รวมถงึเป็นผูใ้หค้ าปรกึษา
ในการก าหนดทศิทางการด าเนินงาน และการพฒันาโครงการต่างๆ ของบรษิทัเป็นระยะเวลาตัง้แต่เริม่
ก่อตัง้บริษัทฯ จนถึงปจัจุบัน ซึ่งประสบการณ์ท างานและการให้ค าปรึกษาในการพัฒนาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยข์องนายชาติชาย พานิชชวีะเป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ เป็นอย่างยิง่ ดงันัน้ การทีน่าย
ชาตชิาย พานิชชวีะ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทัจะช่วยเสรมิสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูถ้อืหุน้
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ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปในแนวทางทีเ่หมาะสม เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผู้
ถอืหุน้เป็นส าคญั 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั 

1. ดแูลภาพรวมในดา้นกลยุทธแ์ละนโยบายของบรษิทัฯ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิ 

2. ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครัง้ เพื่อให้การด าเนินการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัมปีระสทิธภิาพ รวมถงึกระตุน้ใหก้รรมการทุกท่านแสดงความคดิเหน็ และดูแล
ให้กรรมการทุกท่านได้รบัขอ้มูลของบรษิทัฯ ที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชดัเจน เพื่อใช้ประกอบการ
พจิารณาและ/หรอือนุมตัใินวาระต่างๆ ของการประชุม 

3. ดูแลการสื่อสารระหว่างบรษิัทฯ และผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตดิต่อสื่อสารกบัคณะกรรมการเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกนั 

4. ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ และมกีารมอบหมายใหม้ผีูด้แูลการประชุมผูถ้อืหุน้
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ อย่างถูกต้อง พรอ้มทัง้ดูแลใหก้รรมการทุกท่านเขา้ร่วม
การประชุมผูถ้อืหุน้อย่างพรอ้มเพรยีงกนั และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการประชุมผูถ้อืหุน้
อย่างเตม็ทีใ่นการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ การซกัถามหรอืขอค า
ชีแ้จงเพิม่เตมิ  

5. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์ดแูลโครงสรา้งของคณะกรรมการใหม้คีวามเหมาะสม ดูแลใหม้กีาร
น านโยบายและการตดัสนิใจของคณะกรรมการไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล  

6. สนบัสนุนการด าเนินกจิกรรมเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) และนโยบาย
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิขึน้ในทุกระดบั ตัง้แต่กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูจนถงึพนกังาน 

7. สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม อันจะก่อให้เกิดความมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท างาน ดูแลใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัขิองคณะกรรมการ 
ทัง้แบบประเมินตนเองแบบประเมินไขว้ และแบบประเมินกลุ่ม น าผลการประ เมินดงักล่าวมา
ปรบัปรุงและพฒันาการท างานของคณะกรรมการ 

8. สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการในสถาบันที่มีชื่อเสยีง และเป็นที่ยอมรบั เช่น สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

        ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1.  นางสภุาภรณ์ บุรพกุศลศร ี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชยัยุทธ เตชะทศันสนุทร กรรมการตรวจสอบ 
3. Mr. Chung Tang Fong กรรมการตรวจสอบ  

            หมายเหตุ: นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศร ีเป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบ  
การเงนิ 
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ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2558 มมีติก าหนดอ านาจ หน้าที ่
และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มรีายละเอยีดดงันี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝี่ายจดัการ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ฯ ซึ่ง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบดว้ยขอ้มูลอย่าง
น้อยดงัต่อไปนี้ 
 ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ  

บรษิทัฯ 
 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 
 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎ

บตัร (Charter) 
 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ ตามหน้าทีท่ีค่ณะกรรมการ
ของบริษัทฯ มอบหมายให้ ในขณะที่ความรับผิดชอบส าหรับกิจกรรมทัง้หมดของบริษัท ฯ ต่อ
บุคคลภายนอกนัน้ยงัคงเป็นของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ 

คณะกรรมการบริหาร 

       ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 
 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. Mr. Phua Chian Kin ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายชาตชิาย พานิชชวีะ กรรมการบรหิาร 
3. Mr. Boon Choon Kiat กรรมการบรหิาร 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2558 มมีตกิ าหนดอ านาจ หน้าที ่
และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร มรีายละเอยีดดงันี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้ค าแนะน าเกีย่วกบัทศิทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจดัการ และแผนการด าเนินงานประจ าปี และ
งบประมาณของบรษิทัฯ 

2. ด าเนินการจดัการใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตามแผนการ วตัถุประสงค ์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

3. ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม และรายงานให้
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบทุกเดอืน 

4. เสาะหา และประเมนิโอกาสใหม่ๆ ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

5. ตรวจสอบ และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัเรื่องนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ แก่คณะกรรมการ
บรษิทั 

6. ตรวจสอบ และอนุมตัิธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน หรอืการขายสนิทรพัย์ของบรษิัทฯ 
การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทัว่ไป และธุรกรรมต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ภายใต้ขอบเขตอ านาจการอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาก าหนดไว ้

7. พจิารณาและตรวจสอบการจดัการความเสีย่ง และระบบการควบคุมความเสีย่งของบรษิทัฯ 

8. คณะกรรมการบรหิารอาจมอบอ านาจช่วงใหผู้บ้รหิาร หรอืพนักงาน ปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได้
ตามความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการบรหิาร หรอืผู้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร
จะตอ้งไม่กระท าการหรอือนุมตัริายการใดๆ ทีต่นหรือบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบัตน อาจมสี่วน
ได้เสยี หรอือาจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบั
บรษิทัฯ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ ทัง้นี้ การอนุมตัริายการดังกล่าว ต้องสอดคลอ้งกบันโยบาย และ
หลกัการต่างๆ ทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

9. จดัหาทีป่รกึษา หรอืบุคคลทีม่คีวามเหน็อสิระเพื่อใหค้วามเหน็หรอืค าแนะน า ตามความจ าเป็น 
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10. รอ้งขอใหผู้บ้รหิารหรอืพนกังานเขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิาร หรอืใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องที่
มกีารอภปิรายกนัในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร 

11. รายงานให้คณะกรรมการบรษิัททราบถึงกจิการทีค่ณะกรรมการบรหิารด าเนินการภายใต้อ านาจ
หน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ รวมถงึเรื่องอื่นใดทีจ่ าเป็นและสมควรทีจ่ะต้อง
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

12. ตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของตนเป็นประจ าทุกปี 

13. ตรวจสอบและประเมนิความเพยีงพอของกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร และเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎบตัรฉบบันี้ 

14. ด าเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ
จ านวน 5 ท่าน ดงันี้ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. Mr. Chung Tang Fong  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2. นางสภุาภรณ์ บุรพกุศลศร ี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายชยัยุทธ เตชะทศันสนุทร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
4. นายชาตชิาย พานิชชวีะ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
5. Mr. Boon Choon Kiat กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่ 31 มนีาคม 2558 มมีตกิ าหนดอ านาจ หน้าที ่
และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มรีายละเอยีดดงันี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัท กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิัทฯ รวมทัง้คดัเลอืกบุคคลและ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บรษิทัฯ 

2. พจิารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการบรษิทั กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ 

3. ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อ
พจิารณาอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูอ้นุมตัคิ่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ
ผู้จ ัดการ และผู้บริหารระดับสูง ส าหรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้
คณะกรรมการบรษิทัน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
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ผูบ้ริหาร 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 3/2558 เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2558 มมีตกิ าหนดอ านาจ หน้าที ่
และความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ มรีายละเอยีดดงันี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

1. ก าหนดภารกจิ วตัถุประสงค์ แนวทาง และเป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ และด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และ
เป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ดงักล่าวดว้ย รวมถงึการสัง่การและก ากบัดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม  

2. มอี านาจพจิารณาว่าจา้งพนักงานและบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกยา้ยสายงาน /แผนก หรอื
การพน้จากการเป็นพนกังาน ก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงนิโบนัส รวมถงึสวสัดกิารเกีย่วกบั
พนกังานทัง้หมดของบรษิทัฯ 

3. พจิารณาและด าเนินการใหม้กีารปฏบิตัิตามค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏบิตัิงาน
เป็นไปตามภารกจิ วตัถุประสงค ์แนวทาง และเป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเพื่อรกัษา
ระเบยีบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

4. ด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทัฯ 

5. ให้มอี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้
โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ
ตามหนังสอืมอบอ านาจ และ/หรอืใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการของ
บรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัฯ ไดก้ าหนดไว ้

ทัง้นี้ อ านาจ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่เหน็สมควร จะไม่รวมถึงอ านาจ และ /หรอืการ
มอบอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มีส่วนได้เสีย หรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามที่ขอ้บงัคบัของบรษิัทหรือ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

   อ านาจอนุมติัรายการท่ีส าคญั 

รายการ 
ผูมี้อ านาจอนุมติั 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ดัการ 
ลงทุนโครงการใหมเ่พือ่ขาย เกนิ 1,500 ลา้นบาท ไมเ่กนิ 1,500 ลา้นบาท - - 
ซื้อทีด่นิเพือ่พฒันาโครงการ ไมจ่ ากดั - - - 
การร่วมทุน (ซือ้หุน้ ขายหุน้) เกนิ 10 ลา้นบาท ไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท -  
งบประมาณในการขายและ
บรหิาร ไมจ่ ากดั - - - 
จดัซื้อ-จดัจา้งส านกังาน เกนิ 10 ลา้นบาท ไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท ไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท ไมเ่กนิ 0.5 ลา้นบาท 

หมายเหตุ 
1. การอนุมตัริายการดงักล่าวเป็นการขอใชง้บประมาณต่อครัง้ 
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2. ผูม้อี านาจอนุมตัทิีม่สี่วนไดเ้สยีในรายการดงักล่าวจะไมส่ามารถอนุมตัริายการนัน้ได้ 
3. การท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้จะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

   การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

กรรมการบริษทั 

การสรรหาคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ /หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิซึง่องคป์ระกอบการสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย  7   คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

2. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

คุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. กรรมการทุกคนต้องมคีุณสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบยีบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบตัิตามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 

2. ตอ้งส าเรจ็การศกึษาอย่างน้อยชัน้ปรญิญาตรใีนสาขาใดกไ็ด้ 

3. เป็นผู้มคีวามรู้ในกจิการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพยีงพอ ตลอดจนใช้ความรู้
ความสามารถทีม่เีพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ  

4.  เป็นผูม้คีวามซื่อสตัยส์จุรติและมคีุณธรรมสงู 

กรรมการต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนอื่นๆ เกินกว่า 5 บรษิัท ในกรณีที่
กรรมการคนใดคนหนึ่งมีต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท  
คณะกรรมการจะพจิารณาถงึประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการท่านดงักล่าว และรายงาน
เหตุผลในการแต่งตัง้กรรมการดงักล่าวไว้ในรายงานการปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีซึ่ง
ปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดออก
จากต าแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจ านวนกรรมการทัง้หมดออกเป็นสามส่วนเท่ากนัได้ ให้กรรมการที่
ออกมจี านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม  กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกกลบัเขา้มาด า รง
ต าแหน่งอกีกไ็ด ้ 

นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

 เสยีชวีติ 
 ลาออก (โดยมผีลตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจดหมายลาออก) 
 ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามระเบยีบ และประกาศทีอ่อกตามความของกฏหมาย

หรอืตามขอ้บงัคบับรษิทั 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
 ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 
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กรรมการอิสระ 

การคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระโดยพจิารณาจากคุณสมบตัติามกฏหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้จ านวน
กรรมการอสิระตอ้งมอีย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดและไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบตัิ
ของกรรมการอสิระ รายละเอยีดดงันี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ี่
เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี้ ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา ของส่วนราชการ
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น
บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผูถ้ือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่าง
อสิระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

5. ความสมัพนัธท์างธุรกจิ รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรือบริการ หรือการให้หรือรบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้้ยมื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกี
ฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป 
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้
ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของ
ส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุน้ราย



  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 
หน้า 168 

ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

7. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อ านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

8. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

9. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิัทฯ หรอื
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริหารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มี
นยักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

10. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

กรรมการตรวจสอบ 

การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพจิารณาคุณสมบตัโิดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบดว้ยสมาชกิทีเ่ป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 3  คน 

2. สมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะ
สามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้

คุณสมบตัขิองสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ มรีายละเอยีดดงันี้  

1. เป็นกรรมการอสิระที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามค านิยามของกรรมการอสิระที่ก าหนดโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ  
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้ือหุน้ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั เฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจด
ทะเบยีน  

4. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะมกี าหนด 3 ปี นับจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ เมื่อ
สิน้สุดวาระการด ารงต าแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รบัการแต่งตัง้ให้เข้าด ารง
ต าแหน่งใหม่อกีไดต้ามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ อาจเหน็สมควร 
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กรรมการบริหาร  

การสรรหากรรมการบรหิารจะพจิารณาคุณสมบตัิโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
และน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนุมตัิการแต่งตัง้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ในการ
บริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณา 
กลัน่กรองเรื่องต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ ตลอดจนติดตามการด าเนินนโยบายและแนว
ทางการบรหิารงานต่างๆ ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

ผูบ้ริหารระดบัสูง 

การสรรหาผู้บรหิารระดับสูงได้แก่ กรรมการผู้จดัการและผู้บรหิารระดบัสูง คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาถงึคุณสมบตัทิีค่รบถว้น เหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ 
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน  

บรษิัทฯ มนีโยบายและวธิกีารดูแลมใิห้กรรมการและผู้บรหิารน าขอ้มูลภายในของบรษิัทฯ ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช ้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

1. บรษิทัฯ จะใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ
ที่เป็นระดบัรองผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการหรือเทียบเท่า เกี่ยวกบัหน้าที่ที่ต้องจดัท าและส่งรายงานการถือ
หลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2. บรษิทัฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที่
เป็นระดบัรองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการหรอืเทยีบเท่า จดัท าและน าสง่รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน ของคู่
สมรส และของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ มายงัเลขานุการของบรษิทัฯ ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทุกครัง้ โดยให้จดัท าและน าส่งภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ได้รบัการ
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ 

3. บรษิทัก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็น
ระดบัรองผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการหรอืเทยีบเท่า และผู้ปฏบิตังิานที่เกี่ยวขอ้ง ที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในที่
เป็นสาระส าคญั ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  
ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัฐานะการเงินและสถานะของบริษัท 
จนกว่าบรษิทัฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแลว้ โดยบรษิทัฯ จะแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผู้
ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับรองผู้ช่วยกรรมการผู้จ ัดการหรือ
เทียบเท่า งดการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนั
ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน และห้ามท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ภายใน 24 
ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อ
บุคคลอื่น 
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4. บรษิทัฯ ก าหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตนซึง่เริม่ตัง้แต่
การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ซึง่การลงโทษ
จะพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงนิส าหรบังวดบญัชปีี 2557-2559 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ใหแ้ก่บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั มรีายละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทนการสอบบญัช ี ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ค่าตอบแทน (บาท) 2,745,000 2,890,000 3,050,000 

บรษิทัฯ ไม่มกีารจ่ายค่าบรกิารอื่น (non-audit fee) ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชใีนปี 2557-2558  

การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

-ไม่ม-ี 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
นโยบายในภาพรวม 

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อใหบ้รษิทัฯ มกีารเตบิโตและการพฒันาที่
ยัง่ยนืควบคู่ไปกบัการรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยบรษิทัฯ ค านึงถงึปจัจยัหลกั 3 ประการของการพฒันาทีย่ ัง่ยนือนั
ไดแ้ก่ เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และสงัคม ดงันัน้ มติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม 
2558 จงึก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility หรอื CSR) เพื่อเป็น
แนวทางและใหบ้รษิทัฯ สามารถมุ่งสูค่วามส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิในระยะยาวในอนาคต ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีรอบ
และแนวทางในการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ จะมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิ และจะด าเนินธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบ และความระมดัระวงั 
รวมถงึจะจดัสรรประโยชน์ทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย 

2. บรษิทัฯ จะด าเนินธุรกจิโดยปฏบิตัติามกฎหมาย และหลกัเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ จะเป็นการด าเนินการดว้ยความโปร่งใส เชื่อถอืได ้โดยยดึถอืแนวทางการก ากบัดูแลกจิการ
ที่ด ีตลอดจนค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน สงัคม คู่สญัญาทางการค้า สื่อ 
ลกูคา้ ประชาชนทัว่ไป และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

3. บรษิทัฯ สนบัสนุนใหม้กีารด าเนินธุรกจิอย่างเสร ีหลกีเลีย่งการด าเนินการซึง่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรพัยส์นิทางปญัญา นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ทุก
รปูแบบ และสง่เสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการด าเนินธุรกรรมและการบรกิารของบรษิทัฯ 

4. บรษิทัฯ จะใหค้วามส าคญัในการวเิคราะหค์วามเสีย่ง และการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและความ
ปลอดภยัในการด าเนินธุรกจิทุกขัน้ตอน รวมถงึการใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพตาม
มาตรฐานสากล 

5. บริษัทฯ จะส่งเสริมและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และสร้าง
เศรษฐกจิทีแ่ขง็แกร่ง ตลอดจนสรา้งความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ในชุมชน 

6. บรษิทัฯ จะมุ่งมัน่ในการตดิต่อสือ่สารอย่างโปร่งใส และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ และนักลงทุนทุกรายอย่างเท่า
เทยีมกนั โดยการเปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้งและเพยีงพอแก่ผูถ้อืหุน้ และนกัลงทุนผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึง่าย 
และสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยเท่าเทยีมกนั 

7. บรษิทัฯ เคารพในสทิธมินุษยชนของพนักงานทุกคน และมกีารพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่พนักงาน
อย่างสม ่าเสมอ รวมถงึเปิดโอกาสใหบุ้คคลทีม่คีวามสามารถซึง่มคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม
เขา้ร่วมงานกบับรษิทัฯ 

8. บรษิทัฯ ให้ความส าคญัในการพฒันาระบบการจดัการบุคลากรอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น การคดัเลอืก
บุคลากรเข้าท างาน การพฒันาและอบรมบุคลากร การให้ค่าตอบแทนและสวสัดกิารที่เหมาะสม การ
สง่เสรมิและสนบัสนุนใหพ้นกังานมคีวามกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าที ่การสรา้งสภาพแวดลอ้มความมสี่วน
ร่วมในการท างาน โดยบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่าการด าเนินการดงักล่าวขา้งต้นจะน าไปสู่ผลการปฏบิตังิานทีด่ ี
ซึง่จะน าไปสูป่ระสทิธภิาพในการด าเนินธุรกจิสงูสดุของบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมกีารก าหนดแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยก าหนดเป็นนโยบายในเรื่องต่างๆ 
เพื่อการประกอบธุรกจิดว้ยความดแูลใสใ่จต่อกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย เพื่อน าไปสูค่วามยัง่ยนืของกจิการดงันี้ 
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การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส สุจรติ เป็นไปตามกฎหมาย  และแนวทางการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีโดยตระหนักว่าการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติเป็นปจัจยัส าคญัทีช่่วยจรรโลงชื่อเสยีงและ
เกือ้หนุนกจิการของบรษิทัฯ ทัง้นี้ มตคิณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2558 จงึได้
ก าหนดนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกระดบัต้องถอืปฏบิตัิ โดยมสีาระส าคญั
ดงันี้ 

1) ขอบเขตและแนวทางปฏบิตั ิ

บรษิทัฯ ให้ความส าคญัในการป้องกนัมใิหก้รรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานเกดิการหาผลประโยชน์ใน
หน้าทีโ่ดยมชิอบส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นในเรื่องต่างๆ ดงันี้ 

สนิบนและสิง่จงูใจ 

หา้มใหห้รอืรบัสนิบนและสิง่จูงใจในรูปแบบใดๆ ทัง้สิน้ และหา้มมอบหมายใหผู้อ้ื่นใหห้รอืรบัสนิบนและ
สิง่จงูใจแทนตนเอง 

ของขวญัและผลประโยชน์ 

หา้มให้หรอืรบัของขวญั รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกดิการปฏบิตัิหรอืละเว้นการปฏบิตัิ
หน้าทีโ่ดยมชิอบ หรอือาจท าใหเ้กดิการยนิยอมผ่อนปรนในขอ้ตกลงทางธุรกจิทีไ่ม่เหมาะสม  และใหถ้อื
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของพนกังาน 

การบรจิาคเพื่อการกุศล และการใหเ้งนิสนบัสนุน 

การบรจิาคเพื่อการกุศล และการใหเ้งนิสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขดัต่อกฎหมายและศลีธรรม 

กจิกรรมและการมสีว่นร่วมทางการเมอืง 

ห้ามน าเงินทุนหรือทรพัยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมคัรแข่งขนัเป็น
นักการเมอืง หรอืพรรคการเมอืงใด เพื่อการรณรงคท์างการเมอืงหรอืการด าเนินกจิกรรมทางการเมอืง 
ยกเวน้การใหค้วามสนับสนุนนัน้ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธปิไตยโดยรวม  โดย
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัฯ ก่อนการด าเนินการ 

2) การบรหิารความเสีย่ง 

บรษิัทฯ จดัให้มกีารบรหิารความเสีย่งเกี่ยวกบัการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมชิอบเพื่อให้มัน่ใจว่า
สามารถป้องกนัหรอืควบคุมความเสีย่งดงักล่าวได ้โดยก าหนดใหม้กีารระบุ การประเมนิ การควบคุมและ
ตดิตาม และการรายงานความเสีย่งเกีย่วกบัการหาผลประโยชน์ในหน้าทีโ่ดยมชิอบตามนโยบายและ
กระบวนการบรหิารความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ ก าหนด  
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3) การควบคุมภายใน 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีารก ากบัดูแลการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยมกีารประเมนิความเสีย่งทีม่นีัยส าคญั 
ก าหนดใหม้กีจิกรรมการควบคุมทีม่ปีระสทิธผิลและแบ่งแยกหน้าทีก่ารท างานทีเ่หมาะสม รวมทัง้จดัใหม้ี
ระบบสารสนเทศทีเ่พยีงพอน่าเชื่อถอื และตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ 

4) การบรหิารทรพัยากรบุคคล การสือ่สาร และการฝึกอบรม 

บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัในการบรหิารทรพัยากรบุคคลอย่างมปีระสทิธผิล และมกีารสื่อสาร ใหค้วามรู้ 
และฝึกอบรมเกีย่วกบันโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหน้าทีโ่ดยมชิอบ และแนวทางปฏบิตัทิี่
เกีย่วขอ้งอย่างสม ่าเสมอเพื่อสง่เสรมิใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งมคีวามเขา้ใจ และปฏบิตังิานไดอ้ย่างเหมาะสม 

การเคารพสทิธมินุษยชน 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัการเคารพต่อสทิธมินุษยชนโดยมกีารส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธเิสรภีาพตลอดจน
ปฏบิตัต่ิอกนัดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยกเชือ้
ชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และชาตติระกูล บรษิทัฯ ไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิ
สทิธเิสรภีาพทัง้ทางตรงและทางอ้อม และไม่เขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไม่
สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labor) และต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ (Child Labor) เป็นตน้ 

การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ เป็นปจัจัยแห่ง
ความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึก าหนดนโยบายใหม้กีารปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมทัง้ในดา้น
โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกยา้ยตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยไดย้ดึหลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

 ปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความเคารพในเกยีรต ิศกัดิศ์ร ีและสทิธสิว่นบุคคล 
 ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังานอยู่เสมอ 
 การแต่งตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจรติใจ และ

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 
 ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยมกีารพฒันาอย่างสม ่าเสมอ อาท ิ

การจดัอบรมสมัมนา การฝึกอบรม และใหโ้อกาสอย่างทัว่ถงึกบัพนกังานทุกคน 
 ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม ตามสภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขนัทางธุรกจิ ลกัษณะ

ของงาน ผลการปฏบิตังิาน และความสามารถของบรษิทัฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 
 หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าที่การงานของ

พนกังาน 
 เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกขเ์กี่ยวกบัการท างาน และก าหนดวธิีการแก้ไข เพื่อเกิด

ประโยชน์แก่ทุกฝา่ย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีนการท างานร่วมกนั 

  



    บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 
หน้า 174 

ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ 

บรษิทัฯ มุ่งด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยประสงคท์ีจ่ะใหม้กีารสรา้งสรรค ์น าเสนอ และบรหิารจดัการ
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารของบรษิทัฯ แก่ลกูคา้อย่างมมีาตรฐานและมจีรยิธรรมภายใตห้ลกัการด าเนินงานดงันี้ 

 มุ่งมัน่ทีจ่ะจดัหา พฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
 สง่มอบผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีม่คีุณภาพ ภายใตเ้งื่อนไขทีเ่ป็นธรรม 
 ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีถู่กต้อง เพยีงพอเพื่อใหล้กูคา้มขีอ้มูลในการตดัสนิใจโดยไม่

มกีารกล่าวเกนิความเป็นจรงิทัง้ในการโฆษณาหรอืในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กบัลูกค้าอนัเป็นเหตุให้
ลกูคา้เกดิความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพ ปรมิาณ หรอืเงื่อนไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิาร 

 จดัใหม้กีระบวนการทีส่ามารถใหลู้กคา้แจง้ถงึปญัหาหรอืการใหบ้รกิารทีไ่ม่เหมาะสมเพื่อทีบ่รษิทัฯ จะได้
ป้องกนัแก้ไขปญัหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็และน าขอ้มูลดงักล่าวไปปรบัปรุงหรอืพฒันาผลติภณัฑ์
และการใหบ้รกิารดงักล่าวต่อไป 

 รกัษาขอ้มลูและความลบัของลกูคา้ โดยไม่น าไปเปิดเผยหรอืใชป้ระโยชน์ในทางมชิอบ 

การดแูละรกัษาสิง่แวดลอ้มและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัชุมชนและสงัคมโดยรอบดว้ยตระหนักดวี่าเราเปรยีบเสมอืนส่วนหนึ่งของสงัคมทีจ่ะ
ร่วมกา้วเดนิไปสูก่ารพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนืสบืไป บรษิทัฯ จงึไดด้ าเนินกจิกรรมเพื่อชุมชน
และสงัคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกจิ ภายใตค้วามรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม ดงันี้ 

 มนีโยบายในการประกอบธุรกจิโดยค านึงถงึสภาพสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั และปฏบิตัิตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีบ่งัคบัใชอ้ยู่อย่างเคร่งครดั 

 มนีโยบายการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชดัเจน และยดึถอืปฏบิตักินัภายใน
องคก์ร 

 สง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัฯ มจีติส านึกและความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม 
 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิน่ทีบ่รษิัทฯ เขา้ไปด าเนินธุรกจิ 
 ด าเนินกจิกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรคส์งัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อมอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหชุ้มชนทีบ่รษิทั ฯ 

ตัง้อยู่มคีุณภาพชีวติที่ดีขึน้ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมอืกบัหน่วยงานของภาครฐั ภาคเอกชน และ
ชุมชน 

 ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ กบัชุมชนโดยรอบในพืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ เขา้ไปด าเนินธุรกจิอยู่ตามควรแก่
กรณี 

 ตอบสนองอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพต่อเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ชุมชน ชวีติและ
ทรพัยส์นิ อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยใหค้วามร่วมมอือย่างเตม็ทีก่บัเจา้หน้าทีภ่าครฐั
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

การร่วมพฒันาชุมชน 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการรบัผดิชอบต่อสงัคม การมสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคม โดย
สนับสนุนกจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม พฒันาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน ส่งเสรมิการด าเนินงานดา้นจติอาสาที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสงัคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจติส านึกด้านความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม 
และสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนกังานทุกระดบั 
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การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

บรษิัทฯ มกีารปฏบิตัิเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายภาพรวมของการด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ดงันี้ 
1. การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นการปลกูฝงัพนกังานใหเ้ขา้ใจเป้าหมายขององคก์ร และปฏบิตังิานโดยตระหนักถงึการมี
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม บรษิทัฯ ท าการสือ่สารนโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหพ้นักงาน
ทุกคนเขา้ใจโดยผ่านนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทฯ ซึ่งได้ประกาศใช้ให้ทราบโดยทัว่กนั 
เพื่อใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามไดถู้กต้องไปในทศิทางเดยีวกนั อกีทัง้ส่งเสรมิใหพ้นักงานเขา้รบัการ
อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการท างานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
สิง่แวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ ในการสร้างเสริมความตระหนักในการมีส่วนร่วมและสร้างความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบุคลากรของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จะพจิารณาแนวทางการด าเนินงานด้านความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมทีเ่หมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ สถานะทางการเงนิและผลประกอบการ
ของบรษิทัฯ เพื่อก าหนดงบประมาณและรปูแบบในการด าเนินกจิกรรมส าหรบัปีนัน้ๆ 

2. กระบวนการจดัท ารายงาน 

บรษิทัฯ ไดค้ านึงถงึกรอบแนวทางปฏบิตั ิการด าเนินการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและนโยบายทีก่ าหนด 
และมกีารจดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นรายปีเสนอต่อผูบ้รหิาร 
โดยจะมกีารเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี หรอืจดัท าเป็นรายงานความยัง่ยนืเพื่อเผยแพร่
ทุกปีภายหลงัการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

บรษิทัฯ ไม่เคยถูกตรวจสอบหรอืถูกกล่าวหาจากหน่วยงานใดวา่การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มผีลกระทบดา้น
ลบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม หรอืไมป่ฏบิตัติามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดีในเรื่องของการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ มนีโยบายในการจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นประจ าทุกปี โดยไม่จ ากดั
จ านวนครัง้ในแต่ละปี และบรษิทัฯ มโีครงการทีจ่ะจดักจิกรรมเพื่อพฒันาชุมชนในบรเิวณใกลโ้ครงการทีบ่รษิทัฯ 
พฒันาขึน้ รวมถงึการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาสงัคมในบรเิวณหรอืจงัหวดัอื่นทีบ่รษิทัฯ พจิารณาเหน็สมควร อนัจะ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมนัน้ ตวัอย่างโครงการทีบ่รษิทัฯ ไดด้ าเนินการทีผ่่านมาบางสว่น เช่น  
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1. โครงการปันรกั (บ้านราชาวดีหญิง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปันรกั 
ระยะเวลา/วนัทีจ่ดักจิกรรม 21 สงิหาคม 2555 
วตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรม เลีย้งขา้วกลางวนัน้องๆ และ ท ากจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งพฒันา และ

รอยยิม้ใหก้บัน้องๆ 
สถานทีจ่ดักจิกรรม สถานสงเคราะหเ์ดก็พกิารทางสมองและปญัญาหญงิ (บา้นราชาวดี

หญงิ) 
กลุ่มบุคคลผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม คณะผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัฯ ร่วมกบัน้องๆ จากบา้นราชาวด ี
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัด
กจิกรรม 

ท าให้น้องๆ ที่ได้เข้ารวมกิจกรรมมีรอยยิ้ม ได้ท ากิจกรรมที่
เสริมสร้างพฒันาการเหมือนเด็กทัว่ไปที่มีร่างกายและพฒันาการ
ตามปกต ิ

 

2. โครงการปันรกั (บ้านพกัคนชราบางเขน) 
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โครงการปันรกั 
ระยะเวลา/วนัทีจ่ดักจิกรรม 15 พฤศจกิายน 2555 
วตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรม เพื่อต้องการจดักจิกรรมให้คนชราที่พกัอาศยัอยู่ในบ้านพกัคนชรา 

ไดร้บัความอบอุ่นจากคนรุ่นหลาน และไม่ไดค้ดิว่าถูกทอดทิง้ 
สถานทีจ่ดักจิกรรม บา้นพกัคนชราบางเขน มลูนิธธิารนุเคราะห ์
กลุ่มบุคคลผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมกบัผู้สูงอายุที่อาศยัอยู่ใน

บา้นพกั 
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัด
กจิกรรม 

ท าใหค้นชราทีพ่กัอาศยัอยู่ในบา้นพกัไดร้บัความอบอุ่นจากลูกหลาน 
และไม่คดิว่าตวัเองถูกทอดทิง้ 

 

3. โครงการหน่ึงต้นกเ็ป็นป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการหน่ึงต้นกเ็ป็นป่า 
ระยะเวลา/วนัทีจ่ดักจิกรรม 4 มนีาคม 2557 
วตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรม เพื่อเป็นการปลูกจติส านึกใหทุ้กคนรกัษาสิง่แวดลอ้มบรเิวณป่าชาย

เลน และมองเหน็ถงึความส าคญัของปา่ชายเลน 
สถานทีจ่ดักจิกรรม ศนูยศ์กึษาธรรมชาตกิองทพับก (บางป)ู 
กลุ่มบุคคลผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม คณะผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัฯ 
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัด
กจิกรรม 

เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดม้สี่วนร่วมในกจิกรรมขององคก์ร ทีมุ่่งเน้น
การตอบแทนสูส่งัคม ไดท้ ากจิกรรมร่วมกนัและสรา้งความสมัพนัธท์ี่
ดรีะหว่างเพื่อนพนักงานนอกเหนือจากเวลาท างาน ตลอดจนสร้าง
เสรมิความสามคัคใีหเ้กดิขึน้ในหมู่คณะ 
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4. โครงการปลูกประการงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปลูกประการงั 
ระยะเวลา/วนัทีจ่ดักจิกรรม 5 ตุลาคม 2557 
วตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรม เพื่อเป็นการปลูกฝงัจิตส านึกให้พนักงานช่วยกันดูแลและฟ้ืนฟู 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
สถานทีจ่ดักจิกรรม ฐานทพัเรอืสตัหบี จงัหวดัชลบุร ี
กลุ่มบุคคลผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม คณะผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัฯ 
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัด
กจิกรรม 

เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดม้สี่วนร่วมในกจิกรรมขององคก์ร ทีมุ่่งเน้น
การตอบแทนสูส่งัคม ไดท้ ากจิกรรมร่วมกนัและสรา้งความสมัพนัธท์ี่
ดรีะหว่างเพื่อนพนักงานนอกเหนือจากเวลาท างาน ตลอดจนสร้าง
เสรมิความสามคัคใีหเ้กดิขึน้ในหมู่คณะ 

 

5. โครงการปันรกั..ให้น้องโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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โครงการปันรกั..ให้น้องโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ระยะเวลา/วนัทีจ่ดักจิกรรม 11 มถุินายน 2558 
วตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรม  เพื่อปลกูจติส านึกใหพ้นกังานของบรษิทัฯ มจีติสาธารณะ  

 เพื่อใหพ้นกังานไดม้โีอกาสรูจ้กัการแบ่งปนัใหก้บัเดก็ๆ ทีย่งัขาด
แคลน ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และขาดโอกาสใน
การศกึษา ไดม้โีอกาสไดร้บัสิง่ของและทากจิกรรมเหมอืนเดก็ ๆ 
ในโรงเรยีนทีม่กีารพฒันาแลว้ 

สถานทีจ่ดักจิกรรม  โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นถ ้าหนิ หมู่ 5 ต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุร ีและ 

 โรงเรยีนต ารวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง หมู่ 7 ต าบลสวนผึง้  
อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุร ี

กลุ่มบุคคลผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม คณะผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัฯ 
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัด
กจิกรรม 

ท าใหพ้นักงานมจีติสาธารณะ มจีติอาสามากขึน้ ได้ร่วมกนัแบ่งปนั
ใหก้บัเดก็ๆ ดอ้ยโอกาส  ไดจ้ดักจิกรรมใหก้บัเดก็ๆ และท าใหเ้ดก็ๆ 
ไดร้บัรูว้่ายงัมสีงัคมทีค่ดิช่วยเหลอืและพรอ้มใหโ้อกาส 

 

6. โครงการชีวาทยัสรา้งฝายชะลอน ้า คืนชีวิตให้ผนืป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการชีวาทยัสรา้งฝายชะลอน ้า คืนชีวิตให้ผนืป่า 
ระยะเวลา/วนัทีจ่ดักจิกรรม 31 คุลาคม 2558 
วตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรม  เพื่อสร้างความใกลช้ดิกบัธรรมชาตโิดยใหพ้นักงานของบรษิทัฯ 

ร่วมกนัสรา้งแหล่งกกัเกบ็น ้าส าหรบัชุมชน และช่วยรกัษาบรเิวณ
ปา่ตน้น ้าใหม้คีวามอุดมสมบรูณ์ เพื่อใชฟ้ื้นฟูแหล่งน ้าใหก้บัปา่ 

 เพื่อปลูกฝงัใหพ้นักงานเมจีติส านึกในการอนุรกัษ์ธรรมชาติ ท า
กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม รวมทัง้สรา้งความสามคัคแีละ
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โครงการชีวาทยัสรา้งฝายชะลอน ้า คืนชีวิตให้ผนืป่า 
การท างานร่วมกนัเป็นทมี 

สถานทีจ่ดักจิกรรม ต าบลศรมีงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุร ี
กลุ่มบุคคลผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม คณะผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัฯ 
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัด
กจิกรรม 

ท าให้บุคลากรบริษัทฯ เห็นคุณค่าและความส าคญัของธรรมชาต ิ
และเกดิจติส านึกในการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ

 



  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 หน้า 181 

การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการควบคมุภายใน 

บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการจดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามหลกัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้
ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวนัที ่ 31 มนีาคม 2558 ซึง่มกีรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระทุกท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิทั ไดป้ระเมนิระบบการควบคุมภายในโดยการ
ซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิาร และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง โดยการประเมนิเปรยีบเทยีบกบัแนวทางการควบคุม
ภายใน ภายใต้แนวคดิของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission) ซึง่ประกอบดว้ย 1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 2) การประเมนิความ
เสีย่ง (Risk Assessment) 3) การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 4) ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารขอ้มูล (Information & Communication) และ 5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) และสรุปได้
ว่าคณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายในที่เพยีงพอกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิ
ของบรษิัทฯ และไดป้ฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกีย่วขอ้งอย่าง
เหมาะสมรวมถงึระบบควบคุมภายในในเรื่องการท าธุรกรรมกบัผูถ้ือหุน้ใหญ่ ผู้บรหิาร หรอืผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวอย่างเพยีงพอแลว้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในเอกสารแนบ 5 แบบประเมนิความ
เพยีงพอของระบบควบคุมภายใน) 

บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั ("ธรรมนิติ") เพื่อท าการสอบทานความเพยีงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบรษิทัฯ ในแต่ละหน่วยงาน และตรวจสอบกระบวนงานทีส่ าคญัของบรษิทัฯ เพื่อมัน่ใจว่า
นโยบายและวธิปีฏบิตังิานต่างๆ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม ตลอดจนมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทัง้นี้ 
จากทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ครัง้ที ่ 2/2558 เมื่อวนัที ่ 31 มนีาคม 2558 และทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวนัที ่ 31 มนีาคม 2558 มมีตริบัรองรายงานผลประเมนิการควบคุม
ภายใน และพจิารณาเหน็ว่า บรษิัทฯ มสีภาพแวดล้อมการควบคุมโดยรวมอยู่เพยีงพอ โดยผู้บรหิารให้
ความส าคญักบักระบวนการทีร่ดักุม ป้องกนัความเสีย่ง และความสามารถของบุคลากร 

ความเหน็เก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายใน  

ธรรมนิตไิดด้ าเนินการสอบทานและประเมนิระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ ในแต่ละหน่วยงาน และตรวจสอบ
กระบวนงานทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ในเดอืนมนีาคม 2558 โดยจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครัง้ที ่1/2558 
โดยธรรมนิต ิเมื่อเดอืนมนีาคม 2558 ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2558 เมื่อวนัที ่
31 มนีาคม 2558 และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2558 ไดม้มีตริบัรอง
รายงานดงักล่าวแลว้ 

นอกจากนี้ จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครัง้ที่ 4/2558 โดยธรรมนิตเิมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ ปี 2559 ซึง่ที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 1/2559 เมื่อวนัที ่ 16 กุมภาพนัธ ์ 2559 และทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2559 ภายใตบ้รษิทัมหาชนไดม้มีตริบัรองรายงาน
ดงักล่าวแล้วนัน้ บริษัทฯ ได้น าข้อเสนอแนะที่ส าคัญมาพิจารณาแก้ไขเพื่อปรับปรุงกระบวนงานโดยมี
รายละเอยีดสรุปดงัต่อไปนี้ 
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หวัข้อ ประเดน็/ข้อเสนอแนะ ความคืบหน้า/การด าเนินการของบริษทัฯ 
ระดบั 

ความเส่ียง 
ข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบภายใน ครัง้ท่ี 1/2558 : ตรวจสอบทุกฝา่ยงาน 

1. ประเดน็ 

การตรวจนับทรัพย์สินของโครงการ ชีวาทัย 
รามค าแหง มีความไม่ตรงกันกับเอกสาร
ทะเบียนทรพัยส์นิ รวมถึงการก าหนดรหสั และ
การระบุจ านวนทรพัยส์นิ 

ขอ้เสนอแนะ 

บริษัทฯ ควรปรบัปรุงทะเบียนทรพัย์สิน โดย
เพิม่เติมขอ้มูลเกี่ยวกบั สถานที่ตัง้ หน่วยงานที่
ใช้งาน ทรพัย์สิน รายละเอียดทรพัย์สิน เช่น 
ยีห่อ้ รุ่น ส ีขนาด เป็นต้น และผูร้บัผดิชอบ (ถ้า
ม)ี ใหค้รบถว้น 

ความคบืหน้า 

บริษัทฯ ได้ด า เ นินการปรับปรุงทะเบียน
ทรพัย์สิน โดยเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตัง้
ท รั พ ย์ สิ น  ห น่ ว ย ง า น ที่ ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น 
รายละเอียดทรัพย์สิน โดยบริษัทฯ ท าการ
ตรวจเช็คกับสินทรพัย์ที่มีอยู่ พร้อมติดรหัส
สินทรัพย์ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน
ตุลาคม ปี 2558 

ต ่า 

2. ประเดน็ 

บรษิทัฯ มกีารใช้โปรแกรม Peach Tree ในการ
บนัทกึบญัช ีซึ่งโปรแกรมดงักล่าวยงัไม่สามารถ
สนับสนุนการจดัท ารายงานหรอืข้อมูลที่ต้องใช้
ในการปฏิบตัิงานด้านบญัชีได้ในทุกด้าน ท าให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีการเงินต้องจดัท ารายงาน
ต่างๆ เพิ่มเติมด้วยตนเอง รวมถึงปญัหาจาก
การเรยีกดงึขอ้มูลต่างๆ ออกจากโปรแกรมเพื่อ
น ามาใช ้

ขอ้เสนอแนะ 

บริษัทฯ ควรรวบรวมปญัหาจากการใช้งาน
โปรแกรม Peach Tree เพื่อน าเสนอให้ฝ่าย
บรหิาร ปรบัปรุงโปรแกรมดงักล่าว หรอืจดัหา
โปรแกรมอื่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานด้าน
บญัชกีารเงนิไดส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ 

ความคบืหน้า 

บริษัทฯ ได้ด าเ นินการพิจารณาคัดเลือก
โปรแกรมบญัชีอื่น เพื่อใช้ทดแทนโปรแกรม 
Peach Tree ระหว่างฝา่ยบรหิาร ฝ่ายบญัช ี
และฝ่ายสารสนเทศ โดยพิจารณาเลือก
โปรแกรม SAP (B-One) มาใช้งานแทน
โปรแกรม Peach Tree ซึ่งสามารถสนับสนุน
การจดัท ารายงานทางบญัชีและการน าข้อมูล
จากรายงานมาปรบัใช้ได้ โดยปจัจุบนัอยู่ใน
ระหว่างทดลองระบบ และคาดว่าจะสามารถ
ใชไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ในเดอืนมนีาคม ปี 2559 

 

ต ่า 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการตรวจสอบภายใน ครัง้ท่ี 2/2558 : ตรวจสอบฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ฝา่ยขายและการตลาด 
และฝา่ยสารสนเทศ 

3. ประเดน็ 

จากการสอบทานรายงานหน้ีครบก าหนดของ
โครงการชวีาทยั รามค าแหงในระบบ Soft Pro 
พบวา่มยีอดลูกหน้ีที่ครบก าหนดช าระตัง้แต่ปี 
2554-2557 ทีผ่า่นมา ซึง่ฝา่ยบญัชกีารเงนิชีแ้จง
วา่ รายการดงักล่าวเป็นรายการลูกหน้ีทีไ่ดร้บั
ช าระเงนิก่อนเริม่ใชง้านระบบ Soft Pro ในปี 
2558 แต่ไมไ่ดบ้นัทกึการรบัช าระเงนิยอ้นหลงั

ความคบืหน้า 

บริษัทฯ  โ ดยฝ่ ายบัญชีแ ล ะก า ร เ งิน ไ ด้
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่รบัช าระเงิน
แล้วและบนัทึกการรบัช าระเงนิเข้าระบบ เพื่อ
ตัดลูกหน้ีค้างช าระดังกล่าวออกจากระบบ
เรยีบรอ้ยแลว้เมื่อเดอืนธนัวาคม ปี 2558 

ต ่า 
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หวัข้อ ประเดน็/ข้อเสนอแนะ ความคืบหน้า/การด าเนินการของบริษทัฯ 
ระดบั 

ความเส่ียง 
ในระบบใหค้รบถ้วน ท าใหป้รากฏยอดคา้งช าระ
ทีไ่มเ่ป็นปจัจบุนัปรากฏในรายงาน ซึง่อาจท าให้
ผูใ้ชร้ายงานเกดิความเขา้ใจผดิ 

อยา่งไรกด็ ีขอ้มลูดงักล่าวไมไ่ดก้ระทบกบัขอ้มลู
ทีป่รากฎในงบการเงนิของบรษิทัฯ แต่อยา่งใด 
เน่ืองจากระบบ Soft Pro น ามาใช้ส าหรบัการ
ปฏบิตังิานดา้นการขายเท่านัน้ 

ขอ้เสนอแนะ 

ฝา่ยบญัชกีารเงนิควรบนัทกึการรบัช าระเงนิ
ยอ้นหลงัใหค้รบถว้น เพื่อใหร้ายงานหน้ีครบ
ก าหนดนัน้แสดงขอ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็นปจัจบุนั 
และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการบรหิาร
จดัการไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการตรวจสอบภายใน ครัง้ท่ี 3/2558 : ตรวจสอบฝา่ยก่อสรา้ง 
4. ประเดน็ 

บรษิทัฯ ไม่มกีารประเมนิผลงานของผู้รบัเหมา
และผู้บริหารโครงการ อาจท าให้ขาดข้อมูล
ประกอบการพิจารณาคดัเลือกผู้ร ับเหมาและ
ผูบ้รหิารโครงการส าหรบัการว่าจา้งในอนาคต 

ขอ้เสนอแนะ 

ฝ่ายจดัซื้อ ควรจดัท าคู่มือการประเมินผลงาน
ของผูร้บัเหมางานและผูบ้รหิารโครงการ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ดงัน้ี 

1) ก าหนดแบบฟอรม์ประเมนิ 
2) ก าหนดหลักเกณฑ์และความถี่ ในการ

ประเมนิ 
3) ก าหนดให้ฝ่ายก่อสร้าง และ/หรอืฝา่ยอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง มสี่วนร่วมในการประเมนิผลงาน
ผูร้บัเหมาและผูบ้รหิารโครงการ 

ความคบืหน้า 

ฝ่ายจัดซื้อได้จ ัดท าคู่มือและแบบฟอร์มการ
ประเมนิผลงานของผูร้บัเหมางานก่อสรา้งและ
ผู้บริหารโครงการแล้วเสร็จ และปจัจุบนัฝ่าย
ก่อสร้างได้เริม่น ามาใช้ในการประเมนิผลงาน 
ส าหรับโครงการปจัจุบันที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสรา้งแลว้ 

ปานกลาง 

5. ประเดน็ 

ใบส าคญัจ่าย (Payment Voucher) ส าหรบัการ
จ่ายเงนิค่าจ้างตามงวดงานของโครงการฮอลล์
มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์มารค์ แจ้ง
วฒันะ และโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ มี
การลงนามอนุมตัิจากรองกรรมการผู้จดัการไม่
ครบถ้วน ท าให้ เอกสารขาดหลักฐานการ

ความคบืหน้า 

ฝา่ยบญัชกีารเงนิไดท้บทวนความเหมาะสมใน
การก าหนดผู้มีอ านาจอนุมัติแต่ละระดับใน
ใบส าคัญจ่าย ร่วมกับกรรมการผู้จ ัดการ
เรยีบรอ้ยแล้ว และมคีวามเหน็ใหม้กีารก าหนด
ผูม้อี านาจอนุมตัใินการลงนามตามเดมิ โดยให้
ฝา่ยบญัชกีารเงนิตรวจสอบความครบถ้วนของ

ต ่า 
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หวัข้อ ประเดน็/ข้อเสนอแนะ ความคืบหน้า/การด าเนินการของบริษทัฯ 
ระดบั 

ความเส่ียง 
พจิารณาเหน็ชอบ 

ขอ้เสนอแนะ 

1) ฝ่ายบัญชีการเงิน ควรพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมในการก าหนดผู้มีอ านาจ
อนุมัติแต่ละระดับในเอกสารประกอบการ
จา่ย และปรบัปรงุแบบฟอรม์ในใบส าคญัจ่าย 
ให้สอดคล้องกับการปฏิบตัิงานจริง เพื่อ
ความสะดวกรวดเรว็ในการปฏบิตังิาน 

2) ฝ่ายบัญชีการเงิน ควรตรวจสอบความ
เรียบร้อยของการลงนามโดยผู้มีอ านาจใน
เอกสารทุกครัง้ก่อนรบัเอกสารคนื เพื่อความ
สมบูรณ์ของเอกสารประกอบการจา่ย 

การลงนามของผูม้อี านาจอนุมตัิแต่ละระดบัใน
เอกสารอย่างเคร่งครัด ส่วนเอกสารที่ผู้ มี
อ านาจลงนามไม่ครบถ้วนนัน้ ได้น าเสนอผู้มี
อ านาจลงนามให้ครบถ้วนอีกครัง้แล้วและได้
แลว้เสรจ็เมื่อเดอืนกนัยายน ปี 2558 

6. ประเดน็ 

ใบ Payment Certificate และเอกสาร
ประกอบการจ่ายเงินค่าจ้างตามงวดงานของ
โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการ
ฮอลล์มาร์ค แจ้งวฒันะ และโครงการชีวาทยั
อนิเตอรเ์ชนจ ์มกีารลงนามอนุมตัจิากผูม้อี านาจ
ไม่ครบถ้วน เช่น ต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ 
และต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นต้น ท า
ให้ขาดเอกสารหลกัฐานการพิจารณาเหน็ชอบ 
ซึ่งฝ่ายบัญชีการเงินชี้แจงว่า  ในการจัดส่ง
เอกสารใหผู้้มอี านาจลงนามจะจดัส่งเอกสารทัง้
ชุด ซึ่งผู้มีอ านาจจะลงนามในใบส าคัญจ่าย 
(Payment Voucher) เท่านัน้ 

ขอ้เสนอแนะ 

1) ฝา่ยบญัชกีารเงนิควรพจิารณาทบทวนความ
เหมาะสมในการก าหนดผู้มอี านาจอนุมตัิแต่
ละระดบัในเอกสารประกอบการจ่าย และ
ป รั บ ป รุ ง แ บ บ ฟ อ ร์ ม ใ น ใ บ  Payment 
Certificate ให้สอดคล้องกับการปฏิบตัิงาน
จริง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏบิตังิาน 

2) ฝ่ายบัญชีการเงินควรตรวจสอบความ
เรียบร้อยของการลงนามโดยผู้มีอ านาจใน
เอกสารทุกครัง้ก่อนรบัเอกสารคนื เพื่อความ
สมบูรณ์ของเอกสารประกอบการจา่ย 

ความคบืหน้า 

ฝา่ยบญัชกีารเงนิไดท้บทวนความเหมาะสมใน
การก าหนดผู้มอี านาจอนุมตัิแต่ละระดบัในใบ 
Payment Certificate ร่วมกบักรรมการ
ผู้จดัการเรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นให้มี
การก าหนดผู้มีอ านาจอนุมัติในการลงนาม
ตามเดิม โดยให้ฝ่ายบญัชีการเงินตรวจสอบ
ความครบถ้วนของการลงนามของผู้มอี านาจ
อนุมตัิแต่ละระดบัในเอกสารอย่างเคร่งครัด 
สว่นเอกสารทีผู่ม้อี านาจลงนามไม่ครบถ้วนนัน้ 
ได้น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามให้ครบถ้วนอีก
ครัง้แล้วและได้แล้วเสรจ็เมื่อเดอืนกนัยายน ปี 
2558 

ต ่า 
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หวัข้อ ประเดน็/ข้อเสนอแนะ ความคืบหน้า/การด าเนินการของบริษทัฯ 
ระดบั 

ความเส่ียง 
7. ประเดน็ 

การตรวจสอบสมุดบญัชแียกประเภท (General 
Ledger) ส าหรบับญัชีค่าซ่อม ในเดอืนมถิุนายน 
ปี 2558 ของโครงการชวีาทยั รามค าแหง พบว่า
มีค่า ใช้จ่ายในการซ่อมห้องชุดจ านวน 39 
ร า ยกา รร วม เ ป็ น เ งิน  83,284 บ าท  แต่ มี
ข้อสงัเกตว่า บรษิทัฯ อยู่ในช่วงระยะเวลาการ
รับประกันผลงานของผู้ร ับเหมาตามสัญญา
ว่ าจ้า ง  ซึ่ ง จะครบก าหนดระยะ เวลาการ
รบัประกนัในวนัที ่2 กรกฎาคม 2558 เน่ืองจาก 

1) ฝา่ยบญัชกีารเงนิบนัทึกไดบ้ญัชคี่าใช้จ่ายใน
การติดตัง้ เครื่ องท าน ้ าอุ่นส าหรับห้องที่
บริษัทฯ คาดว่าจะปล่อยให้เช่าจ านวน 10 
หอ้ง ตามนโยบายของบรษิทัฯ ที่จะให้มกีาร
เช่าไม่เกนิ 10 หอ้ง และค่าตกแต่งหอ้งเพื่อ
ใชเ้ป็นหอ้งตวัอยา่งรวมในบญัชคีา่ซ่อม 

2) คา่ซ่อมแซมวอลเปเปอร์ ค่าแก้ไขปลัก๊ (ยา้ย
ต าแหน่ง) และค่าซ่อมแซมห้องของลูกค้า 
จ านวน 36 รายการ ซึ่งเป็นการแก้ไขงาน
ตามความต้องการของลูกค้าที่ไม่ได้เกิด
เ น่ืองจากการสร้างผิดแบบ จึงไม่อยู่ ใน
ขอบเขตการรบัประกันของผู้รบัเหมา โดย
ฝ่ายบญัชีการเงินมีกระบวนการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของคา่ใชจ้า่ยก่อนทุกครัง้ 

ขอ้เสนอแนะ 

ฝ่ายก่อสร้าง (แผนกบริการหลงัการขาย) ควร
จัดท าทะเบียนคุมระยะเวลาการรับประกัน
ผ ล ง า น ข อ ง ผู้ ร ับ เ ห ม า  เ พื่ อ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาการแจ้งซ่อมของลูกค้า 
ว่ าบริษัฯ  ต้อ ง เ ป็นผู้ด า เ นินการซ่อมหรือ
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการเป็นผูด้ าเนินการ 

ฝ่ายบัญชีการเงินควรพิจารณาแยกบัญช ี
ค่าใช้จ่ายที่ เ ป็นต้นทุนของห้องเช่าและค่า
ตกแต่งห้องตัวอย่างออกจากค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อม เพื่อป้องกนัการบนัทกึบญัชผีดิพลาด และ
เพื่อความสะดวกในการน าขอ้มูลทางบญัชไีปใช้
ในการบรหิารจดัการต่อไป 

ความคบืหน้า 

ฝ่ายก่อสร้าง (แผนกบริการหลงัการขาย) ได้
จ ัดท าทะเบียนคุมระยะเวลาการรับประกัน
ผลงานของผู้ ร ับ เหมาโดยเริ่มตัง้แต่ของ
โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วานตาม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากบรษิทัฯ ด าเนินการยา้ยต าแหน่งปลัก๊
เพื่อใหส้ะดวกต่อการใช้งานตามความต้องการ
ของลูกค้า จึงต้องมีการแก้ไขวอลเปเปอร์
เพิม่เตมิตามมา ดงันัน้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่ได้
เ กิ ด จ า ก ก า ร ส ร้ า ง ผิ ด แ บ บ ข อ ง
ผู้รบัเหมาก่อสร้าง แต่ถือเป็นการด าเนินการ
ของบรษิทัฯ จงึไมอ่ยูใ่นขอบเขตการรบัประกนั
ของผูร้บัเหมา 

ฝา่ยบญัชกีารเงนิไดแ้ยก Account code ของ
บญัชดีงักล่าวออกจากกนัเรยีบรอ้ยแล้ว และจะ
เริ่มใช้งานส าหรบัระบบบัญชีใหม่ที่จะน ามา
ปรบัใช ้โดยคาดว่าจะเริม่ใช้ในเดอืนมนีาคม ปี 
2559 

ปานกลาง 
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หวัข้อ ประเดน็/ข้อเสนอแนะ ความคืบหน้า/การด าเนินการของบริษทัฯ 
ระดบั 

ความเส่ียง 
8. ประเดน็ 

เมื่อฝ่ายก่อสร้าง (แผนกบริการหลงัการขาย) 
ได้รบัใบแจ้งซ่อมจากนิติบุคคลของโครงการ มี
การตรวจสอบระยะเวลาการรบัประกนัห้องชุด 
โดยสอบถาม เงื่ อนไขและระยะ เวลาการ
รบัประกนัตามที่ระบุในสญัญาจะซื้อจะขายจาก
ฝ่ายกฎหมาย แต่หลังจากทราบข้อมูลแล้ว
พนกังานไม่ไดก้รอกวนัหมดประกนัลงในใบแจง้
ซ่อม และในกรณีดงักล่าวไม่ได้จดัท าคู่มือการ
ปฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขอ้เสนอแนะ 

1) บรษิทัฯ ควรจดัท าคู่มอืเรื่องการรบัแจง้ซ่อม
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏบิตังิาน  

2) ควรมีการระบุวนัที่หมดระยะเวลาประกัน
ของห้องชุดลงในใบแจ้งซ่อมทุกครัง้ เพื่อให้
ม ัน่ใจวา่หอ้งทีแ่จง้ขอซ่อมยงัอยู่ในระยะเวลา
การรบัประกนัของบรษิทัฯ ก่อนด าเนินการ
ซ่อมใหก้บัลูกคา้ 

3) ฝ่ายก่อสร้าง (แผนกบริการหลังการขาย) 
ควรประสานงานกบัฝ่ายสารสนเทศในการ
ปรบัปรุงระบบ Soft Pro เกี่ยวกบัการเรยีก
รายงานสญัญาจะซื้อจะขายออกจากระบบ 
โดยเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อายุประกนั 
วนัเริ่มต้น-สิ้นสุดระยะเวลารบัประกันของ
ลูกค้า เป็นต้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การตรวจสอบระยะเวลารบัประกนัของหอ้งที่
แจง้ซ่อม 

ความคบืหน้า 

ฝ่ายก่อสร้าง (แผนกบริการหลงัการขาย) ได้
จดัท าคู่มอืเรื่องการรบัแจ้งซ่อมเรียบร้อยแล้ว 
และได้มกีารก าหนดใหพ้นักงานระบุวนัที่หมด
ระยะเวลาประกนัของหอ้งชุดลงในใบแจง้ซ่อม
แต่ละใบทุกครัง้ 

นอกจากน้ี ผู้พฒันาระบบได้ปรบัปรุงหน้าจอ 
Quality Control System โดยเพิม่ช่อง “วนั
สิน้สุดประกนั” ในระบบ Soft Pro เรยีบรอ้ย
แลว้ 

ปานกลาง 

9. ประเดน็ 

สญัญาจา้งงานก่อสรา้งโครงสรา้งสถาปตัยกรรม 
และงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารของ
โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน กบับรษิทั 
อเีอม็ซ ีจ ากดั (มหาชน) มกีารจดัท าบนัทกึแนบ
ท้ายสญัญาลงวนัที่ 5 มถิุนายน 2558 เน่ืองจาก
บรษิทั อเีอม็ซ ีจ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถเก็บ
งานที่ช ารุดบกพร่อง (Defect) ของห้องชุดได้
ทนัตามก าหนดเวลาทีบ่รษิทัฯ จะสง่มอบหอ้งชุด
ให้กับลูกค้า จึงได้มีการว่าจ้างบริษัท ยูเวิร์ค 

ความคบืหน้า 

ฝา่ยกฎหมายไดต้ดิตามและประสานงานไปยงั
ฝา่ยก่อสรา้ง โดยในปจัจุบนัทางบรษิทั อเีอม็ซ ี
จ ากดั (มหาชน) ได้มหีนังสอืฉบบัลงวนัที่ 11 
สิงหาคม 2558 เพื่ อแจ้งกับบริษัทฯ และ
ผู้บริหารโครงการว่าบริษัท อีเอ็มซี จ ากัด 
(มหาชน) จะเป็นผู้รบัเป็นชอบค่าใช้จ่าย
จ านวน 2.93 ล้านบาท ในการว่าจา้งใหบ้รษิทั 
ยู เวิร์ค  999 จ ากัด  ท าการเข้า เก็บความ
เรียบร้อยของงานที่มีความช ารุดบกพร่องใน

สงู 
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ความเส่ียง 
999 จ ากดั เพื่อเขา้ด าเนินการแทน โดยบรษิทัฯ 
จะหักเงินประกันผลงานของบริษัท อีเอ็มซ ี
จ ากดั (มหาชน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งให้บรษิทั ยู
เวริ์ค 999 จ ากดั แต่มขี้อสงัเกตว่า บนัทึกแนบ
ท้ายสัญญาดังกล่าวไม่มีการลงนามรบัทราบ
ข้อตกลงร่วมกนัจากผู้เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 
ซึ่งได้แก่ กรรมการผู้จ ัดการบริษัท ชีวาทัย 
จ ากดั (มหาชน) กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั อเีอม็
ซี จ ากดั (มหาชน) กรรมการผู้จดัการบรษิทั ยู
เวิร์ค  999 จ ากัด และพยาน ท า ให้ส ัญญา
ดงักล่าวไมส่ามารถบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมาย  

โดยปจัจุบันบริษัท ยู เวิร์ค 999 จ ากัด อยู่
ระหวา่งปฏบิตังิาน โดยทางบรษิทัฯ ยงัไม่มกีาร
จา่ยช าระเงนิคา่จา้งดงักล่าว 

ขอ้เสนอแนะ 

ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ควรเร่งด าเนินการ
ติดตามให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในบันทึกแนบ
ท้ายสัญญาว่าจ้างก่อสร้างฉบับดังกล่าวให้
ถูกตอ้งและครบถว้น เพื่อใหส้ามารถบงัคบัใช้ได้
ตามกฎหมาย 

การก่อสรา้งโครงการฮอลล์มารค์ งามวงศ์วาน 
ประกอบกับได้มีการบนัทึกวาระการประชุม
พิเศษที่ก าหนดให้บริษัท  อี เอ็มซี  จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดงักล่าว 

 

ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารายงานผลประเมนิการควบคุมภายในของเดอืนมนีาคม ปี 2558 แลว้ 
และเหน็ชอบใหป้ฏบิตัติามขอ้เสนอแนะดงักล่าว บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการแกไ้ขตามทีผู่ต้รวจสอบภายในเสนอแนะ
ครบถ้วนแลว้ และบรษิทัฯ อยู่ในระหว่างการด าเนินการจ านวน 2 ขอ้ตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น ซึง่ไดผ้่านการ
รบัรองและรบัทราบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่2/2558 เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2558 ทีผ่่านมา 

ส าหรบัไตรมาส 4 ของปี 2558 ธรรมนิตไิดส้อบทานกระบวนงานตามแผนตรวจสอบภายในประจ าปี 2558 
รวมถึงตดิตามความคบืหน้าการด าเนินการแก้ไขจากประเดน็ต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปรบัปรุง
แกไ้ขจากขอ้เสนอแนะในรายงานการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานการตรวจสอบ
ภายในตัง้แต่ครัง้ที ่2 และ 3 ของปี 2558 ในเดอืนธนัวาคม ปี 2558 ซึง่ธรรมนิตไิดน้ าเสนอรายงานการประเมนิ
การควบคุมภายในเพื่อพจิารณารบัรองและใหค้วามเหน็จากทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2559 
ภายใตบ้รษิทัมหาชนเมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2559 ทีผ่่านมาแลว้  

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้จดัจ้างธรรมนิติเพื่อท าการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บรษิทัฯ ในแต่ละหน่วยงาน และตรวจสอบกระบวนงานทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ประจ าปี 2559 อย่างต่อเนื่อง ซึง่
ธรรมนิตไิดเ้สนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2559 
เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2559  
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ข้อสงัเกตจากผูต้รวจสอบบญัชี 

ตารางดงัต่อไปนี้ แสดงผลสรุปจากรายงานขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของระบบควบคุมภายในดา้นบญัชขีอง
บรษิทัฯ จากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ("ผูส้อบบญัช"ี) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ฉบบัลงวนัที ่
24 เมษายน 2558 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ฉบบัลงวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์2559 ซึง่ไดผ้่าน
การพจิารณารบัรองและเหน็ชอบการปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะดงักล่าวจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ภายใต้
บรษิทัมหาชน ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2558 และครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 2559 ที่
ผ่านมา สรุปไดด้งันี้ 

หวัข้อ ประเดน็/ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
1. การสัง่ซ้ือและลกูหน้ีการค้า 
1.1. ขอ้สงัเกต 

ใบค าสัง่ซือ้สนิคา้มกีารออกหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีาร
สัง่ซือ้สนิคา้แล้ว 

ขอ้เสนอแนะ 

เพื่อป้องกันการสัง่ซื้อสินค้าโดยไม่ผ่านการอนุมตัิ ผู้
ตรวจสอบบญัชีแนะน าบรษิทัฯ ส าหรบัการสัง่ซื้อสนิค้า
แต่ละครัง้ว่าควรจดัท าใบค าสัง่ซื้อและส่งให้กบัฝ่ายรบั
สนิคา้ก่อนทีส่นิคา้จะมาถงึ 

บรษิทัฯ จะด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ อย่างไรก็
ตามในทางปฏิบัตินัน้เหตุการณ์ดังกล่าวย่อม
เกดิขึน้ได ้ซึง่บรษิทัฯ มนีโยบายส าหรบัการสัง่ซื้อ
ในกรณีเร่งด่วน ระบุในคู่มือปฏิบตัิงานของฝ่าย
จดัซื้อ และมีการจ ากดัวงเงินส าหรบัการจดัซื้อ
เรง่ดว่นอย่างชดัเจน โดยผูส้ ัง่ซื้อจะด าเนินการขอ
อนุมตัโิดยวาจา อเีมล หรอืช่องทางอื่น เพื่อใหผู้ม้ ี
อ านาจด าเนินการอนุมตัิโดย วาจา อีเมล หรือ 
ช่องทางอื่นก่อนแล้วแต่กรณี ภายหลงัจากนัน้ผู้
ขอซื้อจะต้องด าเนินการระบุใบสัง่ซื้อที่ได้ส ัง่ของ
ไปล่วงหน้า โดยมขีอ้ความชดัเจนว่าไดแ้จง้ใหผู้้มี
อ านาจรบัทราบรายการสัง่ซื้อแล้วในช่องทางใด
ก่อนหน้า เพื่อแสดงถงึการควบคมุภายในทีด่ ี

2. เงินเดือน 
2.1. ขอ้สงัเกต 

บริษัทฯ ยังไม่ได้จ ัดเตรียมรายการกระทบยอดเงิน
เดอืน ซึ่งการจดัท ารายการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ใน
การจัดท าสรุปยอดเงินเดือนที่ต้องเสนอให้ผู้บริหาร
อนุมตัิ และช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงเหตุผลในกรณีที่
ยอดเงนิเดอืนในแต่ละเดอืนมคีวามแตกต่างกนั 

ขอ้เสนอแนะ 

การจัดเตรียมรายการกระทบยอดเงินเดือนจะเป็น
ประโยชน์ในการควบคุมการจ่ายเงินเดือนในกรณีที่มี
พนกังานลาออกหรอืลาหยุดโดยไม่รบัเงนิเดอืน รวมถงึ
การรบัพนกังานใหม ่

บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายการกระทบ
ยอดเงนิเดอืนตามขอ้เสนอแนะ โดยด าเนินการให้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดท ารายการกระทบ
ยอดเงินเดือนตามรูปแบบที่ผู้ตรวจสอบบัญชี
แนะน าและก าหนดจัดท าตัง้แต่งวดเงินเดือน
มกราคม ปี 2558 เป็นตน้มา 

3. สินทรพัยถ์าวร 
3.1. ขอ้สงัเกต 

1) บรษิทัฯ ยงัไมม่กี าหนดความถีใ่นการตรวจนบั

บรษิทัฯ ได้ด าเนินการดงักล่าวตามข้อเสนอแนะ
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยในไตรมาส 1 ปี 2558 ทัง้น้ี บรษิทั
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สนิทรพัยถ์าวรและเปรยีบเทยีบกบัทะเบยีน
สนิทรพัย ์

2) ทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย
ไมม่กีารอา้งองิขอ้มลูจากเลขทะเบยีนสนิทรพัยห์รอื
ป้ายก ากบัสนิทรพัยซ์ึง่ท าใหย้ากต่อการตรวจสอบ
ทรพัยส์นิ 

ขอ้เสนอแนะ 

เพื่อป้องการการสญูหายของสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และ
บริษัทย่อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ควร
ด าเนินการดงัน้ี 

1) ตรวจรบัสนิทรพัย์ถาวรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และ
เปรียบเทียบกับทะเบียนสินทรัพย์ เพื่อการ
ตรวจสอบและปรบัปรงุ 

2) ทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ควรมีการอ้างอิงข้อมูลจากเลขทะเบียนสินทรพัย์
หรอืป้ายก ากบัสนิทรพัย ์ซึ่งจะช่วยในการตรวจนับ
ความมตีวัตนของสนิทรพัย์ต้นทุน รวมถึงค่าเสื่อม
ราคาของสนิทรพัยน์ัน้ๆ 

ฯ มีการจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานของฝ่ายบญัชี
และการเงนิเกี่ยวกบัการตรวจนับสนิทรพัย์ถาวร 
โดยก าหนดใหม้กีารอ้างองิเลขทะเบยีนสนิทรพัย์
กบัทะเบียนสนิทรพัย์ถาวรเพื่อการตรวจสอบช้อ
มูล และมกีารก าหนดให้มกีารตรวจนับสนิทรพัย์
ถาวรอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. ภาษี 
4.1. ขอ้สงัเกต 

การกระทบยอดของรายไดใ้นแบบรายงานภาษขีาย 
ภพ. 30 และสมดุรายวนัทัว่ไปยงัไมไ่ดจ้ดัท าเป็นราย
เดอืน ซึง่ท าใหเ้กดิความแตกต่างในยอดทีร่ายงานแต่
ละงวดบญัช ี

ขอ้เสนอแนะ 

บริษัทฯ ควรด าเนินการกระทบยอดรายได้ในแบบ
รายงานภาษขีาย ภพ. 30 และสมุดรายวนัทัว่ไปเป็น
รายเดอืน เพื่อความถูกต้องในการบนัทกึบญัชภีาษซีื้อ-
ภาษขีาย 

บรษิทัฯ ได้ด าเนินการกระทบยอดรายได้ในแบบ
รายงานภาษีขาย ภพ. 30 และสมุดรายวนัทัว่ไป
เป็นรายเดอืนตามขอ้เสนอแนะ 

4.2. ขอ้สงัเกต 

บรษิทัฯ มกีารท ารายการระหวา่งกนับางรายการอย่างมี
นยัส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 

การท ารายการระหว่างกนักบับรษิทัที่เกี่ยวข้องทัง้ดา้น
รายได้และค่าใช้จ่ายควรมีการท าด้วยมูลค่าตามราคา
ตลาดหรอืมูลค่าตามปกติทัว่ไป ซึ่งหากการท ารายการ

บริษัทฯ รับทราบข้อสังเกตดังกล่าว และจะ
พจิารณาและประเมินการท ารายการระหว่างกนั
ในอนาคตดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัตาม
ข้อเสนอแนะ ทัง้ น้ี บริษัทฯ ได้มีการก าหนด
นโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกนักบับุคคล
หรอืบรษิทัที่มคีวามเกี่ยวข้อง และได้ประกาศใช้
แลว้เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2558 
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ระหวา่งกนันัน้ๆ ไม่มหีลกัฐานของที่มาของการก าหนด
มลูคา่การท ารายการดงักล่าว บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่ง
ต่อการประเมินที่มาของรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อ
ค านวณภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลปลายปี 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยมี
ประเดน็ดงักล่าวกบัสรรพากร บรษิทัฯ มกีารท ารายการ
ระหว่างกนัเพิม่ขึ้นในปี 2557 และยงัไม่มกีารก าหนด
มาตราการก าหนดราคาส าหรบัการท ารายการระหว่าง
กนั บรษิทัฯ จงึมีความเสี่ยงในด้านภาษีในระดบัปาน
กลาง 

4.3. ขอ้สงัเกต 

ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ารบัรองและการให้ของขวญัส าหรบั
เจ้าหน้าที่ราชการมกีารระบุข้อมูลเอกสารประกอบไม่
เพยีงพอ ซึง่อาจท าใหค้า่ใช้จ่ายดงักล่าวอาจไม่สามารถ
นบัเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่ ามาหกัภาษไีด ้

ขอ้เสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวอาจพิจารณาว่าไม่เกี่ยวข้องกบัการ
ด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และอาจไม่สามารถ
นบัเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่ ามาหกัภาษไีด ้ทัง้น้ี  

1) ค่ารบัรองส าหรบับุคคลใดๆ ไม่ควรเป็นพนักงาน
บรษิทัฯ  

2) ค่ารบัรองดงักล่าวควรเป็นประโยชน์กบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และได้รบัอนุมตัิโดยผู้บริหาร
บริษัทฯ และควรมีการระบุความสัมพันธ์และ
วตัถุประสงคข์องการรบัรองดงักล่าวในรายงานของ
คา่รบัรอง 

3) ค่ารบัรองในแต่ละครัง้ไม่ควรเกิน 2,000 บาทต่อ
บุคคล 

4) คา่รบัรองควรมใีบเสรจ็รบัเงนิทีอ่อกในนามบรษิทัฯ 

5) ค่าใช้จ่ายในการรบัรองไม่ควรเกนิกว่ารอ้ยละ 0.3 
ของรายได้ทัง้หมดหรือทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามค่ารบัรองที่สามารถ
น ามาหกัภาษไีดม้มีลูคา่สงูสดุไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท 

บริษัทฯ จะพิจารณากระบวนการเบิกจ่ายค่า
รบัรองดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้เสนอแนะ 
ทัง้น้ี ในปจัจบุนับรษิทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายการเบกิ
ค่ารบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งก าหนดให้ค่า
รบัรองในแต่ละครัง้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อบุคคล 
และไดม้กีารจดัท าแบบฟอรม์การขอเบกิค่ารบัรอง
ดั ง ก ล่ า ว  ซึ่ ง มี ก า ร ร ะ บุ ใ ห้ ผู้ ข อ เ บิ ก แ น บ
ใบเสรจ็รบัเงนิมาพรอ้มกนั และน าส่งใหฝ้า่ยบญัชี
และการเงนิภายใน 5 วนันับจากวนัที่มกีารช าระ
คา่รบัรองดงักล่าว ทัง้น้ี นโยบายดงักล่าวไดม้กีาร
ประกาศให้พนักงานทุกคนรบัทราบและปฎิบัติ
ตามโดยทัว่กนัแลว้ 

5. เรื่องอ่ืนๆ 
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5.1. ขอ้สงัเกต 

เอกสารทางบัญชีบางรายการยังมีการจัดเก็บไม่
ครบถว้นและเรยีบรอ้ย 

ขอ้เสนอแนะ 

เอกสารทางบญัชีมีความส าคญัต่อการตรวจสอบทาง
ภาษ ีเอกสารทางบญัชดีงักล่าวควรมกีารเกบ็ในสถานที่
ที่ปลอดภัย เช่น ในตู้เก็บเอกสารที่สามารถ ล็อกได ้
และควรเก็บเอกสารไว้ด้วยกนัเพื่อความสมบูรณ์และ
สามารถตรวจสอบได ้

บรษิทัฯ ได้ด าเนินการดงักล่าวตามข้อเสนอแนะ
เป็นที่เรียบร้อยในไตรมาส 1 ปี 2558 ซึ่งฝ่าย
บญัชีมกีารตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
โดยผู้ ร ับผิดชอบในแต่ละส่วนงานจะมีการ
ตรวจสอบเอกสารประจ าเดอืนก่อนท าการจดัเก็บ 
และปจัจุบันบริษัทฯ ได้มีการจัดซื้อตู้จ ัดเก็บ
เอกสารเพิ่มเติม พร้อมทัง้จดัสรรพื้นที่เพื่อ เป็น
สถานทีจ่ดัเกบ็เอกสารเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว 

5.2. ขอ้สงัเกต 

ในกระบวนการปิดบญัชีบางครัง้ยงัมีความล่าช้า เช่น 
การบันทึกรายละเอียดข้อมูล และการกระทบยอด
รายการต่างๆ อนัเน่ืองมาจากบริษทัฯ อยู่ในระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงในการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรบักิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาถือ
ปฏบิตั ิ

ขอ้เสนอแนะ 

บริษัทฯ ควรจัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงาน
ส าหรบัการจดัเตรยีมงบการเงนิสิน้สุดปีบญัชี และควร
ก าหนดความรบัผดิชอบ ระยะเวลา และกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง 

บรษิทัฯ ไดพ้จิารณากระบวนการต่างๆ และแก้ไข
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้เสนอแนะ ซึง่ในปจัจุบนั ฝา่ย
บญัชแีละการเงนิของบรษิทัฯ สามารถด าเนินการ
ปิดงบการเงนิไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดในฐานะ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

ข้อเสนอแนะส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

1.  ขอ้สงัเกต 

เน่ืองจากชีวาทยั อินเตอรเ์ชนจ์ไม่มพีนักงาน บรษิทัฯ 
จงึใหบ้รกิารงานดา้นธุรการและบญัชทีัง้หมดแก่ชวีาทยั 
อนิเตอรเ์ชนจ ์ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยโดยไมค่ดิคา่บรกิาร 

ขอ้เสนอแนะ 

บริษัทฯ ควรคิดค่าบริการจากชีวาทัย อินเตอร์เชนจ ์
และรับรู้ เ ป็นรายได้อื่ น  เพื่ อ ป้องกันการเกิดการ
ตรวจสอบจากเจา้หน้าทีส่รรพากรจากค่าบรกิารที่ไม่คดิ
คา่ใชจ้า่ยระหวา่งกนั 

บริษัทฯ รับทราบข้อสังเกตดังกล่าว และจะ
พจิารณาและประเมนิการเข้าท ารายการดงักล่าว
ด้ ว ย ค ว า ม ร อ บค อบ แ ล ะ ร ะ มัด ร ะ วั ง ต า ม
ขอ้เสนอแนะ 

2.  ขอ้สงัเกต 

บริษัทฯ มีการช าระค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจให้กับชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ทัง้ น้ี 
สรรพากรอาจพจิารณาการช าระค่าใช้จ่ายแทนชีวาทยั 

รายการดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ ช าระ
ค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลภายนอกแทนชีวาทัย 
อินเตอร์เชนจ์ (advance) ซึ่งรอเรยีกเก็บคืนจาก
ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจใ์นภายหลงั เช่น ค่าก่อสรา้ง
และค่าใช้จ่ายภายในโครงการส าหรบัโครงการ
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อนิเตอรเ์ชนจเ์ป็นการใหกู้ย้มืโดยไมค่ดิดอกเบีย้ 

ขอ้เสนอแนะ 

แม้ว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรจะไม่เคยพิจารณาเรื่อง
ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่รายการดงักล่าวถูก
พิจารณาว่าเป็นการให้กู้ยืมซึ่งต้องมีการคิดดอกเบี้ย 
อตัราดอกเบี้ยควรเป็นอัตราที่อ้างอิงจากอัตราตลาด 
และรายไดจ้ากดอกเบี้ยของบรษิทัฯ ควรพจิารณาเป็น
รายรบัทีต่อ้งเสยีภาษ ี

ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ในช่วงระยะการก่อสร้าง
โครงการ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยจากการเขา้ซื้อโครงการ
ดซีิโอ (Dzio) จากบรษิทั อรดา จ ากดั ซึ่งใน
ภายหลงัได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการฮอลล์มาร์ค 
งามวงศ์วาน อย่างไรก็ตามชวีาทยั อินเตอรเ์ชนจ์
มกีารทยอยช าระคนืเมื่อเริม่มรีายได้จากการขาย
ห้องจากทัง้ 2 โครงการดงักล่าว ทัง้น้ี บริษทัฯ 
รบัทราบข้อสงัเกตดงักล่าว และจะพิจารณาและ
ประเมินการเข้าท ารายการดังกล่าวด้วยความ
รอบคอบและระมดัระวงัตามขอ้เสนอแนะ 

 

ข้อมูลเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั ("ธรรมนิต"ิ) ซึง่เป็นหน่วยงานภายนอก เพื่อท า
หน้าทีต่รวจสอบภายในใหก้บับรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่14 กรกฎาคม 2557 โดยธรรมนิติไดม้อบหมายให ้
นางสาวกรกช วนสวสัดิ ์เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีผู่้
ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ซึง่จะท าการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิระบบควบคุมภายในของ
บรษิทัฯ ตามแผนการตรวจสอบที่ตกลงร่วมกนักบับรษิทัฯ และจดัท ารายงานและขอ้เสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุมภายในของบริษัทฯ  และเพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์5 ขอ้ของ COSO ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทัง้นี้ รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานก ากบั
ดแูลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในของธรรมนิต ิปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ เหน็ว่าธรรมนิติเป็นหน่วยงานภายนอกทีม่คีวามเป็นอสิระ ท าหน้าทีร่ายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมคีุณสมบตัเิพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีต่รวจสอบภายในของบรษิทัฯ 
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมนีางสาวกรกช วนสวสัดิ ์เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ซึง่มคุีณสมบตัทิี่
เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานดา้นการตรวจสอบภายในมานานกว่า 5 ปี และไดเ้ขา้รบั
การอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสม ่าเสมอ 

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ

ภายใน  

การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ต้องไดร้บั
อนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของ
บรษิทัฯ และไดร้บัการอนุมตัโิดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที่ 30 มกราคม 
2558 
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รายการระหว่างกนั 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัฯ มกีารท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ต่างๆ ไดแ้ก่ กรรมการ ผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร และ
บรษิัทที่เกี่ยวขอ้งซึ่งหมายถึงบรษิัทที่มบีุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งของบรษิัทฯ มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวข้องกบั
กรรมการ ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักล่าว ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธไ์ดด้งันี้  

บคุคล / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
นายชาตชิาย พานิชชวีะ - เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิทั ชาติชีวะ จ ากดั (“ชาติชีวะ”) ซึ่ง
ชาติชวีะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ มสีดัส่วนการถือหุ้นใน
บรษิทัฯ รอ้ยละ 51.00 ของทุนจดทะเบยีนที่ช าระแล้วจ านวน  
488.00 ลา้นบาท 

- เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนัธบ์รษิทัฯ 
- เป็นสามขีองนางสมหะทยั พานิชชวีะ 

นางสมหะทยั พานิชชวีะ - เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
- เป็นผู้ถือหุ้นของ ชาติชีวะ ซึ่งชาติชีวะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บรษิทัฯ มสีดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 51.00 ของทุน
จดทะเบยีนทีช่ าระแลว้จ านวน  488.00 ลา้นบาท  

- เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนัธบ์รษิทัฯ 
- เป็นภรรยาของนายชาตชิาย พานิชชวีะ 

Mr. Phua Cher Chew - เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
- เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนัธบ์รษิทัฯ 
- เป็น Executive Director และ Chief Executive Officer ของ 

TEE Land Ltd. (“TEEL”) 
- เป็น Managing Director ของ TEE Development Pte. Ltd. 

(“TEED”) ซึ่ง TEED เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ มสีดัส่วน
การถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้จ านวน  488.00 ลา้นบาท 

Mr. Boon Choon Kiat - เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
- เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ โดยด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
- เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนัธบ์รษิทัฯ 

นางสภุาภรณ์ บุรพกุศลศร ี - เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
- เป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 

นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร - เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
- เป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 

Mr. Chung Tang Fong - เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
- เป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 

Mr. Phua Chian Kin - เป็นประธานกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ 
- เป็น Group Chief Executive & Managing Director ของ 

TEE International Ltd. (“TEEI”)  
- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ TEEI ทัง้น้ี ณ วนัที่ 11 มกราคม 2559 
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บคุคล / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
Mr. Phua Chian Kin มสีดัส่วนการถอืหุน้ใน TEEI รอ้ยละ 
58.70 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้จ านวน 57.04 ลา้นดอลลาร์
สงิคโปร ์

นางสาวมณีรตัน์ ธนชัญ์เศรษฐ ์ - เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยด ารงต าแหน่งรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายงานคอนโด และไดล้าออกจากต าแหน่งดงักล่าว
ในวนัที ่30 ตุลาคม 2558 

บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซูน จ ากดั 
(“CTHS”) 

- ประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
- เป็นบรษิทัรว่ม ซึง่บรษิทัฯ มสีดัส่วนการถอืหุน้ใน CTHS รอ้ย
ละ 50 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้จ านวน 78.00 ลา้นบาท 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ นายชาติ
ชาย พานิชชวีะ และ Mr. Boon Choon Kiat 

บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั 
(“ชาตชิวีะ”) 

- ประกอบธรุกจิลงทุนในบรษิทัอื่น  
- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จ านวน 2 รายไดแ้ก่ นายชาติ
ชาย พานิชชวีะ และนางสมหะทยั พานิชชวีะ 

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิทัฯ มสีดัส่วนการถือหุ้นในบรษิทัฯ 
รอ้ยละ 51.00 ของทุนจดทะเบยีนที่ช าระแล้วจ านวน  488.00 
ลา้นบาท  

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี
จ ากดั 
(“GETCO”) 

- ประกอบธรุกจิใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยี 
- เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ จนถงึเดอืนมกราคม 2556 
- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จ านวน 3 รายไดแ้ก่ นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ นางสมหะทยั พานิชชีวะ และ Mr. Boon 
Choon Kiat 

- มผีูถ้อืหุน้รว่มกนักบับรษิทัฯ จ านวน 1 รายไดแ้ก่ บรษิทั ชาติ
ชวีะ จ ากดั โดยชาตชิวีะมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน GETCO รอ้ย
ละ 51 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วจ านวน 160.00 ล้าน
บาท   

บรษิทั ทรานส อคิวอโทเรยีล อนิโดไชน่า จ ากดั 
(“TEI”) 

- ประกอบธรุกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
- มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ จ านวน 1 ราย ได้แก่ Mr. 

Boon Choon Kiat  
บรษิทั ออสกา้ เอสเตท เมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
(“OSCAR”) 

- ประกอบธุรกิจให้บริการรับจัดการดูแลผลประโยชน์และ
บรหิารโครงการ 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จ านวน 1 รายไดแ้ก่ Mr. Boon 
Choon Kiat 

บรษิทั ออสกา้ ดไีซน์ แอนด ์เดคคอเรชัน่ จ ากดั  
(“ODD”) 

- ประกอบธรุกจิก่อสรา้งและออกแบบตกแต่งภายใน 
- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จ านวน 1 รายไดแ้ก่ Mr. Boon 

Choon Kiat  
บรษิทั ไทยศรปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
(“ไทยศรปีระกนัภยั”) 

- ประกอบธรุกจิประกนัภยั 
- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จ านวน 1 รายไดแ้ก่ นายชาติ
ชาย พานิชชวีะ 

- ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั ไดถ้อื
หุน้ทางอ้อมผ่านบรษิทั ไพลกัษณ์ จ ากดั (“ไพลกัษณ์”) ซึ่งไพ
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บคุคล / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ลกัษณ์มสีดัส่วนการถือหุน้ในไทยศรปีระกนัภยัรอ้ยละ 68.26 
ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 440.00 ลา้นบาท 

บรษิทั ไพลกัษณ์ จ ากดั  
(“ไพลกัษณ์”) 

- ประกอบธรุกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ นายชาติ
ชาย พานิชชวีะ 

- มผีูถ้อืหุน้รว่มกนักบับรษิทัฯ จ านวน 1 รายไดแ้ก่ บรษิทั ชาติ
ชวีะ จ ากดั (“ชาตชิวีะ”) โดยชาตชิวีะมสีดัส่วนการถอืหุน้ในไพ
ลกัษณ์รอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนที่ช าระแล้ว 100.00 ล้าน
บาท 

บรษิทั อมตะ ซติี ้จ ากดั  
(“อมตะ ซติี”้) 

- ประกอบธรุกจิขายทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรม 
- มกีรรมการจ านวน 2 ราย ได้แก่ นายวกิรม กรมดษิฐ์ และ
นายวบิูลย ์กรมดษิฐ ์เป็นพีช่ายของนางสมหะทยั พานิชชวีะ 

- บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (“อมตะ คอร์ป”) ถือหุ้น
อมตะ ซติี ้ในสดัสว่นรอ้ยละ 83.67 ของทุนจดทะเบยีนที่ช าระ
แล้วจ านวน 450.00 ล้านบาท ซึ่ง อมตะ คอรป์ มกีรรมการ
จ านวน 2 ราย ได้แก่ นายวกิรม กรมดิษฐ์ และนายวบิูลย ์
กรมดิษฐ์ เป็นพี่ชายของนางสมหะทยั พานิชชีวะ และนาย
วกิรม กรมดษิฐ ์เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน อมตะ คอรป์ โดยถอืหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 20.22 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว
จ านวน 1,067.00 ลา้นบาท 

บรษิทั อมตะ วอเตอร ์จ ากดั  
(“อมตะ วอเตอร”์) 

- ประกอบธุรกิจจ่ายน ้ าประปาและบ าบัดน ้ าเสียเพื่อการ
อุตสาหกรรม 

- บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (“อมตะ คอร์ป”) ถือหุ้น
อมตะ วอเตอร์ ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีน
ที่ช าระแล้วจ านวน 80.00 ล้านบาท ซึ่ง อมตะ คอร์ป มี
กรรมการจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ นายวกิรม กรมดษิฐ ์และนาย
วบิูลย ์กรมดษิฐ ์เป็นพีช่ายของนางสมหะทยั พานิชชวีะ และ
นายวกิรม กรมดษิฐ ์เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน อมตะ คอรป์ โดยถอื
หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20.22 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว
จ านวน 1,067.00 ลา้นบาท 

บรษิทั อมตะ ฟาซลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั 
(“อมตะ ฟาซลิติี”้) 

- ประกอบธุรกจิให้บรกิารบรหิารจดัการพื้นที่ส่วนกลางในนิคม
อุตสาหกรรม 

- มกีรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นาย
วบิูลย ์กรมดษิฐ ์เป็นพีช่ายของนางสมหะทยั พานิชชวีะ 

- อมตะ คอรป์ ถอืหุน้อมตะ ฟาซิลติี้ ในสดัส่วนรอ้ยละ 91.00 
ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วจ านวน 15.00 ล้านบาท ซึ่ง 
อมตะ คอรป์ มกีรรมการจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ นายวกิรม กรม
ดษิฐ์ และนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ เป็นพี่ชายของนางสมหะทยั 
พานิชชีวะ และนายวิกรม กรมดิษฐ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน 
อมตะ คอร์ป โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20.22 ของทุนจด
ทะเบยีนทีช่ าระแลว้จ านวน 1,067.00 ลา้นบาท 
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บคุคล / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
TEE Land Ltd. 
(“TEEL”) 

- ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อที่อยู่อาศยัและเพื่อ
การพาณิชย ์

- เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์และจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยส์งิคโปร ์(SGX Mainboard)  

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จ านวน 2 รายไดแ้ก่ Mr. Phua 
Cher Chew และ Mr. Boon Choon Kiat 

- กรรมการของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ Mr. Phua Cher Chew เป็น
ผูบ้รหิารใน TEEL โดยด ารงต าแหน่ง Executive Director 
และ Chief Executive Officer 

- มผีูถ้อืหุน้ใหญ่คอื TEE International Ltd. (TEEI) เป็นบรษิทั
ทีจ่ดัตัง้ในประเทศสงิคโปรแ์ละจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
สิงคโปร์ (SGX Mainboard) เช่นกัน ทัง้น้ี ณ วนัที่ 11 
มกราคม 2559 TEEI มสีดัส่วนการถอืหุน้ใน TEEL รอ้ยละ 
63.24 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วจ านวน 145.07 ล้าน
ดอลลารส์งิคโปร ์ 

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ TEE Development Pte. Ltd (“TEED) 
โดยมสีดัส่วนการถอืหุ้นใน TEED รอ้ยละ 100 ของทุนจด
ทะเบยีนทีช่ าระแลว้จ านวน 3.00 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์ 

TEE Development Pte. Ltd. 
(“TEED”) 

- ประกอบธรุกจิลงทุนในบรษิทัอื่น  
- เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์
- มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ จ านวน 1 ราย ได้แก่ Mr. 

Phua Cher Chew  
- กรรมการของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ Mr. Phua Cher Chew เป็น
ผูบ้รหิารใน TEED โดยด ารงต าแหน่ง Managing Director 

- เป็นบรษิทัย่อยของ TEEL โดย TEEL มสีดัส่วนการถอืหุน้ใน 
TEED ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วจ านวน 
3.00 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดย TEED มสีดัส่วนการถอืหุน้
ในบริษัทฯ ร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว
จ านวน  488.00 ลา้นบาท 

TEE Resources Pte. Ltd. 
(“TEER”) 

- ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
- เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์ 
- เป็นบรษิทัยอ่ยของ TEEI โดย TEEI มสีดัสว่นการถอืหุน้ใน 

TEER รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนจ านวน 1.00 ดอลลาร์
สงิคโปร ์
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1.1 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 

1. รายการระหว่างกนักบับรษิทัฯ ส าหรบังวดบญัชปีี 2557 และงวดบญัชปีี 2558 มรีายละเอยีดดงันี้ 

1.1 บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบันายชาตชิาย พานิชชวีะ มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
เจา้หน้ีอื่น 

 
0.03 

 
 

 
0.12 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 นายชาติชาย พานิชชวีะ 
ป ร ะ ธ า นก ร ร ม ก า ร บ ริ ษัท ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  1/2557 เมื่อวันที่  29 
สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าเบี้ยประชุม
ส าหรบัประธานกรรมการบริษทัจ านวน 30,000 บาท
ต่อครัง้ ทัง้ น้ี บริษัทฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่
กรรมการแลว้ในเดอืนมกราคม 2558 

ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนรายเดอืน
ให้แก่ประธานกรรมการบรษิทัจ านวน 60,000 บาท 
และค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้จ านวน 60,000 บาท ทัง้น้ี ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ คา้งจ่ายค่าตอบแทน
รายเดอืนส าหรบัประธานกรรมการบรษิทั รวมจ านวน 
120,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายชาติชาย พานิชชีวะ
แลว้ในเดอืนมกราคม 2559  

รายการดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นแล้ว ดงันัน้ การจ่ายค่า
เบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการจงึสมเหตุสมผล 
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1.2 บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบันางสมหะทยั พานิชชวีะ มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
เจา้หน้ีอื่น 

 
 

0.02 
 
 

 
 

0.05 

นางสมหะทยั พานิชชวีะ เป็นกรรมการบรษิทัที่เขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที ่
29 สงิหาคม 2557 บรษิทัฯ ได้ก าหนดค่าเบี้ยประชุม
ส าหรบักรรมการบริษัทจ านวน 20,000 บาทต่อครัง้ 
ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าเบี้ยประชุมใหแ้ก่กรรมการแล้ว
ในเดอืนมกราคม 2558 

ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนรายเดอืน
ให้แก่กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นกรรมการอิสระ) 
จ านวน 40,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้จ านวน 
40,000 บาท อย่างไรกต็าม ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2558 
เป็นต้นไป บรษิทัฯ ได้ปรบัลดค่าตอบแทนรายเดอืน
ให้แก่กรรมการบรษิทั (ที่ไม่เป็นกรรมการอิสระ) จาก
จ านวน 40,000 บาทต่อเดอืนเป็น 10,000 บาทต่อ
เดือน และยงัคงค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้เท่าเดิมจ านวน 
40,000 บาท ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ 
ค้างจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแก่ 
นางสมหะทยั พานิชชีวะ รวมจ านวน 50,000 บาท 
อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้จ่ายเงินเดือนให้แก่นางสม
หะทยั พานิชชวีะแลว้ในเดอืนมกราคม 2559 

รายการดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นแล้ว ดงันัน้ การจ่ายค่า
เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ให้แ ก่
กรรมการจงึสมเหตุสมผล 

ขายหอ้งชุด 
รายไดจ้ากการขาย 

 
1.94 

 
- 

ในปี 2553 บรษิทัฯ ได้เปิดขาย Presale ห้องชุด
โครงการชีวาทยั รามค าแหง ในกรณีที่เป็นกรรมการ

การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกตขิอง
บริษัทฯ ซึ่ งผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหาร



                                                                               บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน)  

 

 
 หน้า 199 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

 
 

และพนักงานของบริษัทฯ จะได้รบัส่วนลดร้อยละ 3 
จากราคา Presale ซึ่งเป็นโครงการส่งเสรมิการขายที่
มอบใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทัฯ ทุกราย ในช่วงเวลานัน้ 
นายชาตชิาย พานิชชวีะได้จองซื้อหอ้งชุดจ านวน 1 ยู
นิตโดยใช้สทิธโิครงการส่งเสรมิการขายดงักล่าว นาย
ชาตชิาย พานิชชวีะไดจ้่ายเงนิจอง เงนิท าสญัญา และ
เงนิดาวน์ครบตามจ านวนทีก่ าหนด  

ต่อมาในเดอืนมนีาคม 2557 นายชาติชาย พานิชชวีะ 
ได้โอนสิทธิการจองซื้อห้องชุดโครงการชีวาทัย 
รามค าแหงน้ีให้แก่นางสมหะทัย พานิชชีวะ และใน
เดอืนตุลาคม 2557 บรษิทัฯ ได้โอนกรรมสทิธิห์อ้งชุด
ของโครงการชีวาทัย รามค าแหงให้แก่นางสมหะทัย 
พานิชชวีะ จ านวน 1 ยูนิต ซึ่งมขีนาด 30.40 ตาราง
เมตร ราคาประมาณตารางเมตรละ 62,500 บาท รวม
มูลค่าการขายทัง้สิน้ 1.94 ล้านบาท ทัง้น้ี ราคาขายต่อ
ตารางเมตรเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่ขายให้กับ
บุคคลภายนอกตามราคาขายห้องชุดที่ก าหนดไว ้
(Price List) ของโครงการ อย่างไรกต็าม นางสมหะทยั 
พานิชชวีะ ไดร้บัสว่นลดเพิม่อกีรอ้ยละ 3 จากราคาขาย
หอ้งชุดตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนลดที่บรษิทัฯ มอบ
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกราย
ส าหรับการซื้อห้องชุดโครงการชีวาทัย รามค าแหง
ในช่วง Presale ดงักล่าว   

สามารถซื้อหอ้งชุดจากโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อยได ้ทัง้น้ี ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคา
ที่ ส ามารถ เทียบ เคียง ได้กับราคาขายให้แ ก่
บุคคลภายนอก  และส่วนลดที่นางสมหะทยั พานิช
ชวีะ ได้รบัเป็นส่วนลดเดยีวกนักบัที่บรษิทัฯ ให้แก่
บุคลากรรายอื่น ดงันัน้ การท ารายการน้ีจงึมคีวาม
สมเหตุสมผล 



                                                                               บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน)  

 

 
 หน้า 200 

1.3 บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั Mr. Phua Cher Chew มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
เจา้หน้ีอื่น 

 
0.02 

 
 

 
0.05 

Mr. Phua Cher Chew เป็นกรรมการบรษิทัทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2557เมื่อวนัที่ 29 
สิงหาคม 2557  บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าเบี้ยประชุม
ส าหรบักรรมการบรษิทัจ านวน 20,000 บาทต่อครัง้  

ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนรายเดอืน
ให้แก่กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นกรรมการอิสระ) 
จ านวน 40,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้จ านวน 
40,000 บาท อย่างไรกต็าม ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2558 
เป็นต้นไป บรษิทัฯ ได้ปรบัลดค่าตอบแทนรายเดอืน
ให้แก่กรรมการบริษทั (ที่ไม่เป็นกรรมการอิสระ) จาก
จ านวน 40,000 บาทต่อเดอืนเป็น 10,000 บาทต่อ
เดือน และยงัคงค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้เท่าเดิมจ านวน 
40,000 บาท ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ 
ค้างจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบรษิทัแก่ Mr. Phua Cher Chew รวมจ านวน 
50,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จ่าย
ค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบี้ยประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ 
Mr. Phua Cher Chew แลว้ในเดอืนมกราคม 2559 

รายการดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นแล้ว ดงันัน้ การจ่ายค่า
เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ให้แ ก่
กรรมการจงึสมเหตุสมผล 
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1.4 บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั Mr. Boon Choon Kiat มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
เจา้หน้ีอื่น 

 
0.02 

 
 

 
0.04 

Mr. Boon Choon Kiat เป็นกรรมการบรษิทัที่เขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที ่
29 สงิหาคม 2557 บรษิทัฯ ได้ก าหนดค่าเบี้ยประชุม
ส าหรบักรรมการบริษัทจ านวน 20,000 บาทต่อครัง้ 
ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าเบี้ยประชุมใหแ้ก่กรรมการแล้ว
ในเดอืนมกราคม 2558 

ในปี 2558 บรษิทัฯ ก าหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้ใหแ้ก่
กรรมการจ านวน 40,000 บาท อย่างไรก็ตาม Mr. 
Boon Choon Kiat เป็นกรรมการที่เป็นผู้บรหิารจงึ
ไม่ได้รบัค่าตอบแทนในส่วนของค่าตอบแทนรายเดอืน 
ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ คา้งจ่ายค่า
เบี้ยประชุมกรรมการบรษิทัแก่ Mr. Boon Choon Kiat 
จ านวน 40,000 บาท อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่า
เบี้ยประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ Mr. Boon Choon Kiat แล้ว
ในเดอืนมกราคม 2559 

รายการดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นแล้ว ดงันัน้ การจ่ายค่า
เบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการจงึสมเหตุสมผล 

คา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็ 
เจา้หน้ีอื่น 

 
0.12 

 
 

 
- 

Mr. Boon Choon Kiat ทดรองจ่ายค่าที่พกัและค่า
เดินทาง และค่ารับรองอื่นในการติดต่อธุรกิจของ  
บริษัทฯ รวมจ านวนทัง้สิ้น 121,099.25 บาท ทัง้น้ี 
บรษิทัฯ ไดช้ าระเงนิใหแ้ก่ Mr. Boon Choon Kiat แล้ว
ในเดอืนมกราคม 2558 

การทดรองจ่ายของกรรมการเป็นรายการที่เกดิขึ้น
เพื่อความคล่องตวัในการด าเนินการ ดงันัน้ บรษิทั
ฯ ควรช าระเงินคืนให้แก่กรรมการโดยทันทีเมื่อ
ไดร้บัแจง้เกีย่วกบัการเบกิเงนิค่าใช้จ่าย ดงันัน้ การ
ท ารายการดงักล่าวจงึสมเหตุสมผล 
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1.5 บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบันางสภุาภรณ์ บุรพกุศลศร ีมรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
เจา้หน้ีอื่น 

 
- 
 

 
0.01 

ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนรายเดอืน
ให้แก่กรรมการบริษทั (ที่เป็นกรรมการอิสระ) จ านวน 
10,000 บาทต่อเดอืน และค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้จ านวน 
20,000 บาท ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ 
ค้างจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่นางสุภาภรณ์ บุรพ
กุศลศร ีจ านวน 10,000 บาท อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ 
ได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนดงักล่าวให้แก่ นางสุภา
ภรณ์  บุรพกุศลศร ีแลว้ในเดอืนมกราคม 2559  

รายการดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ซึ่งได้รบัอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นแล้ว ดงันัน้ การจ่าย
ค่ า ต อบ แทน ร า ย เ ดื อ น ใ ห้ แ ก่ ก ร ร ม ก า ร จึ ง
สมเหตุสมผล 

1.6 บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบันายชยัยุทธ เตชะทศันสนุทร มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
เจา้หน้ีอื่น 

 
- 
 

 
0.03 

ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนรายเดอืน
ให้แก่กรรมการบริษทั (ที่เป็นกรรมการอิสระ) จ านวน 
10,000 บาทต่อเดอืน และค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้จ านวน 
20,000 บาท ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ 
ค้างจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่นายชัยยุทธ เตชะ
ทศันสุทร รวมจ านวน 30,000 บาท ซึ่งบรษิทัฯ ไดจ้่าย
ค่าตอบแทนรายเดอืนดงักล่าวให้แก่นายชยัยุทธ เตชะ
ทศันสนุทรแลว้ในเดอืนมกราคม 2559 

รายการดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ซึ่งได้รบัอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นแล้ว ดงันัน้ การจ่าย
ค่ า ต อบ แทน ร า ย เ ดื อ น ใ ห้ แ ก่ ก ร ร ม ก า ร จึ ง
สมเหตุสมผล 
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1.7 บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั Mr. Chung Tang Fong มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
เจา้หน้ีอื่น 

 
- 
 

 
0.01 

ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนรายเดอืน
ให้แก่กรรมการบริษทั (ที่เป็นกรรมการอิสระ) จ านวน 
10,000 บาทต่อเดอืน และค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้จ านวน 
20,000 บาท ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ 
คา้งจ่ายค่าตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก่ Mr. Chung Tang 
Fong จ านวน 10,000 บาท อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ได้
จ่ายค่าตอบแทนรายเดอืนดงักล่าวให้แก่ Mr. Chung 
Tang Fong แลว้ในเดอืนมกราคม 2559 

รายการดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ซึ่งได้รบัอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นแล้ว ดงันัน้ การจ่าย
ค่ า ต อบ แทน ร า ย เ ดื อ น ใ ห้ แ ก่ ก ร ร ม ก า ร จึ ง
สมเหตุสมผล 

1.8 บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั Mr. Phua Chian Kin มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
เจา้หน้ีอื่น 

 
0.02 

 
0.04 

Mr. Phua Chian Kin เป็นตวัแทนจากกลุ่มบรษิทั 
TEE ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที ่
29 สงิหาคม 2557 บรษิทัฯ ก าหนดค่าเบี้ยประชุมใน
ครัง้น้ีใหแ้ก่ Mr. Phua Chian Kin จ านวน 20,000 บาท
ซึ่งเป็นอตัราเดียวกนักบัค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
บริษทั ทัง้น้ี บริษทัฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ Mr. 
Phua Chian Kin แลว้ในเดอืนมกราคม 2558 

รายการดงักล่าวเป็นการจ่ายค่าตอบแทนการเข้า
ร่วมประชุมใหแ้ก่ Mr. Phua Chian Kin ซึ่งเป็น
ตวัแทนจากกลุ่มบริษัท TEE โดยค่าตอบแทน
ดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ ดังนั ้น การท ารายการดังกล่าวจึง
สมเหตุสมผล 
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

ในปี 2558 Mr. Phua Chian Kin เป็นตวัแทนจาก
กลุ่มบรษิทั TEE ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิทัฯ ได้
เขา้ร่วมประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ก าหนดค่า
เบีย้ประชุมในครัง้น้ีใหแ้ก่ Mr. Phua Chian Kin จ านวน 
40,000 บาทซึง่เป็นอตัราเดยีวกนักบัค่าเบี้ยประชุมของ
กรรมการบริษัท ทัง้น้ี บริษทัฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุม
ให้แก่ Mr. Phua Chian Kin แล้วในเดอืนมกราคม 
2559 

1.9   บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบันางสาวมณีรตัน์ ธนชัญเ์ศรษฐ ์มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

เงินทดรองจ่ายค่าตกแต่งห้อง
ตวัอยา่ง 
ลูกหน้ีอื่น 

 
0.03 

 
- 

บริษัทฯ เบิกเงินสดล่วงหน้าให้แก่นางสาวมณีร ัตน์ 
ธนชัญ์เศรษฐ ์เพื่อใช้จ่ายส าหรบัด าเนินการตกแต่งหอ้ง
ตวัอย่างของโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวฒันะ เมื่องาน
แล้วเสร็จ มีเงนิสดคงเหลือจากการด าเนินการจ านวน 
30,776.85 บาท ซึ่งนางสาวมณีรตัน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ ได้
คืนเงินจ านวนน้ีแก่บริษัทฯ แล้วในเดือนกุมภาพนัธ ์
2558 

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่บรษิทัฯ อนุญาตให้
เบิกเงินสดเพื่อใช้จ่ายส าหรบัตกแต่งห้องตวัอย่าง
ของโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวฒันะ เพื่อความ
คล่องตวัในการด าเนินงาน โดยผูเ้บิกเงนิจะต้องน า
ใบเสรจ็รบัเงนิมาหกักบัยอดเงนิสดที่ได้เบิกไป ซึ่ง
ถือเป็นรายการปกติที่เกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจ 
ดงันัน้ การท ารายการดงักล่าวจงึสมเหตุสมผล 
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1.10   บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั CTHS มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

ใหบ้รกิารบรหิารส านกังาน 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
 
รายไดค้า้งรบั 
 

 
0.50 

 
0.08 

 
0.50 

 
0.04 

เน่ืองจาก CTHS ซึ่งเป็นบริษทัร่วมที่ไม่มีพนักงาน
ปฏิบตัิงานในด้านต่างๆ บริษทัฯ จึงให้บริการบริหาร
ส านักงานแก่ CTHS  ไดแ้ก่ การบรหิารส านักงาน งาน
ด้านธุรการ งานบญัชี และงานด้านการตลาด โดยมี
อตัราคา่บรกิารจ านวน 41,900 บาทต่อเดอืน ซึ่งอ้างองิ
จากอตัราเงนิเดอืนของพนักงานที่ CHTS ต้องมเีพื่อ
ปฏิบตัิงาน และขอบเขตงานการให้บริการ ทัง้น้ี ในปี 
2557 จนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษัทฯ ได้
ให้บริการบริหารส านักงานแก่ CTHS โดยมีอัตรา
คา่บรกิารคงทีจ่ านวน 41,900 บาทต่อเดอืน 

ในปี 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทบทวนการคิด
ค่าบรกิารบรหิารส านักงานแก่บรษิทัที่เกี่ยวข้อง และ
เห็นว่าหลักการคิดค่าบริการบริหารส านักงานในรูป
แบบเดมิคอือา้งองิจากเงนิเดอืนพนกังานของบรษิทัฯ ที่
เข้าปฏิบตัิงาน และขอบเขตงานการให้บรกิาร ซึ่งเป็น
อัตราค่าบริการที่มีลักษณะเท่ากันทุกเดือนอาจไม่
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนพนกังานที่เขา้ไป
ปฏบิตังิานและปรมิาณงานในแต่ละช่วงเวลา ดว้ยเหตุน้ี 
ตัง้แต่ เดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยน
หลกัการคดิอตัราค่าบรกิารบรหิารส านักงานแก่ CTHS 
ใหม่ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  โดยค านวณจากอัตรา
เงินเดือนซึ่งปนัส่วนเป็นรายชัว่โมงของพนักงานของ

การท ารายการดงักล่าวเป็นการให้บริการบริหาร
ส านักงานแก่บริษัทร่วมที่มีการคิดค่าบริการซึ่ง
อ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของพนักงานที่ CHTS 
ต้องมีเพื่ อปฏิบัติง าน  และขอบเขตงานการ
ใหบ้รกิาร ซึ่งมอีตัราค่าบรกิารคงที่ในทุกเดอืนกว่า 
2 ปีที่ผ่านมา อาจไม่สะท้อนต้นทุนการใหบ้รกิารที่
แท้จริงของบริษัทฯ ในส่วนของการเพิ่มขึ้นของ
เงิน เดือนพนักงานและปริมาณงานในแต่ละ
ช่วงเวลา  

ทัง้ น้ี ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่
2/2559 เมื่อวนัที่ 4 มนีาคม 2559 มมีตพิจิารณา
และอนุมตัิการปรบัเปลี่ยนการคิดอตัราค่าบริการ
บริหารส านักงาน โดยค านวณจากอตัราเงนิเดือน
ซึง่ปนัสว่นเป็นรายชัว่โมงของพนักงานของบรษิทัฯ 
ที่เข้าปฏิบตัิหน้าที่ในการให้บรกิารคูณด้วยจ านวน
ชัว่โมงการท างานของพนักงานนัน้ๆ (“ต้นทุนการ
ให้บรกิาร”) และบรษิทัฯ จะบวกก าไรส่วนเพิม่อีก
รอ้ยละ 20 จากต้นทุนการใหบ้รกิาร ซึ่งเป็นการคดิ
อัตราค่าบริการที่ เหมาะสม  เ น่ือ งจากอัตรา
ค่าบริการดงักล่าวจะผนัแปรไปตามปริมาณงาน
และเงินเดือนของพนักงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
ดงันัน้ การปรบัเปลี่ยนหลกัการค านวณค่าบรกิาร
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

บริษัทฯ ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการคูณด้วย
จ านวนชัว่โมงการท างานของพนักงานนัน้ๆ (“ต้นทุน
การให้บริการ”) และบรษิทัฯ จะบวกก าไรส่วนเพิ่มอีก
ร้อยละ 20 จากต้นทุนการให้บริการ โดยอัตรา
ค่าบรกิารใหม่น้ีจะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 
2559 เป็นตน้ไป 

บริหารส านักงานในครัง้น้ีจึงมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

 

เงินทดรองจ่ายค่าติดตัง้ป้ายไว
นิลโฆษณา 
ลูกหน้ีอื่น 

 
 

0.02 

 
 
- 

บรษิทัฯ ทดรองจ่ายเงนิให้กบั CTHS ส าหรบัค่าผลิต
และติดตัง้ ป้ายไวนิลโฆษณาให้แก่บริษัท ปิติภูม ิ
แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จ ากดั จ านวน 24,075 บาท ซึ่งป้าย
โฆษณามขีนาด 9x20 เมตร ติดตัง้อยู่บรเิวณหน้าตึก 
ฮ . พัฒนาพาณิ ช ย์  ถนนอ โศก -ดิน แดง  โ ดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายห้องชุดส าหรับ
โครงการเดอะ สรุวงศ ์

การท ารายการดังกล่าวมีความจ าเ ป็นในการ
โฆษณาเพื่อส่งเสรมิการขายโครงการเดอะ สุรวงศ์
ของ CTHS รวมถงึเป็นช่องทางใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายอีกวิธหีน่ึง ทัง้น้ี ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การท ารายการน้ีบริษัทฯ ได้เรียกเก็บกับ CTHS 
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง และบริษทัฯ ควร
เร่งตดิตามหน้ีสนิในส่วนน้ีใหแ้ล้วเสรจ็โดยเรว็ที่สุด 
ดงันัน้ การท ารายการน้ีจงึสมเหตุสมผล 

เงนิทดรองจา่ยคา่ธรรมเนียม 
ลูกหน้ีอื่น 

 
0.58 

 
- 

บริษัทฯ ทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนห้องชุด
จ านวน 2 ยูนิตของโครงการเดอะ สุรวงศ์ ให้แก่
กระทรวงการคลงั รวมจ านวน 580,469 บาท 

 

การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อ
สนับสนุนธุรกจิของบรษิทัร่วมส าหรบัการขายห้อง
ชุดโครงการเดอะ สุรวงศ์ ทัง้น้ี ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการท ารายการน้ีบริษัทฯ ได้เรียกเก็บกับ 
CTHS ตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และบรษิทัฯ 
ควรเร่งติดตามหน้ีสนิในส่วนน้ีให้แล้วเสรจ็โดยเร็ว
ทีส่ดุ ดงันัน้ การท ารายการน้ีจงึสมเหตุสมผล 

เงนิกูย้มื 
เงนิกูย้มืตน้งวด 

 
45.30 

 
7.50 

ในระหว่างปี 2557 บรษิทัฯ ได้กู้ยมืเงนิจาก CTHS 
จ านวนรวม 7.20 ล้านบาท เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน

การท ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่อง ซึ่งเป็น
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด  
เงนิกูย้มืปลายงวด 
 
ดอกเบีย้จา่ย 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 

7.20 
(45.00) 
7.50 

 
0.52 
0.03 

- 
- 

7.50 
 

0.12 
0.03 

ส าหรบัธรุกจิของบรษิทัฯ และไดช้ าระคนืเงนิกู้บางส่วน
จ านวน 45.00 ล้านบาท โดยการกู้ยืมเงินมีอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงจากอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ าของ
ธนาคารพาณิชย์ในช่วงเวลานัน้ ไม่มีหลักทรัพย์ค ้า
ประกนั และมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีเงินกู้ยืม 
คงเหลอืจ านวน 7.50 ลา้นบาท 

ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ น้ี 
อตัราดอกเบี้ยที่บรษิทัฯ ไดร้บัเป็นอตัราดอกเบี้ยที่
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจ าของ
ธนาคารพาณิชย์ในช่วงเวลานัน้ จงึเห็นว่ามคีวาม
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ  

1.11   บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั ชาตชิวีะ มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

ขายหอ้งชุด 
รายไดจ้ากการขาย 
 
ลูกหน้ีการคา้ 

 
51.84 

 
0.95 

 
- 
 
- 

บรษิทัฯ ขายห้องชุดของโครงการชีวาทยั ราชปรารภ 
ให้แก่ชาติชีวะ จ านวน 3 ยูนิต ซึ่งมีขนาด 315.62 
ตารางเมตร 120.71 ตารางเมตร และ 120.52 ตาราง
เมตร ราคาเฉลีย่ตารางเมตรละ 93,000 บาท รวมมูลค่า
การขายทัง้สิ้น 51.84 ล้านบาท ราคาขายต่อตาราง
เมตรเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดซึ่งสามารถ
เทียบเคียงได้กบัราคาขายให้แก่บุคคลภายนอก และ
เป็นราคาที่ใกล้เคียงกบัราคาประเมินที่ตารางเมตรละ 
93,608 บาท ซึ่งเป็นราคาประเมนิสนิทรพัย์เมื่อวนัที ่
28 พฤศจิกายน 2557 โดยบริษทั ยูเค แวลูเอชัน่ 

การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกตขิอง
บริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหาร
สามารถซื้อหอ้งชุดจากโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อยได ้ทัง้น้ี ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคา
ใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดซึง่สามารถเทยีบเคยีงไดก้บั
ราคาขายให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นราคาที่
ใกล้เคียงกับราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 
ดงันัน้ การท ารายการน้ีจงึมคีวามสมเหตุสมผล 
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

แอนด์ เอเจนซี่ จ ากดั (ผู้ประเมนิหลกัคอื นางอุดมศร ี
นาทีกาญจนลาภ) ด้วยวธิเีปรยีบเทียบกบัข้อมูลตลาด 
(Market Comparison) ทัง้น้ี การท าธุรกรรมทางการคา้
น้ีเป็นการด าเนินธรุกจิตามปกต ิโดยมกีารก าหนดราคา
ขายและเงื่อนไขทางการคา้เช่นเดยีวกบัลูกคา้รายอื่นๆ 

  

คา่ใชจ้า่ยทีป่รกึษา 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 
 

 
0.8 

 
 

 
- 
 

บริษัทฯ ว่าจ้างชาติชีวะเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด 
โดยมีค่าธรรมเนียมจ านวน 20,000 บาทต่อเดือน
ส าหรบัเดอืนมกราคมถงึพฤษภาคม 2557 ทัง้น้ี ในช่วง
กลางปี 2557 บริษทัฯ มีแผนการเปิดตัวโครงการ
คอนโดมเินียมจ านวนหลายโครงการ และเตรยีมตวัเขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึมกีารเตรยีมความ
พรอ้มด้านต่างๆ เพื่อให้บรษิทัฯ เป็นที่รูจ้กัและยอมรบั
ในอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงว่าจ้างชาติชีวะเป็นที่
ปรกึษาในการพฒันาธุรกิจ การวางแผนการตลาด การ
ส ารวจและน าเสนอที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนา
โครงการอสงัหารมิทรพัย์ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์
ทางธรุกจิ ดงันัน้ ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาดา้นการตลาด
จงึเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาทต่อเดือนตัง้แต่เดือน
มถิุนายนถึงเดอืนธนัวาคม 2557 ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไม่มี
การว่าจ้างชาติชีวะเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดตัง้แต่
เดอืนมกราคม 2558 เป็นตน้ไป 
 

การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ของบรษิทั และการคดิค่าบรกิารเป็นไปตามราคาที่
ตกลงกนั ซึ่งการให้บริการด้านที่ปรึกษาของชาติ
ชวีะเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ ในดา้นการตลาดและ
การด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

เงนิกูย้มื 
เงนิกูย้มืตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
เงนิกูย้มืปลายงวด 
 
ดอกเบีย้จา่ย 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 

 
39.68 
161.81 
(62.22) 
139.27 

 
4.74 
3.93 

 
139.27 

- 
(139.27) 

- 
 

1.53 
- 

ในระหว่างปี 2557 บรษิทัฯ ได้กู้ยมืเงนิจากชาตชิีวะ 
จ านวนรวม 161.81 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนส าหรบัธุรกิจของบริษัทฯ และได้ช าระคืน
เงนิกูบ้างสว่นจ านวน 62.22 ล้านบาท โดยการกู้ยมืเงนิ
มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 7 ซึ่งใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี้ย
เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ไม่มีหลกัทรพัย์ค ้าประกนั
และมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้
ช าระเงินกู้ยืมทัง้จ านวนให้แก่ชาติชีวะแล้วในเดือน
มนีาคม 2558 

การท ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ โดยอตัรา
ดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี้ย
การกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จึงเห็นว่ามีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 
เงนิใหกู้ย้มืตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
เงนิใหกู้ย้มืปลายงวด 

ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้คา้งรบั 

 
36.72 

- 
(36.72) 

- 

0.43 
1.01 

 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

ในปี 2556 บริษทัฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ชาติชีวะจ านวน 
36.72 ล้านบาท โดยการกู้ยมืเงนิมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ย
ละ 3 ไม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั และมกี าหนดช าระคนื
เมื่อทวงถาม ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้ร ับช าระคืนเงินกู้ทัง้
จ านวนในเดอืนพฤษภาคม 2557 แลว้ 

 

การท ารายการให้เงนิกู้ยมืแก่บรษิทัที่เกี่ยวข้องกนั
จะตอ้งไมเ่กดิขึน้อกีในอนาคต 

1.12   บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั GETCO มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

เงนิกูย้มื 
เงนิกูย้มืตน้งวด 

 
72.00  

 
- 

บริษทัฯ มีเงินกู้ยืมจาก GETCO ยอดยกมาจากปี 
2556 จ านวน 72.00 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุน

การท ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องซึ่งเป็น
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
เงนิกูย้มืปลายงวด 
 
ดอกเบีย้จา่ย 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 

- 
(72.00) 

- 
 

1.93 
7.22 

- 
- 
- 
 
- 
- 

หมุนเวยีนส าหรบัธุรกิจของบรษิทัฯ โดยการกู้ยมืเงนิมี
อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 7 ซึ่งใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี้ย
เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ไม่มีหลกัทรพัย์ค ้าประกนั
และมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม ในปี 2557 บรษิทัฯ 
ได้ช าระคืนเงินกู้ทัง้จ านวนในเดือนพฤษภาคม 2557 
แลว้  

ประโยชน์ในการด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ โดยอตัรา
ดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี้ย
การกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จึงเห็นว่ามีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

ใหบ้รกิารบรหิารส านกังาน 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
 
ลูกหน้ีอื่น 

 
- 
 
- 

 
1.79 

 
- 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารบรหิารส านักงานแก่ GETCO  ไดแ้ก่ 
งานบัญชีและการเงิน  กฏหมาย งานบุคคล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอัตราค่าบริการจ านวน 
160,000 บาทต่อเดอืน ซึ่งอ้างอิงจากอตัราเงนิเดอืน
ของพนักงานที่ GETCO ต้องมีเพื่อปฏิบตัิงาน และ
ขอบเขตงานการใหบ้รกิาร และบวกอตัราก าไรส่วนเพิม่
รอ้ยละ 20 ทัง้น้ี ในปี 2558 ถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์2559 
บรษิทัฯ ไดใ้หบ้รกิารบรหิารส านักงานแก่ GETCO โดย
มอีตัราคา่บรกิารคงทีจ่ านวน 160,000 บาทต่อเดอืน 

ในปี 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทบทวนการคิด
ค่าบรกิารบรหิารส านักงานแก่บรษิทัที่เกี่ยวข้อง และ
เห็นว่าหลักการคิดค่าบริการบริหารส านักงานในรูป
แบบเดมิคอือา้งองิจากเงนิเดอืนพนกังานของบรษิทัฯ ที่
เข้าปฏิบตัิงาน และขอบเขตงานการให้บรกิาร ซึ่งเป็น
อัตราค่าบริการที่มีลักษณะเท่ากันทุกเดือนอาจไม่
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนพนกังานที่เขา้ไป
ปฏบิตังิานและปรมิาณงานในแต่ละช่วงเวลา ดว้ยเหตุน้ี 

การท ารายการดงักล่าวเป็นการให้บริการบริหาร
ส านักงานแก่บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งที่มกีารคดิค่าบรกิาร
อ้างอิงจากอตัราเงนิเดอืนของพนักงานที่ GETCO 
ต้องมีเพื่อปฏิบัติงาน น และขอบเขตงานการ
ให้บรกิาร ซึ่งมอีตัราค่าบรกิารคงที่ในทุกเดอืนอาจ
ไมส่ะทอ้นตน้ทุนการใหบ้รกิารที่แท้จรงิของบรษิทัฯ 
ในส่วนของการเพิม่ขึ้นของเงนิเดอืนพนักงานและ
ปรมิาณงานในแต่ละช่วงเวลา  

ทัง้ น้ี ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่
2/2559 เมื่อวนัที่ 4 มนีาคม 2559 มมีตพิจิารณา
และอนุมตัิการปรบัเปลี่ยนการคิดอตัราค่าบริการ
บริหารส านักงาน โดยค านวณจากอตัราเงนิเดือน
ซึง่ปนัสว่นเป็นรายชัว่โมงของพนักงานของบรษิทัฯ 
ที่เข้าปฏิบตัิหน้าที่ในการให้บรกิารคูณด้วยจ านวน
ชัว่โมงการท างานของพนักงานนัน้ๆ (“ต้นทุนการ
ให้บรกิาร”) และบรษิทัฯ จะบวกก าไรส่วนเพิม่อีก
รอ้ยละ 20 จากต้นทุนการใหบ้รกิาร ซึ่งเป็นการคดิ
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

ตัง้แต่ เดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยน
หลักการคิดอัตราค่าบริการบริหารส านักงานแก่ 
GETCO ใหม่ใหเ้หมาะสมมากยิง่ขึน้ โดยค านวณจาก
อตัราเงนิเดอืนซึ่งปนัส่วนเป็นรายชัว่โมงของพนักงาน
ของบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใหบ้รกิารคูณดว้ย
จ านวนชัว่โมงการท างานของพนักงานนัน้ๆ (“ต้นทุน
การให้บริการ”) และบรษิทัฯ จะบวกก าไรส่วนเพิ่มอีก
ร้อยละ 20 จากต้นทุนการให้บริการ โดยอัตรา
ค่าบรกิารใหม่น้ีจะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 
2559 เป็นตน้ไป 

อัตราค่าบริการที่ เหมาะสม  เ น่ือ งจากอัตรา
ค่าบริการดงักล่าวจะผนัแปรไปตามปริมาณงาน
และเงินเดือนของพนักงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
ดงันัน้ การปรบัเปลี่ยนหลกัการค านวณค่าบรกิาร
บริหารส านักงานในครัง้น้ีจึงมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

 

1.13   บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั TEI มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

คา่เช่าส านกังาน 
คา่เช่าพืน้ทีส่ านกังาน 
 
คา่เช่าคา้งจา่ย 

 
1.64 

 
0.14 

 
2.09 

 
0.06 

ในปี 2557-2558 บริษัทฯ เช่าพื้นที่ส านักงาน ณ 
อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 27 ยูนิตด ีกบั TEI จ านวน 
2 หอ้งในสดัส่วนพืน้ที่ใช้สอยร้อยละ 58 ของจ านวน
พื้นที่ทัง้หมด พร้อมบริการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา 
แมบ่า้น โทรศพัทพ์ืน้ฐาน พนกังานรบัโทรศพัท์ เป็นต้น 
ทัง้น้ี TEI ไดเ้ช่าพื้นที่ส านักงานจ านวน 2 หอ้งน้ีจาก
บริษัท สยามโปรดิวส์ จ ากัด ในอัตราค่าเช่ารวม
ค่าบริการห้องละ 90,300 บาทต่อเดือนและ 84,000 

การท ารายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 
บริษัทฯ และราคาค่า เช่ าพื้นที่ส านักงานรวมถึง
คา่บรกิารต่างๆ เกดิจากการปนัสว่นตามพืน้ที่ใช้สอยใน
กลุ่มบริษัทซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง 
ดงันัน้ การเขา้ท ารายการน้ีจงึสมเหตุสมผลและเป็นไป
ตามการด าเนินธุรกิจปกติเสมือนการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก 
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

บาทต่อเดอืน โดยค่าเช่าส านักงานและค่าบรกิารที่ TEI 
เรียกเก็บกับบริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปนั
ส่วนค่าเช่าส านักงาน ค่าบรกิาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นตามจริง ตามสดัส่วนพื้นที่ใช้สอยของบริษทัฯ 
และ TEI ในสดัส่วนร้อยละ 58 และร้อยละ 42 
ตามล าดบั ทัง้น้ี สญัญาเช่าและบริการได้สิ้นสุดลงใน
เดอืนตุลาคม 2558 และตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2558 
บริษทัฯ ได้ท าสญัญาเช่าพื้นที่ส านักงานและบริการน้ี
กบับรษิทั สยามโปรดวิส ์จ ากดั โดยตรง เป็นระยะเวลา 
2 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2558 ถึงวนัที่ 31 
ตุลาคม 2560 และ TEI ได้เช่าพืน้ที่ส านักงานพร้อม
บรกิารต่างๆ จากบรษิทัฯ ตามสดัส่วนพืน้ที่ใช้สอยของ
บรษิทัฯ และ TEI ในสดัส่วนรอ้ยละ 90 และรอ้ยละ 10 
ตามล าดบั 

รายไดจ้ากคา่เช่าส านกังาน 
รายไดอ้ื่น 

 
- 

 
0.03 

สบืเน่ืองจากบรษิทัฯ ได้ท าสญัญาเช่าพื้นที่ส านักงาน
และบรกิาร ณ อาคารลุมพนีิทาวเวอร์ ชัน้ 27 ยูนิตด ี
กบับริษทั สยามโปรดิวส์ จ ากัด โดยตรงตัง้แต่เดือน
พฤศจกิายน 2558 เป็นต้นไป และ TEI ไดเ้ช่าพืน้ที่
ส านักงานในบริเวณดงักล่าวจากบริษัทฯ ในสดัส่วน
พืน้ทีใ่ช้สอยรอ้ยละ 10 ของจ านวนพืน้ที่ทัง้หมด พรอ้ม
บริการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา แม่บ้าน โทรศัพท์
พื้นฐาน พนักงานรับโทรศัพท์ เป็นต้น โดยค่าเช่า
ส านักงานและค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการปนัส่วนค่าเช่าส านักงาน 

การท ารายการดังกล่าวเป็นไปเป็นการให้เช่าพื้นที่
ส านักงานแก่ TEI และราคาค่าเช่าพื้นที่ส านักงาน
รวมถงึคา่บรกิารต่างๆ เกดิจากการปนัส่วนตามพืน้ที่ใช้
สอยบรษิทัฯ และ TEI ซึ่งเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามจริง ดงันัน้ การเข้าท ารายการน้ีจึงสมเหตุสมผล
และไมไ่ดท้ าใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์แต่อยา่งใด 
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
ใหบ้รกิารบรหิารส านกังาน 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
 
ลูกหน้ีอื่น 

 
- 
 
- 

 
0.70 

 
- 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารบรหิารส านักงานแก่ TEI  ไดแ้ก่ งาน
บญัชีและการเงนิ กฏหมาย งานบุคคล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมอีตัราค่าบรกิารจ านวน 59,000 บาท
ต่อเดอืน ซึ่งอ้างอิงจากอตัราเงินเดอืนของพนักงานที ่
TEI ต้องมีเพื่อปฏิบัติงาน และขอบเขตงานการ
ใหบ้รกิาร และบวกอตัราก าไรส่วนเพิม่รอ้ยละ 20 ทัง้น้ี 
ในปี 2558 ถึงเดอืนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯ ได้
ให้บริการบริหารส านักงานแก่ TEI โดยมีอัตรา
คา่บรกิารคงทีจ่ านวน 59,000 บาทต่อเดอืน 

ในปี 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทบทวนการคิด
ค่าบรกิารบรหิารส านักงานแก่บรษิทัที่เกี่ยวข้อง และ
เห็นว่าหลักการคิดค่าบริการบริหารส านักงานในรูป
แบบเดมิคอือา้งองิจากเงนิเดอืนพนกังานของบรษิทัฯ ที่
เข้าปฏิบตัิงาน และขอบเขตงานการให้บรกิาร ซึ่งเป็น
อัตราค่าบริการที่มีลักษณะเท่ากันทุกเดือนอาจไม่
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนพนกังานที่เขา้ไป
ปฏบิตังิานและปรมิาณงานในแต่ละช่วงเวลา ดว้ยเหตุน้ี 
ตัง้แต่ เดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยน
หลักการคิดอัตราค่าบริการบริหารส านักงานแก่ TEI 
ใหม่ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  โดยค านวณจากอัตรา
เงินเดือนซึ่งปนัส่วนเป็นรายชัว่โมงของพนักงานของ
บริษัทฯ ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการคูณด้วย

การท ารายการดังกล่าวเป็นการให้บริการบริหาร
ส านักงานแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีการคิดค่าบริการ
อ้างอิงจากอตัราเงนิเดอืนของพนักงานที่ TEI ต้องมี
เพื่อปฏิบตัิงาน และขอบเขตงานการให้บริการ ซึ่งมี
อตัราค่าบริการคงที่ในทุกเดือนอาจไม่สะท้อนต้นทุน
การให้บริการที่แท้จริงของบริษัทฯ ในส่วนของการ
เพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนพนักงานและปรมิาณงานในแต่ละ
ช่วงเวลา  

ทัง้น้ี ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2559 
เมื่อวนัที่ 4 มนีาคม 2559 มมีตพิจิารณาและอนุมตักิาร
ปรบัเปลี่ยนการคิดอัตราค่าบริการบริหารส านักงาน 
โดยค านวณจากอัตราเงินเดือนซึ่งปนัส่วนเป็นราย
ชัว่โมงของพนักงานของบรษิทัฯ ที่เข้าปฏิบตัหิน้าที่ใน
การให้บริการคูณด้วยจ านวนชัว่โมงการท างานของ
พนักงานนัน้ๆ (“ต้นทุนการใหบ้รกิาร”) และบรษิทัฯ จะ
บวกก าไรส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 20 จากต้นทุนการ
ให้บริการ ซึ่งเป็นการคิดอัตราค่าบริการที่เหมาะสม 
เน่ืองจากอัตราค่าบริการดงักล่าวจะผนัแปรไปตาม
ปรมิาณงานและเงนิเดอืนของพนักงานที่เพิม่ขึ้นในแต่
ละปี ดงันัน้ การปรบัเปลี่ยนหลกัการค านวณค่าบรกิาร
บริหารส านักงานในครัง้น้ีจึงมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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จ านวนชัว่โมงการท างานของพนักงานนัน้ๆ (“ต้นทุน
การให้บริการ”) และบรษิทัฯ จะบวกก าไรส่วนเพิ่มอีก
ร้อยละ 20 จากต้นทุนการให้บริการ โดยอัตรา
ค่าบรกิารใหม่น้ีจะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 
2559 เป็นตน้ไป 

 

1.14   บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั OSCAR มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

คา่ใชจ้า่ยท่องเทีย่วของบรษิทัฯ  
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  
 
เจา้หน้ีอื่น 

 
0.15 

 
0.15 

 
- 
 
- 

OSCAR ทดรองจ่ายค่าท่องเที่ยว ที่จ ัดขึ้นประจ าปี
ให้แก่พนักงานของบริษทัฯ ซึ่งประกอบด้วย ค่าที่พกั 
ค่าเดนิทาง ค่าอาหาร ค่าจดักิจกรรมอื่นๆ จ านวนรวม
ทัง้สิน้ 146,968 บาท 

 

การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึ้นเพื่อความ
คล่องตวัในการด าเนินการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามจริง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ 
ควรช าระเงินคนืให้แก่บริษทัที่เกี่ยวข้องโดยทนัทีเมื่อ
ได้รบัแจ้งเกี่ยวกบัการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายน้ี ทัง้น้ี หาก
เกิดรายการเช่นน้ีอีกในอนาคต บริษัทฯ ควรเป็น
ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยน้ีโดยตรง 

คา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็ 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

 
- 

 
0.01 

OSCAR ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการท า
กจิกรรมเพื่อสงัคม รวมจ านวน 13,281 บาท 

การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึ้นเพื่อความ
คล่องตวัในการด าเนินการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามจริง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ 
ควรช าระเงินคนืให้แก่บริษทัที่เกี่ยวข้องโดยทนัทีเมื่อ
ได้รบัแจ้งเกี่ยวกบัการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายน้ี ทัง้น้ี หาก
เกิดรายการเช่นน้ีอีกในอนาคต บริษัทฯ ควรเป็น
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ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยน้ีโดยตรง 
คา่เช่าหอ้งชุด 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 
 
เงนิมดัจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 

2,420 บาท 
 

4,000 บาท 

 
0.06 

 
- 
 

8,000 บาท 
 

ในปี 2557 บรษิทัฯ ได้ท าสญัญาเช่าห้องชุดในอาคาร
โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า เพื่อเป็นสถานที่เก็บ
เอกสารของบรษิทัฯ โดยมรีะยะเวลาการเช่า 2 ปี ตัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัรา
ค่าเช่าเดือนละ 2,420 บาท ซึ่งราคาค่าเช่าห้องชุด
เป็นไปตามราคาตลาดและเทยีบเคยีงกบัราคาเช่าหอ้ง
ชุดในบริเวณใกล้เคียง ทัง้น้ี ในปี 2557 บริษทัฯ ได้
วางเงนิประกนัการเช่าหอ้งชุดจ านวน 4,000 บาท  

ในเดอืนมกราคม 2558 บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาเช่าหอ้ง
ชุดในอาคารโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้าอกีจ านวน 1 
ห้อง โดยมีระยะเวลาการเช่า 2 ปี ตัง้แต่ว ันที่ 1 
มกราคม 2558 ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัราค่าเช่า
เดอืนละ 2,530 บาท ซึ่งราคาค่าเช่าหอ้งชุดเป็นไปตาม
ราคาตลาดและเทยีบเคยีงกบัราคาเช่าหอ้งชุดในบรเิวณ
ใกล้เคยีง ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้วางเงนิประกนัการเช่าห้อง
ชุดจ านวน 4,000 บาท  

การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกติ
ของบรษิทัฯ เพื่อใชห้อ้งชุดเป็นสถานทีเ่กบ็เอกสาร และ
ราคาค่าเช่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และ
สามารถเทียบเคียงกับราคาเช่าห้องชุดในบริเวณ
ใกล้เคียง ดงันัน้ การท ารายการดงักล่าวจึงมีความ
สมเหตุสมผล 

คา่เช่ารถยนต ์
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 
เจา้หน้ีการคา้ 

 
- 
 
- 

 
0.60  

 
- 

บริษทัฯ เช่ารถยนต์จาก OSCAR ยี่ห้อ BMW รุ่น 
Series 5 เพื่อใช้สนับสนุนการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
โดยเป็นรถยนต์ส าหรบัผูบ้รหิาร มอีตัราค่าเช่าจ านวน 
50,000 บาทต่อเดอืน ซึ่งอตัราค่าเช่าต่อเดอืนดงักล่าว
เป็นอัตราค่าเช่าที่ ใกล้เคียงกับราคาตลาดส าหรับ
รถยนตย์ีห่อ้และรุน่เดยีวกนั  

การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกจิของ
บริษทัฯ และราคาค่าเช่ารถยนต์จาก OSCAR เป็น
ราคาที่ใกล้เคยีงกบัราคาตลาดส าหรบัรถยนต์ยีห่้อและ
รุ่นเดียวกนั ดงันัน้ การท ารายการน้ีจึงสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ใหบ้รกิารบรหิารส านกังาน 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
 
ลูกหน้ีอื่น 

 
- 
 
- 

 
1.50 

 
- 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารบรหิารส านักงานแก่ OSCAR  ไดแ้ก่ 
งานบัญชีและการเงิน กฏหมาย งานบุคคล และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยในปี 2558 บรษิทัฯ คดิอตัรา
คา่บรกิารจ านวน 145,000 บาทต่อเดอืน ซึ่งอ้างองิจาก
อตัราเงินเดือนของพนักงานที่ OSCAR ต้องมีเพื่อ
ปฏิบตัิงาน และขอบเขตงานการให้บริการ และบวก
อตัราก าไรส่วนเพิม่ร้อยละ 20 ทัง้น้ี ในเดอืนมกราคม-
กุมภาพนัธ ์2559 บรษิทัฯ ไดป้รบัอตัราค่าบรกิารลดลง
เป็น 100,000 บาทต่อเดอืน เน่ืองจากการลดลงของ
ขอบเขตการให้บริการงานด้านบัญชีและการเงิน 
กฏหมาย งานบุคคล และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในปี 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทบทวนการคิด
ค่าบรกิารบรหิารส านักงานแก่บรษิทัที่เกี่ยวข้อง และ
เห็นว่าหลักการคิดค่าบริการบริหารส านักงานในรูป
แบบเดมิคอือา้งองิจากเงนิเดอืนพนกังานของบรษิทัฯ ที่
เข้าปฏิบตัิงาน และขอบเขตงานการให้บรกิาร ซึ่งเป็น
อัตราค่าบริการที่มีลักษณะเท่ากันทุกเดือนอาจไม่
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนพนกังานที่เขา้ไป
ปฏบิตังิานและปรมิาณงานในแต่ละช่วงเวลา ดว้ยเหตุน้ี 
ตัง้แต่ เดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยน
หลักการคิดอัตราค่าบริการบริหารส านักงานแก่ 
OSCAR ใหม่ใหเ้หมาะสมมากยิง่ขึน้ โดยค านวณจาก
อตัราเงนิเดอืนซึ่งปนัส่วนเป็นรายชัว่โมงของพนักงาน

การท ารายการดังกล่าวเป็นการให้บริการบริหาร
ส านักงานแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีการคิดค่าบริการ
อา้งองิจากอตัราเงนิเดอืนของพนักงานที่ OSCAR ต้อง
มเีพื่อปฏิบตัิงาน และขอบเขตงานการให้บริการ ซึ่งมี
อตัราค่าบริการคงที่ในทุกเดือนอาจไม่สะท้อนต้นทุน
การให้บริการที่แท้จริงของบริษัทฯ ในส่วนของการ
เพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนพนักงานและปรมิาณงานในแต่ละ
ช่วงเวลา  

ทัง้น้ี ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2559 
เมื่อวนัที่ 4 มนีาคม 2559 มมีตพิจิารณาและอนุมตักิาร
ปรบัเปลี่ยนการคิดอัตราค่าบริการบริหารส านักงาน 
โดยค านวณจากอัตราเงินเดือนซึ่ งปนัส่วนเป็นราย
ชัว่โมงของพนักงานของบรษิทัฯ ที่เข้าปฏิบตัหิน้าที่ใน
การให้บริการคูณด้วยจ านวนชัว่โมงการท างานของ
พนักงานนัน้ๆ (“ต้นทุนการใหบ้รกิาร”) และบรษิทัฯ จะ
บวกก าไรส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 20 จากต้นทุนการ
ให้บริการ ซึ่งเป็นการคิดอตัราค่าบริการที่เหมาะสม 
เน่ืองจากอัตราค่าบริการดังกล่าวจะผนัแปรไปตาม
ปรมิาณงานและเงนิเดอืนของพนักงานที่เพิม่ขึ้นในแต่
ละปี ดงันัน้ การปรบัเปลี่ยนหลกัการค านวณค่าบรกิาร
บริหารส านักงานในครัง้น้ีจงึมคีวามสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

ของบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการให้บรกิารคูณดว้ย
จ านวนชัว่โมงการท างานของพนักงานนัน้ๆ (“ต้นทุน
การให้บริการ”) และบรษิทัฯ จะบวกก าไรส่วนเพิ่มอีก
ร้อยละ 20 จากต้นทุนการให้บริการ โดยอัตรา
ค่าบรกิารใหม่น้ีจะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 
2559 เป็นตน้ไป 

1.15    บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั ODD มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

ใหบ้รกิารบรหิารส านกังาน 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
 
ลูกหน้ีอื่น 

 
- 
 
- 

 
0.18 

 
- 

บรษิทัฯ ให้บริการบรหิารส านักงานแก่ ODD  ได้แก่ 
งานบัญชีและการเงิน กฏหมาย งานบุคคล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอัตราค่าบริการจ านวน 
16,000 บาทต่อเดอืน ซึ่งอ้างองิจากอตัราเงนิเดอืนของ
พนักงานที่ ODD ต้องมเีพื่อปฏิบตัิงาน และขอบเขต
งานการให้บรกิาร และบวกอตัราก าไรส่วนเพิม่ร้อยละ 
20 ทัง้น้ี ในปี 2558 ถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์2559 บรษิทัฯ 
ได้ให้บรกิารบริหารส านักงานแก่ ODD โดยมีอตัรา
คา่บรกิารคงทีจ่ านวน 16,000 บาทต่อเดอืน 

ในปี 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทบทวนการคิด
ค่าบรกิารบรหิารส านักงานแก่บรษิทัที่เกี่ยวข้อง และ

การท ารายการดังกล่าวเป็นการให้บริการบริหาร
ส านักงานแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีการคิดค่าบริการ
อ้างองิจากอตัราเงนิเดอืนของพนักงานที่ ODD ต้องมี
เพื่อปฏิบัติงาน และขอบเขตงานการให้บริการ ซึ่งมี
อตัราค่าบริการคงที่ในทุกเดือนอาจไม่สะท้อนต้นทุน
การให้บริการที่แท้จริงของบริษัทฯ ในส่วนของการ
เพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนพนักงานและปรมิาณงานในแต่ละ
ช่วงเวลา  

ทัง้น้ี ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2559 
เมื่อวนัที่ 4 มนีาคม 2559 มมีตพิจิารณาและอนุมตักิาร
ปรบัเปลี่ยนการคิดอัตราค่าบริการบริหารส านักงาน 
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

เห็นว่าหลักการคิดค่าบริการบริหารส านักงานในรูป
แบบเดมิคอือา้งองิจากเงนิเดอืนพนกังานของบรษิทัฯ ที่
เข้าปฏิบตัิงาน และขอบเขตงานการให้บรกิาร ซึ่งเป็น
อัตราค่าบริการที่มีลักษณะเท่ากันทุกเดือนอาจไม่
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนพนักงานที่เขา้ไป
ปฏบิตังิานและปรมิาณงานในแต่ละช่วงเวลา ดว้ยเหตุน้ี 
ตัง้แต่ เดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยน
หลกัการคดิอตัราค่าบริการบรหิารส านักงานแก่ ODD 
ใหม่ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยค านวณจากอัตรา
เงินเดือนซึ่งปนัส่วนเป็นรายชัว่โมงของพนักงานของ
บริษัทฯ ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการคูณด้วย
จ านวนชัว่โมงการท างานของพนักงานนัน้ๆ (“ต้นทุน
การให้บรกิาร”) และบริษทัฯ จะบวกก าไรส่วนเพิ่มอีก
ร้อยละ 20 จากต้นทุนการให้บริการ โดยอัตรา
ค่าบรกิารใหม่น้ีจะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 
2559 เป็นตน้ไป 

โดยค านวณจากอัตราเงินเดือนซึ่งปนัส่วนเป็นราย
ชัว่โมงของพนักงานของบรษิทัฯ ที่เข้าปฏิบตัหิน้าที่ใน
การให้บริการคูณด้วยจ านวนชัว่โมงการท างานของ
พนักงานนัน้ๆ (“ต้นทุนการใหบ้รกิาร”) และบรษิทัฯ จะ
บวกก าไรส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 20 จากต้นทุนการ
ให้บริการ ซึ่งเป็นการคิดอตัราค่าบริการที่เหมาะสม 
เน่ืองจากอัตราค่าบริการดังกล่าวจะผนัแปรไปตาม
ปรมิาณงานและเงนิเดอืนของพนักงานที่เพิม่ขึ้นในแต่
ละปี ดงันัน้ การปรบัเปลี่ยนหลกัการค านวณค่าบรกิาร
บริหารส านักงานในครัง้น้ีจงึมคีวามสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 
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1.16     บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั ไทยศรปีระกนัภยั มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

คา่ประกนั 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 
เจา้หน้ีอื่น 

 
0.65 

 
0.65 

 
1.20 

 
0.57 

บริษัทฯ ได้ช าระค่าเบี้ยประกันส าหรับกรมธรรม์
ประกันภัยกับไทยศรีประกันภัย ได้แก่  กรมธรรม์
ประกนัภยัวศิวกรรมส าหรบัโครงการฮอล์ลมารค์ แจ้ง
วฒันะ กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ส าหรบัโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่า โครงการ 1 เฟส 1 และ
เฟส 2 กรมธรรม์ประกนัภยัสุขภาพกลุ่มและอุบตัเิหตุ
ส าหรบัพนักงาน ทัง้น้ี ราคาค่าเบี้ยประกนัที่บรษิทัฯ 
ได้รบัเป็นราคาใกล้เคียงกบัราคาที่ไทยศรีประกนัภัย
ใหก้บัลูกคา้รายอื่น 

การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกจิของ
บริษทั และราคาค่าเบี้ยประกนัเป็นราคาใกล้เคียงกบั
ราคาทีไ่ทยศรปีระกนัภยัใหก้บัลูกคา้รายอื่น ดงันัน้ การ
ท ารายการน้ีจงึสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบรษิทัฯ 

1.17     บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั อมตะ ซติี้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

ซื้อที่ดนิในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 
ซติี ้
คา่ทีด่นิ 

 
 

19.31 

 
 
- 

ในเดอืนพฤศจกิายน 2556 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาจะ
ซื้อจะขายที่ดนิกบั อมตะ ซิตี้ โดยที่ดนิมเีน้ือที่ทัง้หมด 
13.32 ไร่ ราคา 2.90 ล้านบาทต่อไร่ รวมราคาทัง้สิ้น 
38.63 ล้านบาท ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มวีตัถุประสงค์ในการ
ซื้อเพื่อก่อสร้างโรงงานส าเร็จรูปให้เช่าโครงการที่ 2 
โดยการช าระเงนิแบ่งออกเป็น 2 งวด ไดแ้ก่ งวดที่ 1 
ช าระเงนิจ านวน 19.32 ล้านบาท ณ วนัที่ลงนามใน

การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกจิของ
บริษัทฯ  และราคาซื้ อที่ดิน เ ป็น ราคาที่ ส ามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด ดงันัน้ การท ารายการน้ีจงึ
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

สญัญาจะซื้อจะขาย และงวดที่ 2 ช าระเงินจ านวน 
19.31 ล้านบาท ณ วนัที่จดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นปี 
2557 ทัง้น้ี ราคาซื้อที่ดนิจ านวน 2.90 ล้านบาทต่อไร่
เป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาดที ่      
2.60-2.90 ล้านบาทต่อไร่ ซึ่งเป็นราคาที่บรษิทัฯ ไดท้ า
การส ารวจการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอื่นใน
บรเิวณใกลเ้คยีง 

1.18    บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั อมตะ วอเตอร ์มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

คา่สาธารณูปโภค 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 
เจา้หน้ีอื่น 

 
0.05 

 
3,895 บาท 

 

 
0.08 

 
0.01 

ในปี 2557 และปี 2558 บรษิทัฯ ช าระเงนิค่าน ้าและค่า
บ ารุงรกัษามิเตอร์น ้ าให้แก่ อมตะ วอเตอร์ ส าหรับ
โร งง านส า เ ร็จ รู ป ให้ เ ช่ าที่ ย ัง ไม่ มีผู้ เ ช่ า ใน นิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จ านวนเงนิรวม 53,457 บาท 
และ 84,982 บาท ตามล าดบั ซึ่งรูปแบบการคดิค่าน ้าที ่
อมตะ วอเตอร์ คดิกบับรษิทัฯ เป็นรูปแบบเดยีวกนักบั
ที่  อมตะ  วอเตอร์  คิดกับบุ คคลอื่ นที่ อยู่ ใน นิคม
อุตสาหกรรมเดยีวกนั  

การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกจิของ
บริษัทฯ และการคิดค่าสาธารณูปโภคเป็นรูปแบบ
เดียวกนักบัที่ อมตะ วอเตอร์ คิดกบับุคคลอื่นที่อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมเดยีวกนั ดงันัน้ การท ารายการน้ีจึง
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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1.19   บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั อมตะ ฟาซลิติี ้มรีายละเอยีดดงันี้  

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

คา่สว่นกลางในนิคมอมตะ ซติี ้
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

 
0.41 

 
0.40 

ในปี 2557 และปี 2558 บรษิทัฯ ช าระเงนิค่าส่วนกลาง
และค่าบ ารุงรกัษาส าหรบัพื้นที่โรงงานส าเรจ็รูปให้เช่า
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้  จ านวนเงินรวม 
411,404 บาท และ 401,588 บาท ตามล าดบั ซึ่ง
รูปแบบการคิดค่าส่วนกลางที่ อมตะ ฟาซิลิตี้ คิดกับ
บรษิทัฯ เป็นรูปแบบเดียวกนักบัที่ อมตะ ฟาซิลิตี้ คิด
กบับุคคลอื่นทีอ่ยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเดยีวกนั  

การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกจิของ
บรษิทัฯ และการคดิค่าส่วนกลางเป็นรูปแบบเดยีวกนั
กับที่ อมตะ ฟาซิลิตี้  คิดกับบุคคลอื่นที่อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั ้น การท ารายการน้ีจึง
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

1.20   บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั TEEL มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

ทดรองจา่ยใชจ้า่ยเบด็เตลด็ 
ลูกหน้ีอื่น 
 

 
- 

 
0.35 

บริษัทฯ ได้ทดรองจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่า
รับรองต่ างๆ ให้แ ก่ผู้บริหารจาก TEEL จ านวน 
346,500 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวกบั TEEL ตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

การทดรองจ่ายของบรษิทัฯ เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อ
ความคล่องตัวในการด าเนินการของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดรายการทดรองจ่ายเช่นน้ีใน
อนาคต บรษิทัฯ ควรเร่งด าเนินการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่าย
น้ี โดยทันที  ดังนั ้น  กา รท า ร ายการดัง กล่ า วจึง
สมเหตุสมผล 

ทดรองจา่ยคา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็ 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 
เจา้หน้ีอื่น 

 
- 
 
- 

 
4,034 บาท 

 
- 

TEEL ได้ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดัท าเสื้อให้แก่
พนักงานของบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุมประจ าปีของ
บรษิทัในกลุ่ม TEE  จ านวน 4,034 บาท ซึ่ง TEEL ได้
เรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายดงักล่าวกบับรษิทัฯ ตามค่าใช้จ่ายที่

การท ารายการดงักล่าวเกดิขึน้เพื่อความคล่องตวัในการ
ด าเนินการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิด
รายการทดรองจ่ายเช่นน้ีในอนาคต บริษทัฯ ควรรีบ
ด าเนินการช าระเงินค่าใช้จ่ายน้ีแก่บริษทัที่เกี่ยวข้อง
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

 
 

เกดิขึน้จรงิ โ ด ยทันที  ดั ง นั ้น  ก า รท า ร า ย กา ร ดัง ก ล่ า ว จึ ง
สมเหตุสมผล 

เงนิกูย้มื 
เงนิกูย้มืตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 
เงนิกูย้มืปลายงวด 
 
ดอกเบีย้จา่ย 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 

 
249.98 
262.93 

(232.37) 
2.98 

283.52 
 

16.97 
11.33 

 
283.52 
84.22 

(309.57) 
(0.53) 
57.64 

 
6.88 
3.27 

ในระหว่างปี 2557 บรษิทัฯ ไดกู้้ยมืเงนิจาก TEEL 
จ านวนรวม 262.93 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนส าหรบัธุรกิจของบริษัทฯ และได้ช าระคืน
เงนิกู้บางส่วนจ านวน 232.37 ล้านบาท โดยการกู้ยมื
เงินมีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ซึ่งใกล้เคียงกบัอตัรา
ดอกเบี้ยเงนิกู้จากธนาคารพาณิชย์ ไม่มหีลกัทรพัย์ค ้า
ประกนัและมกี าหนดช าระคนืเมื่อบรษิทัฯ มกีระแสเงนิ
สดเพยีงพอ 

ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดกู้้เงนิเพิม่จาก TEEL จ านวน 
84.22 ล้านบาท โดยการกู้ยมืเงนิมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ย
ละ 7 ซึ่งใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้จากธนาคาร
พาณิชย์ ไม่มีหลกัทรพัย์ค ้าประกนัและมีก าหนดช าระ
คนืเมื่อบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดเพยีงพอ อกีทัง้ บรษิทัฯ 
ช าระคนืเงนิกูบ้างสว่นจ านวน 309.57 ลา้นบาท  

ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมื
คงเหลอืจ านวน 57.64 ลา้นบาท 

การท า รายการดังกล่ าวเกิดขึ้น เพื่ อ เ ป็น เงินทุน
หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องซึ่ ง เ ป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอตัรา
ดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี้ยการ
กู้ เ งิน จ ากธนาคา รพาณิ ช ย์  จึ ง เ ห็น ว่ า มีค ว าม
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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1.21   บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั TEED มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

ขายหอ้งชุด 
รายไดจ้ากการขาย 

 
49.39 

 
- 

บริษัทฯ ขายห้องชุดจ านวน 3 ยูนิตของโครงการ
ชวีาทยั ราชปรารภ ใหแ้ก่ TEED ซึ่งหอ้งชุดทัง้ 3 ยูนิต
เป็นหอ้งชุดขนาด 300.88 ตารางเมตร 144.67 ตาราง
เมตร และ 144.78 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ยตารางเมตร
ละ 93,000 บาท รวมมูลค่าการขายทัง้สิน้ 49.39 ล้าน
บาท ราคาขายต่อตารางเมตรเป็นราคาที่ใกล้เคยีงกบั
ราคาตลาดซึ่งสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาขายใหแ้ก่
บุคคลภายนอก และเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคา
ประเมนิที่ตารางเมตรละ 93,608 บาท ซึ่งเป็นราคา
ประเมนิสนิทรพัยเ์มื่อวนัที่ 28 พฤศจกิายน 2557 โดย
บรษิทั ยเูค แวลูเอชัน่ แอนด ์เอเจนซี่ จ ากดั (ผูป้ระเมนิ
หลักคือ  นางอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ) ด้วยวิธี
เปรียบเทียบกบัข้อมูลตลาด (Market Comparison) 
ทัง้น้ี การท าธุรกรรมทางการคา้น้ีเป็นการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ โดยมีการก าหนดราคาขายและเงื่อนไข
ทางการคา้เช่นเดยีวกบัลูกคา้รายอื่นๆ 
 

การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บรษิทัฯ ซึ่งผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารมีสทิธซิื้อ
หอ้งชุดจากโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย
ได้ ทัง้น้ี ราคาขายห้องชุดเป็นราคาใกล้เคยีงกบัราคา
ตลาดซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาขายให้แก่
บุคคลภายนอก และเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ดงันัน้ การท ารายการน้ีจงึ
มคีวามสมเหตุสมผล 

ทดรองจา่ยคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
ลูกหน้ีอื่น 
 

 
0.96 

 
1.67 

บรษิทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั (“ผูส้อบบญัชี”) เป็นผู้
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี 1 
มถิุนายน ถงึ 31 พฤษภาคมของทุกปี (รอบปีบญัชขีอง
กลุ่มบรษิทั TEE ในประเทศสงิคโปร์) เน่ืองจากกลุ่ม
บรษิทั TEE ในประเทศสงิคโปรต์้องจดัท างบการเงนิ

การทดรองจ่ายของบรษิทัฯ เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อ
ความคล่องตัวในการด าเนินการของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดรายการทดรองจ่ายเช่นน้ีใน
อนาคต บรษิทัฯ ควรเร่งด าเนินการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่าย
น้ี โดยทันที  ดังนั ้น  กา รท า ร ายการดัง กล่ า วจึง
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

รวม จงึว่าจ้างผู้สอบบญัชีเพื่อตรวจสอบบญัชสี่วนของ
บริษทัฯ ซึ่งค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีและค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้ง TEED เป็นผูร้บัผดิชอบทัง้หมด 

ในปี 2557 บริษทัฯ ได้ทดรองจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชรีวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งจ านวน 0.96 ล้านบาท 
ซึ่งค่าใช้จ่ายดงักล่าว TEED ไดช้ าระเงนิคนืค่าใช้จ่ายน้ี
แก่บรษิทัฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 

ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้ทดรองจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชรีวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งจ านวน 1.67 ลา้นบาท 

สมเหตุสมผล 

ทดรองจา่ยคา่เดนิทาง 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 
เจา้หน้ีอื่น 

 
- 
 
- 

 
0.26 

 
0.29 

TEED ทดรองจ่ายค่าเดินทางไปต่างประเทศของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และค่าใช้จ่าย
เบด็เตลด็อื่นๆ จ านวน 260,701 บาท 

การทดรองจ่ายของบรษิทัฯ เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อ
ความคล่องตัวในการด าเนินการของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดรายการทดรองจ่ายเช่นน้ีใน
อนาคต บริษัทฯ ควรเร่งด าเนินการช าระเงินคืนโดย
ทนัท ีดงันัน้ การท ารายการดงักล่าวจงึสมเหตุสมผล 
 

เงนิกูย้มื 
เงนิกูย้มืตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 
เงนิกูย้มืปลายงวด 
 

 
28.57 

- 
- 
- 

28.57 
 

 
28.57 

- 
- 
- 

28.57 
 

บรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืเงนิจาก TEED ยอดยกมาจากปี 
2556 จ านวนรวม 28.57 ล้านบาท จุดประสงคข์องการ
กูย้มืเพื่อเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนส าหรบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
โดยการกู้ยมืเงนิมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 7 ซึ่งใกล้เคยีง
กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ไม่มี
หลกัทรพัยค์ ้าประกนัและมกี าหนดช าระคนืเมื่อบรษิทัฯ 
มกีระแสเงนิสดเพยีงพอ 

การท า รายการดังกล่ าวเกิดขึ้น เพื่ อ เ ป็น เงินทุน
หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องซึ่ ง เ ป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอตัรา
ดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี้ยการ
กู้ เ งิน จ ากธนาคา รพาณิ ช ย์  จึ ง เ ห็น ว่ า มีค ว าม
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

ดอกเบีย้จา่ย 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 

2.00 
3.28 

2.00 
5.25 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มเีงนิกู้คงเหลือ
จ านวน 28.57 ลา้นบาท 

1.22   บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบั TEER มรีายละเอยีดดงันี้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 
เงนิใหกู้ย้มืตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 
เงนิใหกู้ย้มืปลายงวด 
 
ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้คา้งรบั 

 
35.28 

- 
(35.28) 

- 
- 
 

0.43 
1.00 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

1.00 

ในปี 2556 บรษิทัฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ TEER จ านวน 
35.28 ล้านบาท โดยการกู้ยมืเงนิมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ย
ละ 3 ไม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั และมกี าหนดช าระคนื
เมื่อทวงถาม ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้ร ับช าระคืนเงินกู้ทัง้
จ านวนในเดอืนพฤษภาคม 2557 แลว้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มดีอกเบี้ยคา้งรบั
จ านวน 1.00 ลา้นบาท 

การท ารายการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
จะตอ้งไมเ่กดิขึน้อกีในอนาคต 
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2. รายการระหว่างกนักบับรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั (“CTIC”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ส าหรบังวดบญัชปีี 2557 และงวดบญัชปีี 2558 รายละเอยีดดงันี้ 

2.1 CTIC มรีายการระหว่างกนักบั CTHS มรีายละเอยีดดงันี้  

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. –  ธ.ค. 2558 

เงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ 
เจา้หน้ีอื่น 

 
 
- 

 
 

0.12 

CTHS ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ส าหรับโครงการชีวาทัย  อินเตอร์เชนจ์ จ านวน 
122,057 บาท ซึ่ง CTHS ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจของ CTIC ส าหรบัการขายห้องชุด
โครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์ทัง้น้ี ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้
จากการท ารายการน้ี CTHS ได้เรียกเก็บกับ CTIC 
ตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ดงันัน้ การท ารายการน้ี
จงึสมเหตุสมผล 

2.2 CTIC มรีายการระหว่างกนักบัชาตชิวีะ มรีายละเอยีดดงันี้  

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

เงนิกูย้มื 
เงนิกูย้มืตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
เงนิกูย้มืปลายงวด 
 
ดอกเบีย้จา่ย 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 

 
- 

21.42 
- 

21.42 
 

0.94 
0.94 

 
21.42 

- 
- 

21.42 
 

1.50 
2.44 

ในระหว่างปี 2557 CTIC ได้กู้ยมืเงินจากชาติชีวะ
จ านวน 21.42 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ส าหรับธุรกิจของบริษัท โดยการกู้ยืมเงินมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอ้ยละ 7 ซึ่งใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้
จากธนาคารพาณิชย์ ไม่มหีลกัทรพัย์ค ้าประกนั และมี
ก าหนดช าระคนืเมื่อบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดเพยีงพอ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 CTIC มยีอดเงนิกู้ยืม
คงเหลอืจ านวน 21.42 ลา้นบาท 

การท า รายการดังกล่ าวเกิดขึ้น เพื่ อ เ ป็น เงินทุน
หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องซึ่ ง เ ป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของ CTIC โดยอัตรา
ดอกเบีย้ที ่CTIC ไดร้บัใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบี้ยการกู้
เงนิจากธนาคารพาณิชย ์จงึเหน็ว่ามคีวามสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ CTIC 
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2.3 CTIC มรีายการระหว่างกนักบั TEEL มรีายละเอยีดดงันี้  

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

เงนิกูย้มื 
เงนิกูย้มืตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 
เงนิกูย้มืปลายงวด 
 
ดอกเบีย้จา่ย 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 

 
- 

20.63 
- 

(0.59) 
20.04 

 
0.91 
0.91 

 
20.04 

- 
(2.13) 
0.54 
18.45 

 
1.29 
2.23 

ในระหว่างปี CTIC ได้กู้ยมืเงนิจาก TEEL จ านวน 
20.63 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัธุรกจิ
ของบรษิทั โดยการกู้ยืมเงนิมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 7 
ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้เงนิกู้จากธนาคารพาณิชย ์
ไม่มีหลักทรพัย์ค ้าประกนั และมีก าหนดช าระคืนเมื่อ
บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดเพยีงพอ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 CTIC มยีอดเงนิกู้ยืม
คงเหลอืจ านวน 18.45 ลา้นบาท 

การท า รายการดังกล่ าวเกิดขึ้น เพื่ อ เ ป็น เงินทุน
หมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องซึ่ ง เ ป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของ CTIC โดยอัตรา
ดอกเบีย้ที ่CTIC ไดร้บัใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบี้ยการกู้
เงนิจากธนาคารพาณิชย ์จงึเหน็ว่ามคีวามสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ CTIC 
 

2.4 CTIC มรีายการระหว่างกนักบั TEED มรีายละเอยีดดงันี้  

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

ทดลองจา่ยคา่ตอบแทนบญัช ี
ลูกหน้ีอื่น 

 
0.30 

 
0.70 

บรษิทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั (“ผูส้อบบญัชี”) เป็นผู้
ตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปี 1 มถิุนายน 
2556 ถงึ 31 พฤษภาคม 2557 (รอบปีบญัชขีองกลุ่ม
บริษัทในประเทศสิงคโปร์) เน่ืองจากกลุ่มบริษัทใน
ประเทศสิงคโปร์ต้องจดัท างบการเงินรวม จึงว่าจ้าง
ผูส้อบบญัชีเพื่อตรวจสอบบญัชสี่วนของบรษิทัฯ โดย 
บรษิทัฯ ไดท้ดรองจา่ยคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชใีนส่วนน้ี
จ านวน 700,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดงักล่าว TEEL จะ

การทดรองจ่ายของบรษิทัฯ เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อ
ความคล่องตัวในการด าเนินการของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดรายการทดรองจ่ายเช่นน้ีใน
อนาคต บรษิทัฯ ควรเร่งด าเนินการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่าย
น้ี โดยทันที  ดังนั ้น  กา รท า ร ายการดัง กล่ า วจึง
สมเหตุสมผล 
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

เป็นผูร้บัผดิชอบทัง้หมด  

2.5 CTIC มรีายการระหว่างกนักบั ไทยศรปีระกนัภยั มรีายละเอยีดดงันี้  

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. -  ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558 

คา่ประกนั 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 
เจา้หน้ีอื่น 

 
0.60 

 
- 

 
0.49 

 
0.19 

CTIC ได้ช าระค่าเบี้ยประกนัภยักบัไทยศรปีระกนัภยั 
ไดแ้ก่ กรมธรรมป์ระกนัภยัวศิวกรรม ส าหรบัโครงการ
ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับ
ส านักงานขายโครงการชีวาทัย  อิน เตอร์ เชนจ์ 
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินส าหรับ
โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ทัง้น้ี ราคาค่าเบี้ย
ประกนัที ่CTIC ไดร้บัเป็นราคาใกล้เคยีงกบัราคาที่ไทย
ศรปีระกนัภยัใหก้บัลูกคา้รายอื่น 

การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกจิของ
CTIC และราคาค่าเบี้ยประกนัเป็นราคาใกล้เคียงกับ
ราคาทีไ่ทยศรปีระกนัภยัใหก้บัลูกคา้รายอื่น ดงันัน้ การ
ท ารายการน้ีจงึสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของ CTIC 
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ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2558 และทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2559 ไดพ้จิารณาขอ้มูลรายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ประกอบกบัสอบถามขอ้มูลต่างๆ 
จากฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ รวมทัง้สอบทานขอ้มูลตามทีร่ะบุในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ แลว้เหน็ว่า รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และรอบปี
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 แบ่งการท ารายการออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. รายการธุรกจิปกต ิไดแ้ก่ การขายหอ้งชุดโครงการคอนโดมเินียม ทีบ่รษิทัฯ กระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบ
ธุรกจิ ซึง่รายการดงักล่าวเป็นรายการทีม่คีวามจ าเป็น สมเหตุสมผล และไม่ท าใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์แต่
อย่างใด โดยราคาขายหอ้งชุดโครงการคอนโดมเินียมทีบ่รษิทัฯ ก าหนดเป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดซึ่ง
สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาขายให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นราคาที่ใกล้เคยีงกบัราคาประเมนิโดยผู้
ประเมนิราคาอสิระ 

2. รายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิไดแ้ก่ การเช่าพืน้ทีส่ านกังาน การซือ้ทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซติี้ การ
เช่ารถยนต ์การช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าส่วนกลาง เป็นต้น ซึง่รายการดงักล่าวเป็นรายการทีม่คีวาม
จ าเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ท าใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์แต่อย่างใด    

3. รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิไดแ้ก่ การใหบ้รกิารบรหิาร
จดัการ การรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการระหว่างกนัดงักล่าว
และมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจ าเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ท าให้บริษัทฯ เสีย
ประโยชน์แต่อย่างใด ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ และ
มคีวามเห็นว่ารายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้งจะไม่เกิดขึ้นอีกใน
อนาคต 

มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2558 ไดม้มีตกิ าหนดนโยบายและขัน้ตอนการ
ท ารายการระหว่างกนัของบรษิทักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพื่อใหก้ารท ารายการ
เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ ผูบ้รหิารหรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีจะไม่สามารถเขา้ร่วมในการอนุมตัิ
การท ารายการระหว่างกนัดงักล่าวได ้ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท บรษิัทฯ จะจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพจิารณาและให้ความเห็นในการท า
รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ ทัง้นี้ การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข
การคา้โดยทัว่ไป และการท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ใหม้หีลกัการ
ดงันี้ 

การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป    

การท ารายการธุรกจิปกติและรายการสนับสนุนธุรกจิปกต ิไดแ้ก่ การขายอสงัหารมิทรพัย ์(เช่น หอ้ง
ชุดโครงการคอนโดมเินียม) การเช่าพืน้ทีส่ านักงาน การช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าส่วนกลาง เป็น
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ตน้ จะตอ้งมขีอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้และราคาทีเ่ป็นธรรม สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัการ
ท ารายการระหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลทัว่ไป หรอืการท ารายการระหว่างบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับุคคลทัว่ไป หรอืการท ารายการในลกัษณะเดยีวกบัของผูป้ระกอบการอื่นในธุรกจิ โดย
ไดอ้นุมตัใินหลกัการใหฝ้า่ยจดัการสามารถอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าวได ้หากธุรกรรมนัน้มขีอ้ตกลง
ทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนัด้วย
อ านาจต่อรองที่ปราศจากอิทธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ทัง้น้ี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทาง
คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาอนุมตัิ และจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าวที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทัง้นี้ บริษัทฯ จะ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรอื
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผย
ขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยงกนั 

การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขโดยทัว่ไป บรษิทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความ
เหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พจิารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ บรษิัทฯ จะจดัให้มผีู้ประเมนิราคาอสิระ ผู้เชี่ยวชาญอสิระ
หรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชป้ระกอบการตดัสนิใจและใหค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการ
บรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี  เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่าง
กนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และหากหุ้น
สามญัของบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ (แบบ 
56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ มกีารท ารายการระหว่างกนัจากการประกอบธุรกจิปกตแิละสนับสนุนธุรกจิปกตทิีจ่ะเกดิขึน้ต่อเนื่องใน
อนาคตไดแ้ก่ การเช่าพืน้ทีส่ านักงาน การใหบ้รกิารบรหิารจดัการ การช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าส่วนกลาง 
การเช่ารถยนต ์การเช่าหอ้งชุด การช าระค่าประกนัภยั การรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิกบับุคคลหรอืบรษิทัที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่การท ารายการระหว่างกนัดงักล่าวจะเป็นไปตามลกัษณะธุรกจิการคา้โดยทัว่ไป มเีงื่อนไขการค้า
ปกตแิละสามารถอา้งองิไดก้บัเงื่อนไขทางธุรกจิประเภทเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัฯ ท ากบับุคคลภายนอก เช่น 

- การขายอสงัหารมิทรพัย์ใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง จะเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดยีวกบัที่
บรษิทัฯ ใหแ้ก่ลกูคา้รายอื่น รวมถงึสทิธใินการไดร้บัสว่นลดจะเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ  

- การกูย้มืเงนิจากบรษิัททีเ่กีย่วขอ้ง อัตราดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจะเป็นอตัราดอกเบี้ยทีใ่กลเ้คยีงกบัอตัรา
ดอกเบีย้จากการกูย้มืเงนิจากธนาคารพาณิชย ์
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- การใหบ้รกิารบรหิารจดัการส านักงานแก่บรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง คดิอตัราค่าบรกิารบรหิารส านักงานจากอตัรา
เงนิเดอืนซึ่งปนัส่วนเป็นรายชัว่โมงของพนักงานของบรษิัทฯ ที่เขา้ปฏบิตัิหน้าที่ในการให้บรกิารคูณด้วย
จ านวนชัว่โมงการท างานของพนักงานนัน้ๆ (“ต้นทุนการใหบ้รกิาร”) และบรษิทัฯ จะบวกก าไรส่วนเพิม่อกี
รอ้ยละ 20 จากตน้ทุนการใหบ้รกิาร  

- การเขา้ท ารายการอื่นๆ ซึง่มรีาคาหรอืค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขทางการคา้ทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคา
ตลาด  

ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ จะสอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการระหว่างกนัที่เป็นรายการ
ธุรกจิปกตหิรอืสนบัสนุนธุรกจิปกตเิป็นรายไตรมาส อย่างไรกต็าม การท ารายการทีไ่ม่ไดเ้ป็นไปตามธรุกจิปกตทิี่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการนัน้ก่อนการเขา้ท ารายการระหว่างกนัทุกครัง้  

หากบรษิทัฯ ประสงคท์ีจ่ะเขา้ท ารายการเกีย่วโยงกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสี่วนได้
ส่วนเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งในอนาคต บริษัทฯ จะปฎิบตัิตามนโยบายและขัน้ตอนที่ได้กล่าวไว้อย่าง
เคร่งครดั ทัง้นี้ บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกบัความ
เหมาะสมในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนัน้ๆ ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะด าเนินการใหม้บีุคคลผูม้คีวามรู้
ความช านาญพเิศษ เช่น ผูป้ระเมนิราคาอสิระ ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูต้รวจสอบบญัชเีป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบั
รายการระหว่างกนัดงักล่าว โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่คีวามรูค้วามช านาญพเิศษ 
จะถูกน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
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  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

งบการเงิน  

ช่ือผูส้อบบญัชี 

งบการเงิน รอบบญัชี ช่ือผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต บริษทัผู้สอบบญัชี 
บรษิทัฯ  รอบปีสิน้สดุวนัที ่31 

ธนัวาคม 2555 
พมิพใ์จ มานิตขจรกจิ 
ทะเบยีนเลขที ่4521 

บรษิทั ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จ ากดั 

บรษิทัฯ  
 

รอบปีสิน้สดุวนัที ่31 
ธนัวาคม 2556 

พมิพใ์จ มานิตขจรกจิ 
ทะเบยีนเลขที ่4521 

บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

บรษิทัฯ และ 
งบการเงนิรวม 

รอบปีสิน้สดุวนัที ่31 
ธนัวาคม 2557 

พมิพใ์จ มานิตขจรกจิ 
ทะเบยีนเลขที ่4521 

บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

บรษิทัฯ และ 
งบการเงนิรวม 

รอบปีสิน้สดุวนัที ่31 
ธนัวาคม 2558 

พมิพใ์จ มานิตขจรกจิ 
ทะเบยีนเลขที ่4521 

บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

 

สรปุรายงานการสอบบญัชี 

สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงนิในรอบปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 

งบการเงนินี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวนั
เดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบั
กจิการทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีสาธารณะ 

สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงนิในรอบปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

งบการเงนินี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวนั
เดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบั
กจิการทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีสาธารณะ 

สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงนิในรอบปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

งบการเงนินี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามทีค่วร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงนิในรอบปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

งบการเงนินี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามทีค่วร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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ตารางสรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

  งบการเงนิรวม 
1 มกราคม 2556 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

สินทรพัย ์             
สินทรพัยห์มนุเวียน             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด     59.44  4.96     98.23  8.18  108.89  5.32  73.58 3.12 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 10.87  0.91  4.92  0.41  4.33  0.21  9.86 0.42 
เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั  0.71  0.06  0.13  0.01  1.28   0.06  0.00 0.00 
ทีด่นิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 704.45  58.76  763.86  63.59  1,489.12  72.70  1,841.03 78.18 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.00 0.00     72.00  5.99  0.00 0.00 0.00 0.00 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00    80.90  3.95  35.26 1.50 
เงนิมดัจ าการซื้อทีด่นิ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.45 2.01 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 1.82  0.15  7.15  0.60  6.26   0.31  9.98 0.42 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 777.29  64.84  946.30  78.78  1,690.78  82.55  2,017.15 85.65 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน             
เงนิลงทุนในการร่วมคา้   76.44  6.38      78.00  6.49      34.71  1.69  34.51 1.47 
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน   87.03    7.26  168.28  14.01  290.03  14.16  278.73 11.84 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 253.63  21.16  7.19   0.60     14.12  0.69  14.46 0.61 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 0.18   0.02  0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 0.17 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.06  0.01  0.36  0.03  0.78    0.04  0.74 0.03 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่    4.16    0.35  1.11    0.09      17.77  0.87  5.46 0.23 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 421.50   35.16  254.95   21.22  357.40    17.45  337.84 14.35 
รวมสินทรพัย ์ 1,198.79  100.00  1,201.25  100.00  2,048.19  100.00  2,354.98 100.00 
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น             
หน้ีสินหมนุเวียน                           
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 0.00 0.00 0.00 0.00     48.83    2.38  544.35 23.12 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น     95.76  7.99  107.40  8.94  121.20  5.92  150.75 6.40 
เงนิประกนัผลงานผูร้บัเหมาคา้งจ่าย     30.74    2.56      29.05   2.42      23.27  1.14  29.71 1.26 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

       
22.04  1.84  164.84  13.72  495.28  24.18  320.42 13.61 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     41.00   3.42  117.30    9.76      48.96  2.39  47.37 2.01 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0.00 0.00 

       
58.30  4.85  

       
28.57    1.39  28.57 1.21 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 0.00 0.00 0.03   0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย  1.38  0.12      1.04   0.09   7.57   0.37  4.31 0.18 
เงนิมดัจ าและรบัล่วงหน้าจากลกูคา้     22.10  1.84      56.56  4.71  106.14  5.18  86.32 3.67 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  3.20   0.27   1.07    0.09   3.11     0.15  2.68 0.11 
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 216.23  18.04  535.59  44.59  882.93  43.11  1,214.48 51.57 
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74 งบการเงนิรวม 
1 มกราคม 2556 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน             
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธจิากส่วนทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 567.33  47.33   89.59  7.46  384.58 18.78  393.95 16.73 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สุทธจิาก
ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 166.71  13.91  259.92  21.64  422.78  20.64  57.64 2.45 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.53  0.13  0.30  0.03  0.90  0.04  1.66 0.07 
ประมาณการหนี้สนิเบีย้ปรบัตามสญัญาซื้อขายโครงการ 0.00 0.00  2.81  0.23  0.00 0.00 0.00 0.00 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.00 0.00 0.33  0.03   1.09  0.05  0.12 0.005 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 0.23  0.02  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 735.80  61.38  352.95  29.38  809.34  39.51  453.37 19.25 
รวมหน้ีสิน 952.03  79.42  888.54  73.97  1,692.27  82.62  1,667.85 70.82 
ส่วนของผูถ้อืหุน้             
ทุนเรอืนหุน้             
ทุนจดทะเบยีน 200.00  16.68  240.00  19.98  240.00  11.72  905.00 38.43 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้       200.00  16.68  240.00  19.98  240.00  11.72  488.00 20.72 
ก าไรสะสม 46.76  3.90  72.70    6.05  115.92  5.66  199.13 8.46 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 246.76  20.58  312.70   26.03  355.92  17.38  687.13 29.18 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,198.79  100.00  1,201.25  100.00   2,048.19  100.00  2,354.98 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็1 
  งบการเงนิรวม 

ปี 25552 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายได้            
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์
  - รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ี ่
เป็นการด าเนินธุรกจิตามปกต ิ

  - รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

  349.18 
 

349.18 
 

0.00  

77.56 
 

77.56 
 

0.00 

 647.57 
 

647.57 
 

0.00  

98.02 
 

98.02 
 

0.00 

413.29 
 

310.13 
 

103.16  

91.88 
 

75.04 
 

24.96 

1,401.58 
 

1,401.58 
 

0.00 

98.02 
 

98.02 
 

0.00 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิาร      0.00 0.00  5.45  0.83 14.52  3.23 13.54 0.95 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 95.21  21.15       0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 
ก าไรจากการต่อรองราคาซื้อ  0.00 0.00     0.00 0.00 4.61  1.02 0.00 0.00 
ก าไรจากการจ าหน่ายบรษิทัย่อย        0.00 0.00 4.02  0.61   0.00 0.00 0.00 0.00 
ดอกเบีย้รบั  0.19  0.04  1.70  0.26      1.16  0.26 0.42 0.03 
รายไดอ้ื่น    5.61  1.25  1.93  0.29   16.22  3.61 14.40 1.01 
รวมรายได้ 450.21 100.00  660.68  100.00  449.81  100.00  1,429.94 100.00 
ค่าใช้จ่าย               
ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 205.19 45.58 447.70  67.76  254.26  56.53 1,010.66 70.68 
ตน้ทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบรกิาร 0.00 0.00    3.28  0.50 4.88  1.09 10.78 0.75 
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 53.26 11.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 80.34 17.84 75.13  11.37 37.10  8.25 138.68 9.70 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 65.04 14.45     77.48  11.73  68.36  15.20 109.04 7.63 
รวมค่าใช้จ่าย 403.83 89.70  603.60 91.36  364.60  81.06  1,269.15 88.76 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 46.37 10.30 57.08  8.64 85.20  18.94 160.78 11.24 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 0.33 0.07      1.56  0.24    1.70  0.38 (0.20) (0.01) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 46.70 10.37  58.65  8.88    86.91 19.32  160.59 11.23 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (22.16) (4.92) (24.54) (3.71) (30.81) (6.85) (57.81) (4.04) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24.54 5.45 34.11  5.16 56.09  12.47 102.78 7.19 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้   (4.93) (1.09) (8.16) (1.24) (12.88) (2.86) (19.56) (1.37) 
ก าไรสทุธิส าหรบัปี 19.61 4.36 25.95  3.93 43.21  9.61 83.22 5.82 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:             
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 19.61 4.36 25.95  3.93 43.21  9.61 83.22 5.82 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน3            
   ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 0.10   0.13    0.18    0.25  

หมายเหต ุ 1.  บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ทีป่รบัปรงุรายการขายหอ้งชดุใหแ้กบุ่คคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น และ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารบรหิารจดัการแกบ่รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่เปิดเผยในสว่นที ่2.4.16 

 2.  ขอ้มลูงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ปี 2555 ไดจ้ดัประเภทบญัชใีหมโ่ดยผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบ 
 3.  จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัอา้งองิจากมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบกบัมลูค่าทีต่ราไวข้องบรษิทัฯ ในปจัจบุนั  
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งบกระแสเงินสด 
 งบการเงนิรวม 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 34.11  56.09  102.78 
รายการปรบักระทบยอดก าไรกอ่นค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    
เป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน    
ทีด่นิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 446.48  253.60  1,009.10 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 5.77  13.06  23.42 
ก าไรจากการจ าหน่ายบรษิทัย่อย (4.02)  0.00 0.00 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ (1.56) (1.70) 0.20 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์  6.04   0.00 1.99 
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น    7.37  (3.45) 0.35 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  0.00   0.59  0.76 
ตดัจ าหน่ายภาษหีกั ณ ทีจ่่าย   0.13   0.00 3.65 
โอนกลบัประมาณการหนี้สนิเบีย้ปรบัตามสญัญาซื้อขายโครงการ 0.00 (2.81) 0.00 
ดอกเบีย้รบั  (1.70) (1.16) (0.42) 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 24.26  31.78  57.29 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน 516.88  346.01  1,199.12 
สนิทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)      
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่      
- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   1.39  (1.23) (1.10) 
- กจิการอื่น (2.13) 2.69  (5.45) 
เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั   0.57  (1.15) 1.28 
ทีด่นิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ (278.44) (356.38) (1,322.30) 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 0.00 (66.07) 45.64 
เงนิมดัจ าการซื้อทีด่นิ 0.00 0.00 (30.92) 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (7.09)  1.63  (1.93) 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 3.57  (17.40) (4.21) 
หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น    
- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 29.51  (56.76) (0.05) 
- กจิการอื่น (16.63) 54.97  43.29 
เงนิประกนัผลงานผูร้บัเหมาคา้งจ่าย (1.69)          (10.23) 6.44 
เงนิมดัจ าและรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 1.80  3.54  (19.82) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  (0.74)  1.99  (0.43) 
เงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน 246.99  (98.40) (90.43) 
จ่ายภาษเีงนิได ้  (7.09) (6.01) (29.18) 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 239.90          (104.42) (119.62) 
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  งบการเงนิรวม 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง (เพิม่ขึน้) (72.00) 72.00  0.00 
เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย  (68.59) 0.00 0.00 
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อธุรกจิ 0.00 (565.24) 0.00 
เงนิสดรบัจากการลดทุนของเงนิลงทุนในการร่วมคา้    0.00 45.00  0.00 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 0.02  0.00 0.00 
เงนิสดจ่ายซื้ออสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน อุปกรณ์ และสนิทรพยไ์มม่ตีวัตน (85.38) (139.90) (18.39) 
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 0.55  0.30  1.44 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (225.41) (589.27) (16.96) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้  0.00 48.83  500.00 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ (ลดลง) 126.96   (67.71) (2.13) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ 163.06  136.11  (364.61) 
เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (437.98) (153.80) (925.04) 
เงนิสดรบัจากการเบกิเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 195.99  779.22  759.55 
เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน  40.00  0.00 248.00 
จ่ายดอกเบีย้ (48.63) (38.31) (114.52) 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 39.40  704.35  101.26 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 53.89  10.66  (35.32) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 59.44  98.23 108.89 
บวก : เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของบรษิทัย่อย ณ วนัทีไ่ดม้า  0.45  0.00 0.00 
หกั : เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของบรษิทัยอ่ย ณ วนัทีจ่ าหน่าย  (15.55) 0.00 0.00 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 98.23  108.89  73.58 
หมายเหต ุ ในปี 2555 บรษิทัฯ ได้จดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่ม่มสี่วนได้เสยีสาธารณะ (Non-Publicly   

Accountable Entities) ดงันัน้ จงึไมม่กีารจดัท างบกระแสเงนิสด 
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 ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราสว่นทางการเงนิ หน่วย 
งบการเงนิรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
อตัราส่วนสภาพคล่อง         
อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า            3.59             1.77             1.91  1.66 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า            0.31             0.19             0.12  0.06 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด4 เท่า  n/a             0.64           (0.15) (0.11) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า          37.31           100.62         801.15  2,972.93 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 9.65             3.58             0.45  0.12 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื1 เท่า            1.07             1.30             0.68  1.15 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั        335.92         227.24         527.88  313.49 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้ เท่า 5.37          11.63             4.84  11.87 
ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 67.06          30.96           74.45  30.34 
วงจรเงนิสด วนั 278.51        249.86         453.88  283.27 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร         
อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ          41.84           30.94          39.43  27.82 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ          10.43            8.74           19.92  11.36 
อตัราก าไรอื่น4 รอ้ยละ  n/a            0.612            1.023  n/a 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร4 รอ้ยละ  n/a         420.25        (122.55) (74.40) 
อตัราสว่นก าไรสุทธ ิ รอ้ยละ            4.36             3.93             9.61  5.82 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ            7.95             9.28           12.93  15.96 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน         
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ            1.64             2.16             2.66  3.78 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ          23.21           21.80         453.47  667.12 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เท่า            0.38             0.55             0.28  0.65 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน         
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า            3.86             2.84             4.75  2.43 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้4 เท่า  n/a           11.18           (2.10) (0.58) 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั4 เท่า  n/a             0.41           (0.12) (0.13) 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ 4 เท่า n/a 11.10 1.77 2.17 
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล5 รอ้ยละ 0.00               0.00               0.00    0.00 

หมายเหต:ุ 
1. สนิคา้คงเหลอืของบรษิทัฯ คอื ทีด่นิและตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
2. ก าไรอื่นในปี 2556 คอืก าไรจากการจ าหน่ายบรษิทัย่อย 
3. ก าไรอื่นในปี 2557 คอืก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ 
4. ไมม่กีารค านวณอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ในปี 2555 เนื่องจากบรษิทัฯ ไมไ่ดจ้ดัท างบกระแสเงนิสดในปีดงักล่าว 
5. บรษิทัฯ ไมม่กีารจา่ยเงนิปนัผลในปี 2555-2558 
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1 
 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

ภำพรวมของกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ    

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิ 2 กลุ่มธุรกจิหลกัไดแ้ก่ ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยั และธุรกจิโรงงาน
ส าเร็จรูปให้เช่า ปจัจุบนั บรษิัทฯ พฒันาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อที่อยู่อาศยัประเภทโครงการคอนโดมิเนียมทัง้ 
ประเภทอาคารสงู (High Rise) และอาคารเตีย้ (Low Rise) ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่เน้นท าเล
ที่ตัง้ในแนวถนนสายหลกั การคมนาคมสะดวก ใกล้ทางด่วนหรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางใน
ปจัจุบนั และแนวสถานีขนสง่มวลชนระบบรางทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึศกัยภาพ
และโอกาสทางธุรกจิจากนักลงทุนหรอืผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนาดเลก็ถงึขนาดกลางทีม่คีวามต้องการ
สรา้งโรงงาน แต่ยงัไม่มคีวามพรอ้มทีจ่ะลงทุนในระยะยาว หรอืดว้ยปจัจยัอื่นๆ บรษิทัฯ จงึพฒันาโครงการ
โรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าเพื่อตอบสนองความต้องการดงักล่าว ปจัจุบนัโครงการโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าของ  
บรษิทัฯ ตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้จงัหวดัระยอง 

บรษิัทฯ มรีายได้รวมในปี 2555-2557 จ านวน 450.21 ลา้นบาท 660.68 ลา้นบาท และ 449.81 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ในปี 2555 บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการชวีาทยั ราชปรารภ เพยีงโครงการเดยีว และรบัรูร้ายได้
จากการใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยีจากบรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ากดั (“GETCO”) ซึง่เป็น
บริษัทย่อย รายได้ในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ
คอนโดมเินียมเพิม่อกีจ านวน 1 โครงการไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั รามค าแหง ซึง่เริม่โอนกรรมกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผู้
ซือ้และรบัรูร้ายไดใ้นเดอืนกรกฏาคม 2556 โดยบรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการชวีาทยั รามค าแหงในปี 2556 
จ านวน 461.49 ล้านบาท อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัเริม่รบัรู้รายได้จากการให้เช่าโรงงานส าเรจ็รูป (Ready Built 
Factories) ในปี 2556  จ านวน 5.45 ลา้นบาท รายไดใ้นปี 2557 ลดลงจากปีก่อนหน้า มสีาเหตุหลกัจากบรษิทัฯ 
ไม่ไดร้บัรูร้ายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียมโครงการใหม่โดยยงัคงทยอยรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียม
เดมิต่อเนื่องจากปีทีแ่ลว้จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั ราชปรารภซึง่บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดใ้นปี 2557 
จ านวน 141.26 ลา้นบาท และโครงการชวีาทยั รามค าแหงซึ่งบรษิทัฯ รบัรู้รายได้ในปี 2557 จ านวน 272.04 
ลา้นบาท บรษิทัฯ มตี้นทุนรวมในปี 2555-2557 จ านวน 258.46 ลา้นบาท 450.98 ลา้นบาท และ 259.14 ลา้น
บาท ตามล าดบั สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้รวมในปี 2555-2557 จ านวน 185.94 ลา้นบาท 202.05 ลา้นบาท 
และ 168.67 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นรวมรอ้ยละ 41.84 รอ้ยละ 30.94 และรอ้ยละ 39.43 ตามล าดบั 
ทัง้นี้ จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขา้งต้น บรษิัทฯ มกี าไรสุทธใินปี 2555-2557 จ านวน 19.61 ล้านบาท 
25.95 ลา้นบาท และ 43.21 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 4.36 รอ้ยละ 3.93 และรอ้ยละ 
9.61 ตามล าดบั โดยอตัราก าไรสุทธใินปี 2557 สงูกว่าปีก่อนหน้า เนื่องจากในปี 2557 บรษิทัฯ ขายหอ้งชุด
โครงการชวีาทยั ราชปรารภ จ านวน 6 ยูนิตใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่คอื ชาตชิวีะ และ TEE Development Pte. 
Ltd. (“TEED”) รวมจ านวน 101.23 ลา้นบาท โดยหอ้งชุดดงักล่าวเป็นหอ้งชุดขนาดใหญ่ มลีกัษณะพเิศษเฉพาะ 
และอยู่ชัน้บนสุดของอาคาร (Penthouse) จงึท าให้ราคาขายสูงกว่าราคาขายห้องชุดปกติของโครงการซึ่ง  
บรษิัทฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้นจาการขายห้องชุดดงักล่าวร้อยละ 53.56 จงึท าให้อตัราก าไรสุทธโิดยรวมของปี 
2557 สงูขึน้ตาม 

ในปี 2558 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมจ านวน 1,429.94 ลา้นบาท ซึง่รายไดส้่วนใหญ่มาจากการเริม่รบัรูร้ายไดจ้าก
โครงการคอนโดมเินียมเพิม่อกีจ านวน 3 โครงการโดยบรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน 
จ านวน 529.68 ล้านบาท โครงการฮอลลม์าร์ค แจ้งวฒันะ จ านวน 249.04 ลา้นบาท และโครงการชวีาทยั 

กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 
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อนิเตอร์เชนจ ์จ านวน 344.02 ลา้นบาท และบรษิัทฯ ยงัคงทยอยรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียมเดมิ
ต่อเนื่องจากปีทีแ่ลว้ได้แก่ โครงการชวีาทยั รามค าแหง จ านวน 274.09 ลา้นบาท และโครงการชวีาทยั ราช
ปรารภ จ านวน 4.75 ลา้นบาท และรบัรูร้ายไดจ้ากการใหเ้ชา่โรงงานส าเรจ็รปูอกีจ านวน 13.54 ลา้นบาท รวมถงึ
บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 3.39 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
บรหิารจดัการแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งจ านวน 4.64 ลา้นบาท เป็นต้น ทัง้นี้ บรษิทัฯ มตี้นทุนรวมจ านวน 1,021.44 
ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้นรวมจ านวน 393.68 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 27.82 
และบรษิทัฯ มกี าไรสุทธจิ านวน 83.22 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 5.82 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มี
อตัราก าไรสทุธทิีล่ดลงจากปีก่อนหน้า มสีาเหตุหลกัเนื่องจากบรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการฮอลลม์ารค์ งาม
วงศว์าน สงูถงึรอ้ยละ 37.79 ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี้ โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน 
เป็นโครงการที่บรษิัทฯ ได้ซือ้สนิทรพัย์จากผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ดมิและน ามาพฒันาโครงการต่อเพื่อขาย 
ซึ่ง ณ วนัที่ซื้อสินทรัพย์ โครงการนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ 52.33 โดยโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ ซื้อมาและน ามาพัฒนาต่อเพื่อขายจะมีอัตราก าไรขัน้ต้นที่ต ่ ากว่าโครงการ
อสงัหารมิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันาเองตัง้แต่เริม่แรก อกีทัง้ ค่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้จากการสง่เสรมิการ
ขายโครงการคอนโดมเินียมของบรษิทัฯ และการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของ
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงานจากการปรบัฐานเงนิเดอืนและการเพิม่จ านวนบุคลากรเพื่อรองรบัการขยายตวัของ
โครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละการเตบิโตของธุรกจิ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถงึ 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 1,198.79 ลา้นบาท 1,201.25 ลา้นบาท 2,048.19 
ล้านบาท และ 2,354.98 ล้านบาท ตามล าดบั สนิทรพัย์ที่ส าคญัประกอบด้วย ที่ดินและต้นทุนการพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์ อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน และที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวม
จ านวน 952.03 ลา้นบาท 888.54 ลา้นบาท 1,692.27 ลา้นบาท และ 1,667.85 ลา้นบาท ตามล าดบั หนี้สนิที่
ส าคญัประกอบดว้ย เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เงนิมดัจ าและรบัล่วงหน้า
จากลูกค้า เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง และบรษิัทฯ มี
สว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 246.76 ลา้นบาท 312.70 ลา้นบาท 355.92 ลา้นบาท และ 687.13 ลา้นบาท 

กำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มบริษทั 

ในเดอืนมกราคม 2556 บรษิัทฯ ไดข้ายเงนิลงทุนใน บรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ากดั 
(“GETCO”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ใหแ้ก่บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั (“ชาตชิวีะ”) ซึง่เป็นผูถ้อื
หุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ และ TEE Resources Pte. Ltd. (“TEER”) ซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่มของผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ
บรษิทัฯ (TEER เป็นบรษิทัย่อยของ TEE International Limited (“TEEL”)) การขายเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นการ
ปรบัโครงสร้างของบรษิัทฯ เพื่อมุ่งเน้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ทัง้นี้ GETCO มมีูลค่าทางบญัช ีณ วนัที่
จ าหน่ายกจิการจ านวน 235.98 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ ขายเงนิลงทุนของ GETCO ในราคา 240.00 ลา้นบาท 
ราคาขายเงนิลงทุนทีส่งูกว่ามลูค่าทางบญัชจีะบนัทกึสว่นต่างเป็นก าไรจากการจ าหน่ายบรษิทัย่อยจ านวน 4.02 
ลา้นบาท ภายหลงัการปรบัโครงสร้างบรษิัทฯ ในครัง้นี้ ส่งผลให ้GETCO เปลีย่นสถานะจากบรษิทัย่อยเป็น
บรษิัทที่เกีย่วขอ้งกนั ดงันัน้ งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ จะไม่ได้รวมฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ 
GETCO ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 

ในเดอืนพฤศจกิายน 2556 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั โรจน์ธชั ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ในสดัส่วน
รอ้ยละ 100.00 โดยราคาซือ้เป็นมลูค่าทางบญัชขีองกจิการซึง่เท่ากบั 68.59 ลา้นบาทและต่อมาเปลีย่นชื่อบรษิทั
ใหม่เป็นบรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั (“CTIC”) การเขา้ซือ้หุน้สามญัในครัง้นี้ส่งผลให ้CTIC เป็นบรษิทั
ย่อยของบรษิัทฯ ดงันัน้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ CTIC 
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ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่เขา้ซือ้กจิการเป็นต้นไป ทัง้นี้ การเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ CTIC ได้วเิคราะห์
รายการซือ้กจิการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกจิ ไดแ้สดง
ว่าการซือ้เงนิลงทุนดงักล่าวมเีนื้อหาเป็นการซือ้สนิทรพัยส์ุทธ ิ(Asset Acquisition) ซึง่บรษิทัฯ จะบนัทกึมูลค่า
การซือ้เงนิลงทุนดงักล่าวตามราคาในสญัญาซือ้ขายจ านวน 68.59 ลา้นบาท 

กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2555- 2558 แบ่งตามประเภทของรายได ้มรีายละเอยีดดงันี้ 

โครงสรา้งรายได ้
ปี 25551 ปี 2556 ปี2557 ปี 2558 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 349.18 77.56 647.57 98.02 413.29 91.88 1,401.58 98.02 

- รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ี่
เป็นการด าเนินธุรกจิตามปกติ 349.18 77.56 647.57 98.02 310.13 75.04 

 
1,401.58 

 
98.02 

- รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 103.16 24.96 

 
0.00 

 
0.00 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิาร 0.00 0.00 5.45 0.83 14.52 3.23 13.54 0.95 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 95.21 21.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมรำยได้หลกั 444.40 98.71 653.03 98.84 427.82 95.11 1,415.12 98.96 
รายไดอ้ื่น2 5.81 1.29 7.65 1.16 21.99 4.89 14.82 1.04 
รวม 450.21 100.00 660.68 100.00 449.81 100.00 1,429.94 100.00 
หมายเหตุ  1.  ขอ้มลูงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ปี 2555 ไดจ้ดัประเภทบญัชใีหมโ่ดยผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบ 

2.  รายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา รายไดจ้ากการบรหิารจดัการแก่บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง รายได้จากการยดึเงนิมดั
จ า รายไดค้่ามเิตอรไ์ฟฟ้าจากการขายหอ้งชดุ เป็นตน้ 

รำยได้ 

รายได้ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย รายไดห้ลกัไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์รายไดจ้ากการใหเ้ช่า
โรงงานและค่าบรกิาร รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร และรายไดอ้ื่นไดแ้ก่ ก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ ก าไรจากการ
จ าหน่ายบรษิทัย่อย ดอกเบีย้รบั และรายไดอ้ื่นๆ บรษิทัฯ มรีายไดร้วมในปี 2555-2557 จ านวน 450.21 ลา้น
บาท 660.68 ลา้นบาท และ 449.81 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2555 บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการชวีาทยั 
ราชปรารภ เพยีงโครงการเดยีว และรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยีจาก GETCO ซึง่เป็นบรษิทัย่อย 
รายไดใ้นปี 2556 เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า เนื่องจากบรษิทัฯ เริม่รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียมเพิม่อกี
จ านวน 1 โครงการไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั รามค าแหง ซึง่เริม่โอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้และรบัรูร้ายไดใ้นเดอืน
กรกฏาคม 2556 โดยบรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการชวีาทยั รามค าแหงในปี 2556 จ านวน 461.49 ลา้นบาท 
อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัเริม่รบัรูร้ายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รูป (Ready Built Factories) ในปี 2556 จ านวน 
5.45 ลา้นบาท รายไดใ้นปี 2557 ลดลงจากปีก่อนหน้า มสีาเหตุหลกัจากบรษิทัฯ ไม่ไดร้บัรูร้ายไดจ้ากโครงการ
คอนโดมเินียมโครงการใหม่โดยยงัคงทยอยรบัรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเดมิต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั ราชปรารภซึง่บรษิทัฯ รบัรูร้ายได้ในปี 2557 จ านวน 141.26 ลา้น
บาท และโครงการชวีาทยั รามค าแหงซึง่บรษิทัฯ รบัรูร้ายได้ในปี 2557 จ านวน 272.04 ลา้นบาท  

ในปี 2558 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมจ านวน 1,429.94 ลา้นบาท ซึง่รายไดส้่วนใหญ่มาจากการเริม่รบัรูร้ายไดจ้าก
โครงการคอนโดมเินียมเพิม่อกีจ านวน 3 โครงการ โดยบรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศ์
วาน จ านวน 529.68 ลา้นบาท โครงการฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ จ านวน 249.04 ลา้นบาท และโครงการชวีาทยั 
อนิเตอร์เชนจ ์จ านวน 344.02 ลา้นบาท และบรษิัทฯ ยงัคงทยอยรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียมเดมิ
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ต่อเนื่องจากปีทีแ่ลว้ได้แก่ โครงการชวีาทยั รามค าแหง จ านวน 274.09 ลา้นบาท และโครงการชวีาทยั ราช
ปรารภ จ านวน 4.75 ลา้นบาท และรบัรูร้ายไดจ้ากการใหเ้ชา่โรงงานส าเรจ็รปูอกีจ านวน 13.54 ลา้นบาท รวมถงึ
บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นจากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 3.39 ล้านบาท ทัง้นี้ บรษิทัฯ มตี้นทุนรวมจ านวน 
1,021.44 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้รวมจ านวน 393.68 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 
27.82 และบรษิทัฯ มกี าไรสทุธจิ านวน 83.22 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 5.82 

การวเิคราะหร์ายไดข้องบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รายไดห้ลกั และรายไดอ้ื่น มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. รำยได้หลกั 

รายไดห้ลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและ
ค่าบรกิาร และรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร การวเิคราะหร์ายไดแ้ยกตามประเภทมรีายละเอยีดดงันี้ 

รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัย ์

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์เป็นรายไดจ้ากการขายหอ้งชุดของโครงการคอนโดมเินียม ซึง่บรษิทัฯ 
จะรบัรูร้ายไดเ้มื่อไดม้กีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นีัยส าคญัของความเป็นเจา้ของใหก้บัผูซ้ือ้แลว้
โดยมกีารโอนกรรมสทิธิใ์ห้ผู้ซื้อหลงัจากได้รบัช าระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว บรษิัทฯ มรีายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย์ในปี 2555-2558 จ านวน 349.18 ล้านบาท 647.57 ล้านบาท 413.29 ล้านบาท และ 
1,401.58 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 77.56 รอ้ยละ 98.02 รอ้ยละ 91.88 และรอ้ยละ 98.02 ของ
รายไดร้วม ตามล าดบั 

การรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ยกตามโครงการส าหรบัปี 2555-2558 มรีายละเอยีดดงันี้ 

โครงการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
โครงการชวีาทยั ราชปรารภ 349.18 100.00 186.08 28.73 141.26 34.18 4.75 0.34 
โครงการชวีาทยั รามค าแหง 0.00 0.00 461.49 71.27 272.04 65.82 274.09 19.56 
โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 529.68 37.79 
โครงการฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249.04 17.77 
โครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344.02 24.55 
รวม 349.18 100.00 647.57 100.00 413.29 100.00 1,401.58 100.00 

ในปี 2555 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 349.18 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ รบัรูร้ายได้
จากการขายหอ้งชุดของโครงการชวีาทยั ราชปรารภ เพยีงโครงการเดยีวเท่านัน้ ซึง่โครงการชวีาทยั ราช
ปรารภเป็นโครงการแรกของบรษิทัฯ ทีเ่ริม่โอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้และรบัรูร้ายไดใ้นเดอืนกรกฎาคม 2554  

ในปี 2556 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 647.57 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า
จ านวน 298.39 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 85.45 เนื่องจากบรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการชวีาทยั ราช
ปรารภต่อเนื่องจากปีทีผ่่านมาจ านวน 186.08 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 28.73 ของรายไดจ้ากการ
ขายอสงัหารมิทรพัย ์อกีทัง้ บรษิทัฯ เริม่รบัรูร้ายได้จากโครงการคอนโดมเินียมเพิม่อกีจ านวน 1 โครงการ
ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั รามค าแหง ซึง่เริม่โอนกรรมสทิธิใ์ห้แก่ผูซ้ือ้ในเดอืนกรกฏาคม 2556 โดยบรษิทัฯ 
รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการชวีาทยั รามค าแหงในปี 2556 จ านวน 461.49 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 71.27 ของ
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 
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ในปี 2557 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 413.29 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า
จ านวน 234.28 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 36.18 การลดลงของรายไดเ้นื่องจากบรษิทัฯ ไม่ไดร้บัรูร้ายได้
จากโครงการคอนโดมเินียมโครงการใหม่โดยยงัคงทยอยรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียมเดมิต่อเนื่อง
จากปีทีแ่ลว้จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั ราชปรารภซึง่บรษิทัฯ รบัรูร้ายได้ในปี 2557 จ านวน 
141.26 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 34.18 ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ และโครงการชวีาทยั 
รามค าแหงซึง่บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดใ้นปี 2557 จ านวน 272.04 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 65.82 ของรายไดจ้าก
การขายอสงัหารมิทรพัย ์ 

ในปี 2558 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 1,401.58 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า
จ านวน 988.29 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 239.12 การเพิม่ขึ้นของรายได้เนื่องจากบรษิัทฯ เริม่รบัรู้
รายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียมเพิม่อกีจ านวน 3 โครงการไดแ้ก่ โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน ซึง่
เริม่โอนกรรมสทิธิใ์ห้แก่ผูซ้ื้อในเดอืนมนีาคม 2558 รวมถึงโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวฒันะ และโครงการ
ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์ซึง่เริม่โอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้ในเดอืนพฤศจกิายน 2558 โดยในปี 2558 บรษิทัฯ 
รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน จ านวน 529.68 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 37.79 ของรายได้
จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวฒันะ จ านวน 249.04 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
17.77 ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์และโครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ านวน 344.02 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 24.55 ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัคงทยอยรบัรู้รายไดจ้าก
โครงการชวีาทยั รามค าแหง ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าจ านวน 274.09 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 19.56 ของ
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์และบรษิทัฯ รบัรู้รายได้จากการโครงการชวีาทยั ราชปรารภ จ านวน 
4.75 ลา้นบาท คดิป็นรอ้ยละ 0.34 ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 

รำยได้จำกกำรให้เช่ำโรงงำนและค่ำบริกำร 

รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการเป็นรายได้จากการให้เช่าโรงงานส าเร็จรูป (Ready Built 
Factories) ซึ่งบรษิทัฯ จะรบัรูร้ายไดต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า บรษิัทฯ มรีายไดจ้ากการใหเ้ช่า
โรงงานและค่าบรกิารในปี 2556-2558 จ านวน 5.45 ล้านบาท 14.52 ลา้นบาท และ 13.54 ล้านบาท 
ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 0.83 รอ้ยละ 3.23 และรอ้ยละ 0.95 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  

ในปี 2555 บรษิทัฯ ไม่มรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิาร เนื่องจากโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าอยู่
ระหว่างการก่อสรา้ง ในปี 2556 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิารจ านวน 5.45 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าซึง่ยงัไมม่รีายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิาร เน่ืองจากบรษิทัฯ เริม่รบัรูร้ายได้
จากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิารในเดอืนมถุินายน 2556 จากผูเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รปูรายแรก โดย ณ สิน้ปี 
2556 บรษิทัฯ มผีูเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รปูจ านวน 4 รายในโครงการ 1 เฟส 1 ในปี 2557 บรษิทัฯ มรีายไดจ้าก
การใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิารจ านวน 14.52 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 9.07 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 166.24 การเพิม่ขึน้ของรายไดท้ีส่ าคญัมาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการให้เช่าโรงงานส าเรจ็รูป 
(Ready Built Factories) เตม็ปีจากผูเ้ช่าจ านวน 3 รายในโครงการ 1 เฟส 1 โดยผูเ้ช่าจ านวน 1 รายได้
ยกเลกิสญัญาการเช่าโรงงานส าเรจ็รปูในเดอืนกนัยายน 2557 

ในปี 2558 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิารจ านวน 13.54 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน
หน้าจ านวน 0.99 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 6.79 การลดลงของรายไดม้สีาเหตุหลกัในปี 2558 บรษิทัฯ มผีู้
เช่าโรงงานส าเรจ็รูปโครงการที ่1 เฟส 1 ลดลงจากจ านวน 4 รายในปี 2557 เหลอืผูเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รูป
เพยีงจ านวน 3 รายในช่วงเดอืนมกราคม-สงิหาคม 2558 และในเดอืนกนัยายน 2558 บรษิัทฯ มผีูเ้ช่า
โรงงานส าเรจ็รปูเพิม่ขึน้อกี 1 รายในโครงการที ่1 เฟส 2 
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รำยได้จำกกำรให้บริกำร  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยีของ  GETCO ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ
บรษิทัฯ จนถงึเดอืนมกราคม 2556 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารในปี 2555 จ านวน 95.21 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 21.15 ของรายไดร้วม  

ทัง้นี้ ในเดอืนมกราคม 2556 บรษิทัฯ ไดข้ายเงนิลงทุนใน GETCO ซึง่เป็นบรษิทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 100 
ใหแ้ก่ ชาตชิวีะ และ TEE Resources Pte. Ltd. (“TEER”) การขายเงนิลงทุนดงักล่าวส่งผลให ้GETCO 
เปลี่ยนสถานะจากบรษิัทย่อยเป็นบรษิัททีเ่กี่ยวขอ้งกนั ดงันัน้ บรษิทัฯ จะไม่มีรายได้จากการให้บรกิารนี้
ตัง้แต่ปี 2556 เป็นตน้ไป  

2. รำยได้อ่ืน 

รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย ก าไรจากการต่อรองราคาซื้อ ก าไรจากการจ าหน่ายบริษัทย่อย 
ดอกเบี้ยรบั และรายได้อื่นๆ ซึ่งไดแ้ก่ ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา รายไดจ้ากการใหบ้รกิารบรหิาร
จดัการแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง รายไดจ้ากการยดึเงนิค่ามดัจ า รายไดค่้ามเิตอรไ์ฟฟ้าจากการขายหอ้งชุด เป็น
ตน้ บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นในปี 2555-2558 จ านวน 5.81 ลา้นบาท 7.65 ลา้นบาท 21.99 ลา้นบาท และ 14.82 
ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 1.29 ร้อยละ 1.16 ร้อยละ 4.89 และร้อยละ 1.04 ของรายได้รวม 
ตามล าดบั มรีายละเอยีดดงันี้ 

ก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซ้ือ 

ในปี 2557 บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั (“CTIC”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ไดเ้ขา้ซือ้กลุ่มสนิทรพัยป์ระเภท
อาคารชุดพกัอาศยัระหว่างก่อสรา้งชื่อโครงการดซีโิอค้อนโด งามวงศว์าน จากบรษิทัแห่งหนึ่ง ทัง้นี้การเขา้
ซือ้กลุ่มสนิทรพัยป์ระเภทอาคารชุดพกัอาศยัของ CTIC ไดว้เิคราะหร์ายการซือ้กลุ่มสนิทรพัยต์ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกจิ ไดแ้สดงว่าการซื้อกลุ่มสนิทรพัย์
ดงักล่าวมเีน้ือหาเป็นการรวมธุรกจิ (Business Combination) ซึง่มมีลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีล่งทุน (28 ตุลาคม 
2557) จ านวน 569.85 ลา้นบาท โดย CTIC จ่ายช าระผลตอบแทนจากการซื้อเป็นเงนิสดจ านวนทัง้สิน้ 
565.24 ลา้นบาท ทัง้นี้ ราคาซือ้ทีต่ ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรมของมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธจิะบนัทกึส่วนต่างเป็นก าไร
จากการต่อรองราคาซือ้จ านวน 4.61 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้ทบทวนการวเิคราะหร์ายการซือ้กลุ่มสนิทรพัยโ์ครงการดซีโิอค้อนโด งามวงศ์
วาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกจิ และพจิารณาว่า
การซือ้กลุ่มสนิทรพัยด์งักล่าวมเีน้ือหาเป็นการซือ้สนิทรพัยส์ุทธ ิ(Asset Acquisition) ซึง่บรษิทัฯ จะรบัรูก้าร
ซื้อสนิทรพัย์ดงักล่าวด้วยราคาทุน จึงท าให้ไม่มกี าไรจากการต่อรองราคาซื้อ ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ปรบัปรุง
รายการก าไรจากการต่อรองราคาซือ้เป็นตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ัง้จ านวนในงบการเงนิงวดไตร
มาส 3 ของปี 2558 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยบริษทัย่อย 

ในปี 2556 บรษิทัฯ ไดข้ายเงนิลงทุนในบรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ากดั (“GETCO”) 
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยในสดัสว่นรอ้ยละ 100.00 ใหแ้ก่ ชาตชิวีะ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ และ TEER ซึง่
เป็นบริษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (TEER เป็นบริษัทย่อยของ TEEI) การขายเงินลงทุน
ดงักล่าวสง่ผลให ้GETCO เปลีย่นสถานะจากบรษิทัย่อยเป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่ GETCO มมีูลค่าทาง
บญัช ีณ วนัทีจ่ าหน่ายกจิการ (15 มกราคม 2556) จ านวน 235.98 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ ขายเงนิลงทุนใน 
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GETCO ในราคา 240.00 ลา้นบาท ทัง้นี้ ราคาขายเงนิลงทุนทีส่งูกว่ามูลค่าทางบญัชจีะบนัทกึส่วนต่างเป็น
ก าไรจากการจ าหน่ายบรษิทัย่อยจ านวน 4.02 ลา้นบาท 

ดอกเบี้ยรบั 

ดอกเบี้ยรับประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่
เกีย่วขอ้งกนั บรษิทัฯ มดีอกเบีย้รบัในปี 2555-2558 จ านวน 0.19 ลา้นบาท 1.70 ลา้นบาท 1.16 ลา้นบาท 
และ 0.42 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 รอ้ยละ 0.26 รอ้ยละ 0.26 และรอ้ยละ 0.03 ของรายได้
รวม ตามล าดบั  

รำยได้อ่ืนๆ 

รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน รายได้จากการให้บรกิารบรหิารจดัการแก่บรษิัทที่
เกีย่วขอ้ง รายไดจ้ากการยดึเงนิมดัจ า เงนิประกนัและดอกเบีย้ค่าปรบัล่าชา้จากลูกคา้ รายไดจ้ากการรบิเงนิ
ประกนัผลงาน และรายได้จากค่ามเิตอร์ไฟฟ้าจากการขายห้องชุด เป็นต้น  บรษิัทฯ มรีายได้อื่นๆ ในปี 
2555-2558 จ านวน 5.61 ลา้นบาท 1.93 ลา้นบาท 16.22 ลา้นบาท และ 14.40 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็น
รอ้ยละ 1.25 รอ้ยละ 0.29 รอ้ยละ 3.61 และรอ้ยละ 1.01 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  

รายไดอ้ื่น (ล้านบาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา 0.00 0.00 7.26 3.39 
รายได้จากการให้บริการบริหารจดัการแก่
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 0.50 0.50 0.50 4.64 
รายไดจ้ากการยดึเงนิคา่มดัจ า 0.00 0.13 3.89 1.43 
รายไดจ้ากการยดึเงนิประกนัผลงาน 0.00 0.00 2.33 0.00 
รายไดค้า่มเิตอรไ์ฟฟ้าจากการขายหอ้งชุด 0.09 0.88 0.44 0.67 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าหอ้งชุด 0.50 0.16 0.00 0.39 
รายไดอ้ื่นจาก GETCO 1.64 0.00 0.00 0.00 
รายไดอ้ื่นๆ 2.88 0.25 1.80 3.89 
รวม 5.61 1.93 16.22 14.40 

ในปี 2555 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นๆ ทีส่ าคญัไดแ้ก่ รายไดอ้ื่นจาก GETCO  จ านวน 1.64 ลา้นบาท และรายได้
จากการให้บรกิารบรหิารจดัการแก่บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัจ านวน 0.50 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการให้บรกิารแก่
บรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซนู จ ากดั (“CTHS”) เพยีงบรษิทัเดยีวเท่านัน้ ในปี 2556 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นๆ ทีส่ าคญั
ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารบรหิารจดัการแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 0.50 ลา้นบาท รายไดค้่ามเิตอร์
ไฟฟ้าจากการขายหอ้งชุดจ านวน 0.88 ลา้นบาท และรายไดจ้ากยดึเงนิค่ามดัจ าจ านวน 0.13 ลา้นบาท  

ในปี 2557 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นๆ เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 14.29 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 739.60 
การเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัมสีาเหตุหลกัจากบรษิทัฯ รบัรู้ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราของเงนิกูย้มื
จากบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัในสกุลเงนิตราต่างประเทศจ านวน 7.26 ลา้นบาท รายไดจ้ากการยดึเงนิประกนั
ผลงานจ านวน 2.33 ล้านบาท รายไดจ้ากการยดึเงนิค่ามดัจ าจ านวน 3.89 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารบรหิารจดัการแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 0.50 ลา้นบาท 

ในปี 2558 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นจ านวน 14.40 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.01 ของรายไดร้วม รายไดอ้ื่นในปี 
2558 ลดลงจากปีก่อนหน้าจ านวน 1.82 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 11.24 การลดลงของรายไดอ้ื่นมสีาเหตุ
หลกัจากบรษิทัฯ รบัรูก้ าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราของเงนิกูย้มืจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในสกุลเงนิตรา
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ต่างประเทศเพยีงจ านวน 3.39 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อนหน้าทีบ่รษิทัฯ รบัรูร้ายได้จากอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราจ านวน 7.26 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บรกิารบรหิารจดัการแก่บรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนัจ านวน 4.64 ลา้นบาทซึง่บรษิทัฯ ไดใ้หบ้รกิารเพิม่เตมิแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งอกีจ านวน 4 บรษิทั
ในปี 2558 รวมถงึ บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการยดึเงนิมดัจ าจ านวน 1.43 ลา้นบาท รายไดค่้ามเิตอรไ์ฟฟ้าจาก
การขายหอ้งชุดจ านวน 0.67 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าหอ้งชุดจ านวน 0.39 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ ในกรณีทีล่กูคา้ผดิเงื่อนไขการการจองซือ้โครงการคอนโดมเินียม และ/หรอื การท าสญัญาจะซือ้จะขาย 
และ/หรอื อยู่ระหว่างการผ่อนช าระเงนิดาวน์และคา้งช าระเงนิดาวน์เป็นระยะเวลานานกว่า 4 เดอืน บรษิทัฯ 
มนีโยบายการยดึเงนิจอง เงนิท าสญัญา และเงนิดาวน์จากลกูคา้รายนัน้ๆ ทัง้นี้ การยดึเงนิจอง เงนิท าสญัญา 
และเงนิดาวน์จากลกูคา้แต่ละรายจะขึน้อยู่กบัการพจิารณาของผูบ้รหิารเป็นส าคญั 

ต้นทุนและก ำไรขัน้ต้น 

ตน้ทุนของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2555- 2558 แบ่งตามประเภทของตน้ทุนไดแ้ก่ ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ต้นทุน
การใหเ้ช่าโรงงานและบรกิาร และตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร รายละเอยีดดงันี้ 

รายการ 
ปี 25551 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

ตน้ทุน     
ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 205.19 447.70 254.26 1,010.66 
ตน้ทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบรกิาร 0.00 3.28 4.88 10.78 
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 53.26 0.00 0.00 0.00 
ต้นทุนรวม 258.46 450.98 259.14 1,021.44 
รายไดห้ลกัรวม 444.40 653.03 427.82 1,415.12 
ก าไรขัน้ตน้  185.94 202.05 168.67 393.68 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 41.84 30.94 39.43 27.82 

  หมายเหตุ 1. ขอ้มลูงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ปี 2555 ไดจ้ดัประเภทบญัชใีหมโ่ดยผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบ 

ต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย์ ต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบรกิาร และต้นทุนจากการ
ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ มตีน้ทุนรวมในปี 2555-2558 จ านวน 258.46 ลา้นบาท 450.98 ลา้นบาท 259.14 ลา้นบาท 
และ 1,021.44 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 57.41 รอ้ยละ 68.26 รอ้ยละ 57.61 และรอ้ยละ 71.43 ของ
รายไดร้วม ตามล าดบั ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้นรวมในปี 2555-2558 จ านวน 185.94 ลา้นบาท 202.05 
ลา้นบาท 168.67 ลา้นบาท และ 393.68 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นรวมรอ้ยละ 41.84 รอ้ยละ 30.94 
รอ้ยละ 39.43 และรอ้ยละ 27.82 ตามล าดบั  

ในปี 2556 บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้เพิม่จากปีก่อนหน้าจ านวน 16.11 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.66 เน่ืองจาก
บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่อกีจ านวน 1 โครงการคอืโครงการชวีาทยั รามค าแหง และ
บรษิัทฯ เริม่รบัรู้รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รูปในเดอืนมถุินายน 2556 จากผูเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รูปราย
แรก โดย ณ สิน้ปี 2556 บรษิทัฯ มผีูเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รูปจ านวน 4 ราย อย่างไรกต็าม ในปี 2557 บรษิทัฯ มี
ก าไรขัน้ต้นลดลงจากปีก่อนหน้าจ านวน 33.37 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 16.52 มสีาเหตุหลกัจากการทยอย
รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียมเดมิต่อเนื่องจากปีทีแ่ลว้จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั ราช
ปรารภ และโครงการชวีาทยั รามค าแหง  

ในปี 2556 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากปีก่อนหน้า มสีาเหตุทีส่ าคญัจากบรษิทัฯ ขายหอ้งชุดโครงการ
ชวีาทยั รามค าแหงในราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรต ่ากว่าโครงการชวีาทยั ราชปรารภ เนื่องจากท าเลที่ตัง้ของ
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โครงการชีวาทยั รามค าแหงไม่ได้ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกบัโครงการชีวาทยั ราชปรารภ 
อย่างไรกต็าม  

ในปี 2557 บรษิัทฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า เนื่องจากบรษิทัฯ ขายหอ้งชุดโครงการชวีาทยั 
ราชปรารภจ านวน 6 ยนูิตใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่คอื ชาตชิวีะ และ TEE Development Pte. Ltd. (“TEED”) รวม
จ านวน 101.23 ลา้นบาท โดยหอ้งชุดดงักล่าวเป็นหอ้งชุดขนาดใหญ่ มลีกัษณะพเิศษเฉพาะ และอยู่ชัน้บนสุด
ของอาคาร (Penthouse) จงึท าใหร้าคาขายสงูกว่าราคาขายหอ้งชุดปกตขิองโครงการ ซึง่บรษิทัฯ มอีตัราก าไร
ขัน้ต้นจาการขายหอ้งชุดดงักล่าวรอ้ยละ 53.56 สงูกว่าอตัราก าไรขัน้ต้นของหอ้งชุดปกตขิองโครงการชวีาทยั 
ราชปรารภทีเ่ฉลีย่รอ้ยละ 41.60 จงึท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้โดยรวมของปี 2557 สงูขึน้ตาม 

ในปี 2558 บรษิทัฯ มตี้นทุนรวมจ านวน 1,021.44 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 71.43 ของรายไดร้วม ส่งผลให้
บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้รวมจ านวน 393.68 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 27.82 ในปี 2558 บรษิทัฯ 
มกี าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จากของปีก่อนหน้าจ านวน 225.00 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 133.40 เนื่องจากบรษิทัฯ 
มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจ านวน 988.29 ลา้นบาทจากการ
ขายหอ้งชุดจ านวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั ราชปรารภ โครงการชวีาทยั รามค าแหง โครงการฮอลล์
มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวฒันะ และโครงการชวีาทยั อนิเตอร์เชนจ์ อย่างไรกต็าม ในปี 
2558 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 27.82 เป็นอตัราทีต่ ่ากว่าปี 2557 ซึง่บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ย
ละ 39.43 เนื่องจาก บรษิัทฯ เริม่รบัรูร้ายได้จากการขายห้องชุดโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์านในเดอืน
มนีาคม 2558 และในปี 2558 บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการดงักล่าวสงูถงึรอ้ยละ 37.79 ของรายไดจ้ากการ
ขายอสงัหาริมทรพัย์ ทัง้นี้ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน เป็นโครงการที่  บริษัทฯ ได้ซื้อสนิทรพัย์จาก
ผู้พฒันาอสงัหาริมทรพัย์เดิมและน ามาพฒันาโครงการต่อเพื่อขาย ซึ่ง ณ วนัที่ซื้อสนิทรพัย์ โครงการนี้ได้
ด าเนินการก่อสรา้งไปแลว้ประมาณรอ้ยละ 52.33 โดยโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ ซือ้มาและน ามาพฒันา
ต่อเพื่อขายจะมอีตัราก าไรขัน้ต้นที่ต ่ากว่าโครงการอสงัหารมิทรพัย์ที่บรษิัทฯ เป็นผู้พฒันาเองตัง้แต่เริม่แรก 
นอกจากนี้ ผูเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รปูโครงการที ่1 เฟส 1 ลดลงจากจ านวน 4 รายในปีก่อนหน้า เหลอืผูเ้ช่าโรงงาน
ส าเรจ็รปูเพยีงจ านวน 3 รายในช่วงเดอืนมกราคม-สงิหาคม 2558 และในเดอืนกนัยายน 2558 บรษิทัฯ มผีูเ้ช่า
โรงงานส าเรจ็รปูเพิม่ขึน้อกี 1 รายในโครงการที ่1 เฟส 2 โดยมอีตัราค่าเช่าต่อตารางเมตรเท่ากบัผูเ้ช่ารายเดมิ
ของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม ในปี 2558 บรษิทัฯ มผีูเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รปูเพยีง 4 ยนูิตจากจ านวนโรงงานส าเรจ็รปู
ใหเ้ช่าทัง้หมด 10 ยูนิต แบ่งออกเป็นผูเ้ช่าในโครงการ 1 เฟส 1 จ านวน 3 ยูนิตจาก 5 ยูนิต และผูเ้ช่าใน
โครงการ 1 เฟส 2 จ านวน 1 ยนูิตจาก 5 ยนูิต อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ดัค่าเสื่อมราคาของกลุ่มสนิทรพัยท์ัง้ 
10 ยูนิตของโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าทัง้โครงการ 1 เฟส 1 และเฟส 2  จงึท าใหบ้รษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้นในปี 
2558 ทีต่ ่ากว่าปีก่อนหน้าซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาเพยีงกลุ่มสนิทรพัยใ์นโครงการ 1 เฟส 1 เท่านัน้ 

ต้นทุนขำยอสงัหำริมทรพัย ์

ต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย์ประกอบด้วย ต้นทุนที่ดนิ ค่าก่อสร้าง ค่าออกแบบ เป็นต้น บรษิัทฯ มตี้นทุนขาย
อสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2555-2558 จ านวน 205.19 ลา้นบาท 447.70 ลา้นบาท 254.26 ลา้นบาท และ 1,010.66 
ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นร้อยละ 45.58 รอ้ยละ 67.76 รอ้ยละ 56.53 และรอ้ยละ 70.68 ของรายไดร้วม 
ตามล าดบั  
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ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยแ์ยกตามโครงการคอนโดมเินียมส าหรบัปี 2555-2558 มรีายละเอยีดดงันี้  

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์
ปี 25551 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

โครงการชวีาทยั ราชปรารภ 205.19 108.03 68.18 2.56 
โครงการชวีาทยั รามค าแหง 0.00 339.68 186.07 181.03 
โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน 0.00 0.00 0.00 422.61 
โครงการฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ 0.00 0.00 0.00 169.54 
โครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์ 0.00 0.00 0.00 234.92 
รวม 205.19 447.70 254.26 1,010.66 

หมายเหตุ 1. ขอ้มลูงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ปี 2555 ไดจ้ดัประเภทบญัชใีหมโ่ดยผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบ 

ในปี 2555 บรษิัทฯ มตี้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 205.19 ลา้นบาท โดยเป็นต้นทุนขายจากโครงการ
ชวีาทยั ราชปรารภ เพยีงโครงการเดยีว ส่งผลให้บรษิัทฯ มีก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหารมิทรพัย์จ านวน 
143.99 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยร์อ้ยละ 41.24   

ในปี 2556 บรษิทัฯ มตี้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย์จ านวน 447.70 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 
242.51 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 118.19 เน่ืองจากบรษิทัฯ มโีครงการทีเ่ริม่โอนกรรมสทิธิแ์ละรบัรูร้ายได้
เพิม่อกีจ านวน 1 โครงการได้แก่ โครงการชวีาทยั รามค าแหง ท าให้ต้นทุนขายเพิม่ขึน้ตามการรบัรู้รายได้ที่
เพิม่ขึน้ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 199.87 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไร
ขัน้ต้นจากการขายอสงัหารมิทรพัย์รอ้ยละ 30.86 ก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ในปี 2556 เพิม่ขึน้
จากปีก่อนหน้าเนื่องจากบริษัทฯ เริ่มรบัรู้รายได้จากโครงการชีวาทยั รามค าแหงในเดือนกรกฎาคม 2556 
อย่างไรกต็าม อตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2556 ลดลงจากปีก่อนหน้ามสีาเหตุส าคญัจาก
บรษิทัฯ ขายหอ้งชุดโครงการชวีาทยั รามค าแหงในราคาเฉลีย่ต่อตารางเมตรต ่ากวา่โครงการชวีาทยั ราชปรารภ 
เน่ืองจากท าเลทีต่ัง้ของโครงการชวีาทยั รามค าแหงไม่ไดต้ัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเช่นเดยีวกบัโครงการ
ชวีาทยั ราชปรารภ     

ในปี 2557 บรษิทัฯ มตีน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 254.26 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจ านวน 193.44 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 43.21 การลดลงของต้นทุนขายเป็นไปตามรายไดท้ีล่ดลง ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกี าไร
ขัน้ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์จ านวน 159.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขัน้ต้นจากการขาย
อสงัหารมิทรพัยร์อ้ยละ 38.48 ก าไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2557 ลดลงจากปีทีผ่่านมาเนื่องจาก
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย์ในปี 2557 ที่ลดลงจากการที่บริษัทฯ ไม่ได้รบัรู้รายได้จากโครงการ
คอนโดมเินียมโครการใหม่โดยทยอยรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียมเดมิต่อเนื่องจากปีทีแ่ลว้จ านวน 2 
โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั ราชปรารภ และโครงการชวีาทยั รามค าแหง  

ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดข้ายหอ้งชุดของโครงการชวีาทยั ราชปรารภ จ านวน 6 ยูนิตใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่จ านวน 2 
ราย ไดแ้ก่ ชาตชิวีะ และ TEED รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 101.23 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 22.51 ของรายไดร้วม 
รายการดงักล่าวมกี าไรขัน้ต้นจ านวน 54.22 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 32.15 ของก าไรขัน้ต้นรวม  ซึง่ราคาขาย
ต่อตารางเมตรของหอ้งชุดดงักล่าวเป็นราคาทีใ่กลเ้คยีงกบัราคาตลาดทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาขายใหแ้ก่
บุคคลภายนอก และเป็นราคาทีใ่กลเ้คยีงกบัราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ อกีทัง้ บรษิทัฯ ไดข้ายหอ้ง
ชุดโครงการชวีาทยั รามค าแหง ใหแ้ก่นางสมหะทยั พานิชชวีะ (เป็นกรรมการบรษิทัและเป็นผูถ้อืหุน้ในชาตชิวีะ 
ซึง่ชาตชิวีะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ) ในราคา 1.94 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.43 ของรายไดร้วม รายการ
ดงักล่าวมกี าไรขัน้ต้นจ านวน 0.62 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.37 ของก าไรขัน้ต้นรวม ซึง่ราคาขายต่อตาราง
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เมตรเป็นราคาเดียวกนักบัราคาที่ขายให้กบับุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม นางสมหะทยั พานิชชีวะ ได้รบั
สว่นลดเพิม่อกีรอ้ยละ 3 จากราคาขายหอ้งชุด ซึง่เป็นสว่นลดทีบ่รษิทัฯ มอบใหแ้ก่กรรมการและพนกังานทุกราย
ส าหรบัการซือ้หอ้งชุดโครงการชวีาทยั รามค าแหง  

อย่างไรกต็าม ในปี 2557 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยร์อ้ยละ 38.48 ซึง่เพิม่ขึน้จาก
ปีก่อนหน้า เนื่องจากบรษิทัฯ ขายหอ้งชุดโครงการชวีาทยั ราชปรารภจ านวน 6 ยูนิตใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 2 
รายรวมจ านวน 101.23 ลา้นบาท โดยหอ้งชุดดงักล่าวเป็นหอ้งชุดขนาดใหญ่ มลีกัษณะพเิศษเฉพาะ และอยู่ชัน้
บนสุดของอาคาร (Penthouse) จงึท าให้ราคาขายสูงกว่าราคาขายห้องชุดปกตขิองโครงการ โดยบรษิัทฯ มี
อตัราก าไรขัน้ต้นจาการขายห้องชุดดงักล่าวร้อยละ 53.56 ซึ่งสูงกว่าอตัราก าไรขัน้ต้นของห้องชุดปกติของ
โครงการชวีาทยั ราชปรารภทีเ่ฉลีย่ร้อยละ 41.60 จงึท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ในปี 
2557 สงูขึน้ 

ในปี 2558 บรษิทัฯ มตีน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 1,010.66 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน
หน้าจ านวน 756.41 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 297.50 เน่ืองจากบรษิทัฯ มโีครงการคอนโดมเินียมทีเ่ริม่โอน
กรรมสทิธิแ์ละรบัรู้รายได้เพิม่อกีจ านวน 3 โครงการได้แก่ โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน โครงการฮอลล์
มารค์ แจง้วฒันะ และโครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์ท าใหต้น้ทุนขายเพิม่ขึน้ตามการรบัรูร้ายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ สง่ผล
ใหบ้รษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 390.92 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้จากการ
ขายอสงัหารมิทรพัยร์อ้ยละ 27.89 ก าไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2558 เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนั
ของปีก่อนหน้า เน่ืองจากบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า
จ านวน 988.29 ลา้นบาทจากการขายหอ้งชุดจ านวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั ราชปรารภ โครงการ
ชวีาทยั รามค าแหง โครงการฮอลล์มารค์ งามวงศว์าน โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวฒันะ และโครงการชวีาทยั 
อนิเตอร์เชนจ์ อย่างไรกต็าม อตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน
หน้า เนื่องจาก บรษิัทฯ เริม่รบัรูร้ายไดจ้ากการขายห้องชุดโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์านในเดอืนมนีาคม 
2558 และในปี 2558 บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการดงักล่าวสูงถงึรอ้ยละ 37.79 ของรายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย์ ทัง้นี้ โครงการฮอลลม์าร์ค งามวงศ์วาน เป็นโครงการที่บรษิทัฯ ไดซ้ื้อสนิทรพัยจ์ากผูพ้ฒันา
อสงัหารมิทรพัย์เดมิและน ามาพฒันาโครงการต่อเพื่อขาย ซึ่ง ณ วนัที่ซื้อสนิทรพัย์ โครงการนี้ได้ด าเนินการ
ก่อสรา้งไปแลว้ประมาณรอ้ยละ 52.33 ดงันัน้ โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน จงึมตีน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย์
สงูกว่าโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ พฒันาเองตัง้แต่เริม่แรก จงึส่งผลใหบ้รษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้นจาก
การขายอสงัหารมิทรพัยท์ีล่ดลงในปี 2558 

ต้นทุนกำรให้เช่ำโรงงำนและบริกำร 

ต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการเป็นต้นทุนค่าเสื่อมราคาของโรงงานส าเร็จรูปให้เช่า ซึ่งค านวณโดยวิธี
เสน้ตรงตามอายุการใชป้ระโยชน์ บรษิทัฯ มตี้นทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบรกิารในปี 2556-2558 จ านวน 3.28 
ลา้นบาท 4.88 ลา้นบาท และ 10.78 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 1.09 และรอ้ยละ 0.75 
ของรายไดร้วม ตามล าดบั ในปี 2555 บรษิทัฯ ไม่มตี้นทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบรกิาร เนื่องจากการก่อสรา้ง
โรงงานส าเรจ็รปูดงักล่าวยงัไม่แลว้เสรจ็ จงึยงัไม่มกีารคดิตน้ทุนในสว่นนี้  

ในปี 2556 บรษิัทฯ มตี้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการจ านวน 3.28 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า  
เนื่องจากโรงงานส าเรจ็รูปดงักล่าวไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2556 และบรษิทัฯ ไดเ้ริม่คดิค่าเสื่อมราคาตัง้แต่
เดอืนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ทัง้นี้ บรษิทัฯ เริม่รบัรูร้ายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิารในเดอืน
มถุินายน 2556 จากผูเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รปูรายแรก โดย ณ สิน้ปี 2556 บรษิทัฯ มผีูเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รูปจ านวน 
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4 ราย ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้นจากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิารจ านวน 2.18 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรา
ก าไรขัน้ตน้จากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิารรอ้ยละ 39.89  

ในปี 2557 บรษิทัฯ มตีน้ทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบรกิารจ านวน 4.88 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 
1.61 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 48.98 เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดค้ดิค่าเสือ่มราคาของโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่าเตม็ปี
ในปี 2557 ซึง่เทยีบกบัปี 2556 ทีม่กีารคดิค่าเสือ่มราคาเพยีง 8 เดอืน สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้จากการให้
เช่าโรงงานและค่าบรกิารจ านวน 9.64 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นจากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิาร
รอ้ยละ 66.36 ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นจากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิารในปี 2557 เพิม่ขึน้จากปี
ก่อนหน้าเน่ืองจากบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รูปเตม็ปีจากผูเ้ช่าจ านวน 3 รายต่อเนื่องจากปี 
2556 โดยผูเ้ช่าจ านวน 1 รายไดย้กเลกิสญัญาการเช่าโรงงานส าเรจ็รปูในเดอืนกนัยายน 2557ในขณะทีบ่รษิทัฯ 
ตดัการตดัค่าเสือ่มราคาในอตัราเท่าเดมิ   

ในปี 2558 บรษิทัฯ มตีน้ทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบรกิารจ านวน 10.78 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้าจ านวน 5.89 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 120.62 เนื่องจากในปี 2556-2557 และ 8 เดอืนแรกของปี 
2558 บรษิทัฯ มเีพยีงผูเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รูปในโครงการที ่1 เฟส 1 บรษิทัฯ จงึมตี้นทุนการใหเ้ช่าโรงงานและ
บรกิารจากการตดัค่าเสื่อมราคาโรงงานส าเรจ็รูปโครงการ 1 เฟส 1 เท่านัน้ ทัง้นี้ ในเดอืนกนัยายน 2558 เป็น
ตน้ไป บรษิทัฯ มผีูเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รปูเพิม่ขึน้อกี 1 รายในโครงการที ่1 เฟส 2  ดว้ยเหตุนี้ บรษิทัฯ จงึมตี้นทุน
การใหเ้ช่าโรงงานและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้จากการตดัค่าเสื่อมราคาโรงงานส าเรจ็รูปโครงการ 1 เฟส 2 อกีจ านวน 
5.89 ลา้นบาท ทัง้นี้ จากการทีบ่รษิทัฯ มีผูเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รูปในปี 2558 เพยีง 4 ยูนิตจากจ านวนโรงงาน
ส าเรจ็รปูใหเ้ช่าทัง้หมด 10 ยนูิต แบ่งออกเป็นผูเ้ช่าในโครงการ 1 เฟส 1 จ านวน 3 ยนูิตจาก 5 ยนูิตและผูเ้ช่าใน
โครงการ 1 เฟส 2 จ านวน 1 ยนูิตจาก 5 ยนูิต อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ดัค่าเสื่อมราคาของกลุ่มสนิทรพัยท์ัง้ 
10 ยูนิตของโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าทัง้โครงการ 1 เฟส 1 และเฟส 2  จงึท าใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุนจากการใหเ้ช่า
โรงงานและบรกิารในปี 2558 ทีส่งูกว่าปีก่อนหน้าซึง่ตดัค่าเสื่อมราคาเพยีงกลุ่มสนิทรพัยใ์นโครงการ 1 เฟส 1 
เท่านัน้ 

ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร 

ต้นทุนการใหบ้รกิารเป็นต้นทุนการใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยีของ GETCO ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จนถึง
เดือนมกราคม 2556 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบับริการบ าบดัน ้าเสยี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงาน ค่า
สาธารณูปโภค เป็นตน้ บรษิทัฯ มตีน้ทุนการใหบ้รกิารในปี 2555 จ านวน 53.26 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 11.83 
ของรายไดร้วม ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารในปี 2555 จ านวน 41.95 ลา้นบาท คดิเป็น
อตัราก าไรขัน้ตน้จาการใหบ้รกิารรอ้ยละ 44.06 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่าใชจ้่ายในการขายประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการโอน ค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการขายและ
ด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายทางการตลาดอื่นๆ บรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายในการขายในปี 2555-2558 จ านวน 80.34 
ลา้นบาท 75.13 ลา้นบาท 37.10 ลา้นบาท และ 138.68 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 17.84 รอ้ยละ 
11.37 รอ้ยละ 8.25 และรอ้ยละ 9.70 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  

ในปี 2556 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 75.13 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจ านวน 5.20 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 6.48 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของค่าใช้จ่ายในการขายมสีาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของ
ค่าใช้จ่ายในการโอนจ านวน 11.92 ล้านบาทซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย์ทีเ่พิม่ขึน้ และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขายและโฆษณาจ านวน 24.73 ลา้น
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บาท เป็นการลดลงในส่วนของค่าใชจ้่ายของโครงการชวีาทยั ราชปรารภ ซึง่เป็นโครงการทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในระดบั
หนึ่งแลว้ อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ ยงัมคี่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขายของโครงการชวีาทยั รามค าแหง อย่าง
ต่อเนื่อง เน่ืองจากเป็นโครงการทีส่รา้งเสรจ็และเริม่โอนกรรมสทิธิใ์นปี 2556  

ในปี 2557 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 37.10 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจ านวน 38.03 ลา้นบาท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 113.17 การลดลงของค่าใชจ้่ายในการขายมสีาเหตุหลกัจากการค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการ
ขายทีล่ดลงจ านวน 5.12 ลา้นบาท เน่ืองจากโครงการคอนโดมเินียมจ านวน 2 โครงการไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั 
ราชปรารภ และโครงการชวีาทยั รามค าแหง เป็นโครงการที่มอียู่เดมิจงึไม่ได้มกีจิกรรมทางการตลาดมากนัก 
รวมถงึค่าใชจ้่ายในการขายและด าเนินงานลดลงจ านวน 23.76 ลา้นบาทและค่าใชจ้่ายในการโอนลดลงจ านวน 
10.18 ลา้นบาท ซึง่เป็นการลดลงทีส่อดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีล่ดลง  

ในปี 2558 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 138.68 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.70 ของรายไดร้วม เพิม่ขึน้
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจ านวน 101.58 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 273.79 ซึง่มสีาเหตุหลกัจากการ
เพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายจ านวน 47.61 ลา้นบาท เพื่อส่งเสรมิการขายหอ้งชุดของโครงการ
ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์โครงการฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ และโครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์บางโพ ซึง่เป็นโครงการ
คอนโดมเินียมโครงการใหม่ของบรษิทัฯ และการส่งเสรมิการขายในรูปแบบ “โอนฟร”ี ส าหรบัโครงการชวีาทยั 
รามค าแหง โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวฒันะ และโครงการชวีาทยั อนิเตอร์
เชนจ ์ซึง่ลกูคา้โอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดภายในเวลาทีก่ าหนด บรษิทัฯ จะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสทิธิ ์
ใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้จ านวน รวมถงึการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการโอนจ านวน 35.86 ลา้นบาท ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้ที่
สอดคล้องกับรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและ
ด าเนินงานจ านวน 16.81 ลา้นบาท 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน ค่าบรกิารทีป่รกึษา และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
อื่นๆ เป็นต้น บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารในปี 2555-2558 จ านวน 65.04 ล้านบาท 77.48 ล้านบาท 
68.36 ลา้นบาท และ 109.04 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 14.45 รอ้ยละ 11.73 รอ้ยละ 15.20 และรอ้ย
ละ 7.63 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  

ในปี 2556 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 77.48 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 12.44 ลา้น
บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.13 การเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบรหิารมสีาเหตุหลกัจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั
พนักงานทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 5.04 ลา้นบาท จากการเพิม่จ านวนบุคลากรเพื่อรองรบัการเตบิโตของธุรกจิ และผล
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศจากของเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกนัในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศจ านวน 7.21 ลา้นบาท 

ในปี 2557 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 68.36 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจ านวน 9.12 ลา้น
บาท หรอืลดลงร้อยละ 11.77 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของค่าใช้จ่ายในการบรหิารมาจากการลดลงของการ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 7.21 ลา้นบาทซึ่งบรษิทัฯ รบัรู้ในปี 2556 แต่บรษิัทฯ ไม่มกีารรบัรู้ผล
ขาดทุนในปีนี้ และค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ ลดลงจ านวน 10.06 ลา้น
บาท ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ว่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติมทัง้ในส่วนพนักงานประจ าส านักงาน ทมีพฒันาโครงการ และ
ทมีงานด้านบญัช ีเพื่อรองรบัการขยายตวัของโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี่เพิม่ขึน้ส่งผลให้มคี่าใชจ้่ายเกี่ยวกบั
พนกังานเพิม่ขึน้จ านวน 9.46 ลา้นบาท   
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ในปี 2558 บรษิัทฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 109.04 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 7.63 ของรายได้รวม 
เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจ านวน 40.68 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 59.50 การเพิม่ขึน้ทีส่ าคญั
มาจากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังานเพิม่ขึน้จ านวน 24.72 ลา้นบาทจากการปรบัฐานเงนิเดอืนและการเพิม่จ านวน
บุคลากรเพื่อรองรบัการขยายตวัของโครงการอสงัหารมิทรพัย์และรองรบัการเตบิโตของธุรกจิ การเพิม่ขึน้ของ
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคจ านวน 4.11 ลา้นบาทจากการเช่าพืน้ทีแ่ละค่าสาธารณูปโภคส าหรบัหอ้งตวัอย่าง
โครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์และโครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์บางโพ  และการเพิม่ขึน้ของค่าบรกิารทีป่รกึษา
จ านวน 2.15 ลา้นบาท เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ ทีส่นบัสนุนการด าเนินงานของบรษิทัฯ อกีจ านวน 12.39 ลา้นบาท 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรรว่มค้ำ 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าเป็นการรบัรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซูน 
จ ากดั (“CTHS”) ซึง่เป็นบรษิทัร่วม ทัง้นี้ บรษิทัฯ รบัรูส้ว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ในปี 2555-2558 
จ านวน 0.33 ลา้นบาท 1.56 ลา้นบาท 1.70 ลา้นบาท และ (0.20) ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 0.07 รอ้ย
ละ 0.24 รอ้ยละ 0.38 และรอ้ยละ (0.01) ของรายไดร้วม ตามล าดบั 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสัน้และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิ เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง สว่นทีไ่ม่ไดน้ าไปเป็นตน้ทุนกูย้มืที่
ตัง้ขึน้เป็นทุน และสญัญาเช่าการเงนิ บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิในปี 2555-2558 จ านวน 22.16 ลา้นบาท 
24.54 ล้านบาท 30.81 ล้านบาท และ 57.81 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นร้อยละ 4.92 ร้อยละ 3.71 รอ้ยละ 
6.85 และรอ้ยละ 4.04 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  

ในปี 2556 บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 2.38 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.74 
มสีาเหตุหลกัจากบรษิทัฯ มเีงนิกูร้ะยะยาวกบัสถาบนัการเงนิหลายแห่งวงเงนิรวม 841.00 ลา้นบาท ในปี 2557 
บรษิัทฯ มตี้นทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 6.72 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.56 การ
เพิม่ขึน้ทีส่ าคญัมาจากบรษิทัฯ ไดเ้งนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิหลายแห่งวงเงนิรวม 1,984.00 ลา้นบาท เพื่อเป็น
เงนิลงทุนในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่า  

ในปี 2558 บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 6.68 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.67 
มสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการ 
และการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 

ก ำไรสุทธิ  

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขา้งต้น บรษิัทฯ มกี าไรสุทธใินปี 2555-2558 จ านวน 19.61 ล้านบาท 25.95 
ลา้นบาท 43.21 ลา้นบาท และ 83.22 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 4.36 รอ้ยละ 3.93 
รอ้ยละ 9.61 และรอ้ยละ 5.82 ตามล าดบั 

ในปี 2556 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธิจ านวน 25.95 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 6.33 ลา้นบาท หรอื
เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.30 การเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิมีสาเหตุหลักจาก บริษัทฯ รับรู้รายได้จากโครงการ
อสงัหารมิทรพัย์จ านวน 2 โครงการไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั ราชปรารภ และโครงการชวีาทยั รามค าแหง เมื่อ
เทยีบกบัการรบัรู้รายได้เพยีง 1 โครงการในปี 2555 ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั ราชปรารภ ในขณะที่ปี 2556 
บรษิทัฯ มอีตัราก าไรสุทธลิดลงจากปีก่อนหน้าเป็นผลจากบรษิทัฯ ขายหอ้งชุดโครงการชวีาทยั รามค าแหงใน
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ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรต ่ ากว่าโครงการชีวาทัย ราชปรารภ เนื่องจากท าเลที่ตัง้ของโครงการชีวาทัย 
รามค าแหงซึง่ไม่ไดต้ัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเช่นเดยีวกบัโครงการชวีาทยั ราชปรารภ จงึส่งผลต่ออตัรา
ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ ทีล่ดลงในปีดงักล่าว 

ในปี 2557 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธจิ านวน 43.21 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 17.27 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 66.54 และมอีตัราก าไรสุทธริ้อยละ 9.61 ทัง้นี้ การเพิม่ขึน้ของก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิมี
สาเหตุหลกัจาก 

1. บรษิทัฯ มขีายหอ้งชุดของโครงการชวีาทยั ราชปรารภ จ านวน 6 ยูนิตใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่จ านวน 2 รายได้
แก่ ชาติชีวะ และ TEED ซึ่งมอีัตราก าไรขัน้ต้นสูงกว่าอัตราก าขัน้ต้นจากการขายห้องชุดโดยปกต ิ
เน่ืองจากหอ้งชุดทีบ่รษิทัฯ ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่เป็นหอ้งชดุทีม่ขีนาดใหญ่ มลีกัษณะพเิศษ และอยู่ชัน้
บนสุดของอาคาร (Penthouse) จงึท าให้ราคาขายห้องชุดดงักล่าวสูงกว่าราคาขายห้องชุดโดยปกติของ
โครงการ และสง่ผลใหบ้รษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายหอ้งชุดดงักล่าวทีร่อ้ยละ 53.56  

2. บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายลดลงจากปีก่อนหน้าอย่างมนีัยส าคญั เนื่องจากในปี 2557 บรษิทัฯ มเีพยีง
โครงการชวีาทยั ราชปรารภและโครงการชวีาทยั รามค าแหง เพยีง 2 โครงการเท่านัน้ทีเ่ป็นโครงการทีม่อียู่
เดมิจงึไม่ไดม้กีจิกรรมทางการตลาดมากนกั  

ในปี 2558 บรษิทัฯ มกี าไรสทุธจิ านวน 83.22 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 5.82 ก าไรสทุธใินปี 2558 
เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 40.01 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 92.58 การเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของก าไร
สทุธมิสีาเหตุหลกัจากบรษิทัฯ เริม่รบัรูร้ายไดจ้ากการขายหอ้งชุดโครงการใหม่จ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครง
การฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน โครงการฮอลลม์ารค์ แจ้งวฒันะ และโครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์รวมจ านวน 
1,122.75 ลา้นบาท และรบัรูร้ายไดต่้อเนื่องจากโครงการเดมิอกีจ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั ราช
ปรารภ และโครงการชวีาทยั รามค าแหง อกีจ านวนรวม 278.84 ล้านบาท จงึส่งผลให้บรษิัทฯ มกี าไรสุทธิ
เพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั  

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มอีตัราก าไรสทุธทิีล่ดลงจากปีก่อนหน้า มสีาเหตุหลกัเน่ืองจาก 

1. บรษิัทฯ รบัรู้รายได้จากโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน สูงถึงรอ้ยละ 37.79 ของรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรพัย์ ทัง้นี้ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้ซื้อสนิทรพัย์จาก
ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ดมิและน ามาพฒันาโครงการต่อเพื่อขาย ซึง่ ณ วนัทีซ่ือ้สนิทรพัย์ โครงการนี้ได้
ด าเนินการก่อสรา้งไปแลว้ประมาณรอ้ยละ 52.33 ดงันัน้ โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน จงึมตี้นทุนขาย
อสงัหาริมทรพัย์สูงกว่าโครงการคอนโดมิเนียมที่บรษิัทฯ พฒันาเองตัง้แต่เริม่แรก จงึส่งผลให้โครงการ
ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน มอีตัราก าไรขัน้ต้นที่ต ่ากว่าโครงการคอนโดมเินียมทีบ่รษิัทฯ พฒันาเองตัง้แต่
เริม่แรก 

2. ค่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้ในสว่นของค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการขาย เพื่อสง่เสรมิการ
ขายหอ้งชุดของโครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์โครงการฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ และโครงการชวีาทยั เรสซิ
เดนซ์ บางโพ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ของบริษัทฯ และการส่งเสริมการขายในรูปแบบ “โอนฟรี” ส าหรบั
โครงการชีวาทยั รามค าแหง โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวฒันะ และ
โครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์ซึง่ลกูคา้โอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดภายในเวลาทีก่ าหนด บรษิทัฯ จะรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลกูคา้ทัง้จ านวน รวมถงึการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการโอนซึง่เป็นการ
เพิม่ขึน้ทีส่อดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ในปี 2558  
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3. ค่าใชจ้่ายในการบรหิารปรบัตวัสงูขึน้ เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงานจากการปรบัฐาน
เงนิเดอืนและการเพิม่จ านวนบุคลากรเพื่อรองรบัการขยายตวัของโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละการเตบิโต
ของธุรกจิ  

อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น 

บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ในปี 2555-2558 เท่ากบัรอ้ยละ 7.95 รอ้ยละ 9.28 รอ้ยละ 12.93 และรอ้ย
ละ 15.96 ตามล าดบั ซึง่อตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหุ้นจะปรบัตวัไปในทศิทางเดยีวกนักบัการเปลีย่นแปลงของ
ก าไรสทุธ ิ  

ผลกำรด ำเนินงำนหลงักำรปรบัปรงุ 

การปรบัปรุงผลการด าเนินงานในครัง้นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการประกอบการอธบิายผลการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ หลงัจากการปรบัปรุงรายการต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งของการขออนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นการเสนอขายหลกัทรพัยเ์ป็นครัง้แรกแก่ผูล้งทุน  

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิ 2 กลุ่มธุรกจิหลกัไดแ้ก่ ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยั และธุรกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า ซึ่งรายได้หลกัจะมาจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ และรายได้จากการให้เช่าโรงงานส าเรจ็รูป 
อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ ไดร้บัรู้รายได้และต้นทุนที่เกี่ยวขอ้ง (“รายการปรบัปรุง”) จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 
รายการขายหอ้งชุดโครงการคอนโดมเินียมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ รายการก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ
รายการรายไดจ้ากการใหบ้รกิารบรหิารส านกังานแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่อาจพจิารณาไดว้่ารายการปรบัปรุง
ดงักล่าวมีสาระส าคญัต่อรายได้และก าไรสุทธิที่รายงานในปี 2555-2558 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงแสดงผลการ
ด าเนินงานโดยไม่ค านึงถงึผลกระทบการรบัรูร้ายไดจ้ากรายการปรบัปรุงดงักล่าว ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  
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กำรปรบัปรงุงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ปี 2555-2558 

  
งบการเงนิรวม 

ปี 25551 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รำยไดห้ลกั 
 

  
 

  
 

      
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 349.18  77.65 647.57  98.09 413.29  121.96 1,401.58 98.57 
หกั  รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผู้

ถอืหุน้ใหญ่ 
                      

0.00 0.00 
                     

0.00 0.00 
           

(103.16)  (30.44) 0.00 0.00 
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย-์หลงัปรบัปรุง 349.18 77.65 647.57 98.09 310.13 91.52 1,401.58 98.57 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิาร 0.00  0.00 5.45  0.83 14.52  4.29 13.54 0.95 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 95.21  21.17 0.00  0.00      0.00  0.00 0.00 0.00 
รวมรำยได้หลกั-หลงัปรบัปรงุ 444.40 98.82 653.03 98.02 324.65 95.80 1,415.12 99.52 
ก าไรจากการต่อรองราคาซื้อ 0.00  0.00    0.00  0.00 4.61  1.36 0.00 0.00 
ก าไรจากการจ าหน่ายบรษิทัย่อย  0.00  0.00 4.02  0.61      0.00  0.00 0.00 0.00 
ดอกเบีย้รบั 0.19  0.04     1.70  0.26 1.16  0.34 0.42 0.03 
รายไดอ้ื่น 5.61  1.25 1.93  0.29 16.22  4.79 14.40 1.01 
หกั  ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 0.00  0.00 0.00  0.00 (7.26)  (2.14) (3.39) (0.24) 
หกั  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารบรหิารจดัการแก่

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
                 

(0.50)  
           

(0.11)  
                

(0.50)  (0.08) 
               

(0.50)  (0.15) (4.64) (0.33) 
รวมรำยได้อ่ืน-หลงัปรบัปรงุ 5.31 1.18 7.15 1.08 14.23 4.20 6.80 0.48 
รวมรำยได้-หลงัปรบัปรงุ 449.70 100.00 660.18 100.00 338.89 100.00 1,421.91 100.00 
ค่ำใช้จ่ำย               
ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 205.19 45.63 447.70  67.82 254.26  75.03 1,010.66 71.08 
หกั  ตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผู้

ถอืหุน้ใหญ่ 0.00 0.00 0.00  0.00 (48.32)  (14.26) 0.00 0.00 
ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย-์หลงัปรบัปรุง 205.19 45.63 447.70 67.82 205.94 60.77 1,010.66 71.08 
ตน้ทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบรกิาร 0.00 0.00 3.28  0.50 4.88  1.44 10.78 0.76 
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 53.26 11.84 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 80.34 17.86 75.13  11.38 37.10  10.95 138.68 9.75 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 65.04 14.46 77.48  11.74     68.36  20.17 109.04 7.67 
รวมค่ำใช้จ่ำย-หลงัปรบัปรงุ 403.83 89.80 603.60 91.43 316.28 93.33 1,269.15 89.26 
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำร
ร่วมค้ำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้ 45.87 10.20 56.58  8.57 22.60  6.67 152.76 10.74 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 0.33 0.07  1.56  0.24   1.70  0.50 (0.20) (0.01) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้ 46.20 10.27 

              
58.14  

           
8.81  

            
24.31  

           
7.17  152.56 10.73 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (22.16) (4.93) (24.54) (3.72) (30.81) (9.09) (57.81) (4.07) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 24.04 5.35 33.60  5.09 (6.51) (1.92) 94.75 6.66 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้2 (4.83) (1.07) (8.04) (1.22)   0.00  0.00  (18.03) (1.27) 
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 19.21 4.27 25.56  3.87 (6.51) (1.92) 76.72 5.40 
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งบการเงนิรวม 

ปี 25551 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน: 
 

  
 

  
 

    
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี 0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 19.21  4.27  25.56  3.87  (6.51) (1.92) 76.72 5.40 
ก ำไรต่อหุ้น               
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน3 

 
  

 
  

 
    

   ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 0.10    0.13    (0.03)   0.23  
หมำยเหต ุ 1.  ขอ้มลูงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ปี 2555 ไดจ้ดัประเภทบญัชใีหมโ่ดยผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบ 

 2.  อตัราภาษเีงนิไดท้ีน่ ามาค านวณเป็นอตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิ (Effective tax rate) ในแต่ละรอบระยะเวลาของการรายงานทางการเงนิ 
 3.  จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัอา้งองิจากมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบกบัมลูค่าทีต่ราไวข้อง 

บรษิทัฯ ในปจัจบุนั 

ในปี 2555 บรษิทัฯ ปรบัปรุงงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยการหกัรายได้จากการใหบ้รกิารบรหิารจดัการแก่
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งโดยเป็นการใหบ้รกิารบรหิารส านักงานแก่ CTHS ซึง่เป็นบรษิทัร่วมจ านวน 0.50 ลา้นบาท 
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกี าไรสทุธจิ านวน 19.21 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 4.27 

ในปี 2556 บรษิทัฯ ปรบัปรุงงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยการหกัรายได้จากการใหบ้รกิารบรหิารจดัการแก่
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นการใหบ้รกิารบรหิารส านักงานแก่ CTHS ซึง่เป็นบรษิทัร่วมจ านวน 0.50 ลา้นบาท 
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกี าไรสุทธจิ านวน 25.56 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 3.87 

ในปี 2557 บริษัทฯ ปรบัปรุงงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยการหกัรายการปรบัปรุงจ านวน 3 รายการ มี
รายละเอยีดดงันี้ 

1. รายการขายหอ้งชุดโครงการคอนโดมเินียมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ซึง่บรษิทัฯ ไดข้ายหอ้งชุดของโครงการ
ชวีาทยั ราชปรารภ จ านวน 6 ยูนิตใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่จ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ ชาตชิวีะ และ TEED และหอ้ง
ชุดโครงการชวีาทยั รามค าแหง จ านวน 1 ยูนิตใหแ้ก่นางสมหะทยั พานิชชวีะ (เป็นกรรมการบรษิทัและ
เป็นผูถ้อืหุน้ในชาตชิวีะ ซึง่ชาตชิวีะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 103.16 ลา้นบาท และ
มกี าไรขัน้ต้นจากการขายห้องชุดโครงการดงักล่าวรวมจ านวน 54.84 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น
รอ้ยละ 53.16 

2. ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจากเงนิตราของเงนิกู้ยมืจากบรษิัทที่เกีย่วขอ้งกนัในสกุลเงนิตราต่างประเทศ
จ านวน 7.26 ลา้นบาท 

3. รายได้จากการให้บริการบรหิารจดัการแก่บรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง  โดยเป็นการให้บรกิารบรหิารส านักงานแก่ 
CTHS ซึง่เป็นบรษิทัร่วมจ านวน 0.50 ลา้นบาท 

จาการปรบัปรุงรายการดงักล่าวในปี 2557 ส่งผลใหบ้รษิทัฯ ขาดทุนสุทธจิ านวน 6.51 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรา
ก าไรสทุธริอ้ยละ (1.92) 

ในปี 2558 บรษิทัฯ ปรบัปรุงงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยการหกัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจากเงนิตราของเงนิ
กูย้มืจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในสกุลเงนิตราต่างประเทศจ านวน 3.39 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
บรหิารจดัการแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นการให้บรกิารบรหิารส านักงานแก่ CTHS ซึง่เป็นบรษิัทร่วมและ
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอกี 4 บรษิทัรวมจ านวน 4.64 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกี าไรสุทธจิ านวน 76.72 ลา้น
บาท คดิเป็นอตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 5.40 
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กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงิน 

สินทรพัยร์วม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถงึ 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 1,198.79 ลา้นบาท 1,201.25 ลา้นบาท 2,048.19 
ล้านบาท และ 2,354.98 ล้านบาท ตามล าดบั สนิทรพัย์ที่ส าคญัประกอบด้วย ที่ดินและต้นทุนการพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน และทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เป็นตน้ 

สนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2556 เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2555 จ านวน 2.46 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.21 เนื่องจาก
การเพิม่ขึน้ของที่ดนิและต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์จ านวน 59.40 ล้านบาทจากการพฒันาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์จ านวน 4 โครงการ เมื่อเทียบกับในปี 2555 บริษัทฯ มีที่ดินและต้นทุนการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยจ์ากการพฒันาโครงการเพยีง 2 โครงการเท่านัน้ และการเพิม่ขึน้ของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
ลงทุนจ านวน 81.25 ลา้นบาทจากการพฒันาโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่า 

สนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2557 เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2556 จ านวน 846.94 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 70.51 มี
สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของที่ดนิและต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์จ านวน 725.26 ล้านบาท จากการ
พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์รวมจ านวน 6 โครงการ และการเพิม่ขึน้ของอสงัหารมิทรพัย์จ านวน 121.75 
ลา้นบาท จากการพฒันาโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่า โครงการที ่1 เฟส 2 และโครงการที ่2  

สนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2558 เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2557 จ านวน 306.79 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.98 มี
สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 351.91 ลา้นบาทในส่วนของ
การพฒันาโครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์โครงการฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ และโครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์บาง
โพ 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบดว้ยเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 
ถงึ 2558 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 59.44 ลา้นบาท 98.23 ลา้นบาท 108.89 ลา้น
บาท และ 73.58 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นร้อยละ 4.96 ร้อยละ 8.18 ร้อยละ 5.32 และรอ้ยละ 3.12 ของ
สนิทรพัยร์วม ตามล าดบั  

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน  

บรษิทัฯ จะรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์เมื่อมกีารโอนกรรมสทิธิใ์หก้บัลูกค้าและได้รบัช าระเงนิจาก
ลูกคา้ทัง้จ านวน ส าหรบัเงนิจองหอ้งชุด เงนิมดัจ า และเงนิท าสญัญา จะไม่ถอืเป็นการรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัยแ์ต่จะถกูบนัทกึเป็นหนี้สนิในสว่นของเงนิมดัจ าและรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จะไม่มี
ลกูหนี้การคา้จากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ลกูหนี้การคา้ของบรษิทัฯ จงึเป็นรายการจากการใหบ้รกิารและการให้
เช่าโรงงานส าเรจ็รปูเป็นหลกั ในสว่นของลกูหนี้อื่นประกอบดว้ย เงนิทดรองจ่าย ดอกเบีย้คา้งรบั รายไดค้า้งรบั 
เป็นต้น ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถงึ 2558 บรษิทัฯ มลีูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นจ านวน 10.87 ลา้น
บาท 4.92 ลา้นบาท 4.33 ลา้นบาท และ 9.86 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.91 รอ้ยละ 0.41 รอ้ยละ 0.21 และรอ้ย
ละ 0.42 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯ มลีกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นจ านวน 10.87 ลา้นบาท โดยเป็นลูกหนี้การคา้
สุทธจิ านวน 7.33 ลา้นบาท ซึง่ลูกหนี้การคา้นี้มาจากการใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยีของ GETCO ทัง้จ านวน และ
ลูกหนี้อื่นอกีจ านวน 3.54 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ มลีูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นจ านวน 
4.92 ลา้นบาท โดยเป็นลูกหนี้การคา้สุทธจิ านวน 1.07 ลา้นบาท ซึง่เป็นลูกหนี้การคา้จากการใหบ้รกิารใหเ้ช่า
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โรงงานส าเรจ็รปู และลกูหนี้อื่นจ านวน 3.85 ลา้นบาท และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มลีูกหนี้การคา้
และลกูหนี้อื่นจ านวน 4.33 ลา้นบาท ซึง่เป็นลกูหนี้อื่นทัง้จ านวน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มลีูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นจ านวน 9.86 ลา้นบาท โดยเป็นลูกหนี้การคา้
สทุธจิ านวน 0.95 ลา้นบาท ซึง่เป็นลกูหนี้การคา้จากการใหบ้รกิารใหเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รูป และลูกหนี้อื่นจ านวน 
8.91 ลา้นบาท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นรายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหวัขอ้ 14 รายการ
ระหว่างกนั 

เงินทดรองจ่ำยแก่กิจกำรและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นเงนิทดรองจา่ยเพื่อความคล่องตวัในการด าเนินธุรกจิเป็นหลกั 
ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถงึ 2557 บรษิทัฯ มเีงนิทดรองจ่ายแก่กจิการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 
0.71 ลา้นบาท 0.13 ลา้นบาท และ1.28 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 0.06 รอ้ยละ 0.01 และรอ้ยละ 0.06 
ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ ไม่มเีงนิทดรองจ่ายแก่กจิการและบุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้งแต่อย่างใด 

ท่ีดินและต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์

ทีด่นิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นต้นทุนของโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ ลงทุนเพื่อพฒันา
เป็นโครงการซึง่รวมถงึโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาและโครงการทีส่รา้งแลว้เสรจ็พรอ้มขาย ทีด่นิและต้นทุน
การพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นรายการทางบญัชทีีเ่ปรยีบเสมอืนรายการสนิค้าคงเหลอืของบรษิทัฯ โดยที่ดนิ
และต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระกอบดว้ย ทีด่นิ ค่าก่อสรา้ง ค่าออกแบบ ต้นทุนการกู้ยมืทีต่ัง้ขึน้เป็น
ทุน เป็นต้น ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถงึ 2558 บรษิทัฯ มทีีด่นิและต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
จ านวน 704.45 ลา้นบาท 763.86 ลา้นบาท 1,489.12 ลา้นบาท และ 1,841.03 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 58.76  
รอ้ยละ 63.59 รอ้ยละ 72.70 และรอ้ยละ 78.18 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั มรีายละเอยีดดงันี้ 

ทีด่นิและตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์
31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
ทีด่นิ 332.04 551.34 785.02 978.94 
ค่าก่อสรา้งและออกแบบ 863.02 1,091.45 1,798.13 2,927.11 
ตน้ทุนการกูย้มืทีต่ ัง้ข ึน้เป็นทุน 88.51 134.60 158.07 196.78 
ตน้ทุนอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 24.69 36.76 51.79 51.17 
รวม  1,308.25 1,814.14 2,793.00 4,154.01 
หกั: ส่วนของตน้ทุนขายสะสม (603.80) (1,050.28) (1,303.88) (2,312.98) 
ท่ีดินและต้นทุนกำรพฒันำ
อสงัหำริมทรพัย-์สทุธิ 704.45 763.86 1,489.12 1,841.03 
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ทีด่นิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์แยกตามโครงการทีบ่รษิทัฯ พฒันา มรีายละเอยีดดงันี้ 

โครงการ 
31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

โครงการชวีาทยั ราชปรารภ 191.47 27.18 83.46 10.93 15.68 1.05 14.25 0.77 
โครงการชวีาทยั รามค าแหง 512.99 72.82 414.63 54.28 231.88 15.57 55.38 3.01 
โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน 0.00 0.00 0.00 0.00 696.45 46.77 497.35 27.01 
โครงการฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ 0.00 0.00 0.00 0.00 123.30 8.28 374.26 20.33 
โครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ 0.00 0.00 196.12 25.68 346.42 23.26 573.43 31.15 
โครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ์ บางโพ 0.00 0.00 69.64 9.12 75.38 5.06 230.98 12.55 
โครงการชวีารมย ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.57 5.14 
โครงการเพชรเกษม 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.04 
รวม 704.45 100.00 763.86 100.00 1,489.12 100.00 1,841.03 100.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯ มทีีด่นิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 704.45 ลา้นบาท เป็น
ต้นทุนทีม่าจากโครงการชวีาทยั ราชปรารภซึง่เป็นโครงการทีพ่ฒันาแลว้เสรจ็พรอ้มขายจ านวน 191.47 ลา้น
บาท และโครงการชวีาทยั รามค าแหงซึ่งอยู่ระหว่างการพฒันาอกีจ านวน 512.99 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
27.18 และรอ้ยละ 72.82 ของทีด่นิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ตามล าดบั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ มทีีด่นิและต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์จ านวน 763.86 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 59.40 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.43 เนื่องจากบรษิัทฯ มโีครงการที่อยู่
ระหว่างการพฒันาอกีจ านวน 2 โครงการไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์และโครงการชวีาทยั บางโพ ซึง่
มทีีด่นิและต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยร์วม 265.77 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 34.79 ของทีด่นิและต้นทุน
การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์อย่างไรกต็าม ทีด่นิและต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการชวีาทยั ราช
ปรารภ และโครงการชวีาทยั รามค าแหง ลดลง เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดท้ยอยโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดใน 2 โครงการ
ดงักล่าวให้แก่ลูกค้าจึงท าให้ที่ดินและต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์บางส่วนถูกโอนไปเป็นต้นทุนขาย
อสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2556 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มทีีด่นิและต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 1,489.12 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 725.26 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 94.95 โดยส่วนใหญ่เป็นทีด่นิและต้นทุน
การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ของโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาจ านวน 4 โครงการได้แก่ โครงการชวีาทยั 
อนิเตอรเ์ชนจ ์โครงการฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน และโครงการชวีาทยั บางโพ 
รวมจ านวน 1,241.56 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 83.38 ของทีด่นิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ อย่างไรก็
ตาม ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการชีวาทัย ราชปรารภ และโครงการชีวาทัย 
รามค าแหง ลดลงอย่างต่อเน่ืองจากการทยอยโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดใน 2 โครงการดงักล่าวใหแ้ก่ลูกคา้จงึท าให้
ทีด่นิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยบ์างสว่นถูกโอนไปเป็นตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2557 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มทีีด่นิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 1,841.03 ลา้นบาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 78.18 ของสนิทรพัยร์วม ทีด่นิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้จากสิน้ปี 2557 จ านวน 
351.91 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.63 โดยส่วนใหญ่เป็นทีด่นิและต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ของ
โครงสรา้งทีส่รา้งแลว้เสรจ็และเพิง่เริม่โอนกรรมสทิธิใ์นเดอืนพฤศจกิายน 2558 จ านวน 2 โครงการไดแ้ก่ โครง
การฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ และโครงการชวีาทยั อนิเตอร์เชนจ ์รวมจ านวน 947.69 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
51.48 ของทีด่นิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์อย่างไรกต็าม ทีด่นิและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ของโครงการชวีาทยั ราชปรารภ โครงการชวีาทยั รามค าแหง และโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์านลดลงอย่าง
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ต่อเน่ืองจากการทยอยโอนกรรมสทิธิห์้องชุดให้แก่ลูกค้า จงึท าให้ที่ดนิและต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
บางส่วนถูกโอนไปเป็นต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2558 รวมจ านวน 566.98 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
30.80 ของที่ดนิและต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ อกีทัง้ บรษิัทฯ มทีี่ดนิและต้นทุนอสงัหารมิทรพัย์ของ
โครงการทีจ่ะพฒันาในอนาคตอกีจ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์บางโพ โครงการชวีา
รมย ์และโครงการเพชรเกษม 27 จ านวนรวม 326.36 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.73 ของทีด่นิและต้นทุนการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้อง 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีไ่ม่มหีลกัทรพัยป์ระกนัและช าระคนืเมื่อทวงถาม 
โดยเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3 ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ 
มเีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งจ านวน 72.00 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.99 ของสนิทรพัยร์วม ซึง่
บรษิทัฯ ไดร้บัช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ทัง้จ านวนในเดอืนพฤษภาคม 2557  

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสรำ้ง 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งไดแ้ก่ เงนิจ่ายล่วงหน้าของงานก่อสรา้งโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ ทัง้นี้ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มเีงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งจ านวน 80.90 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.95 
ของสนิทรพัยร์วม ซึง่เป็นเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งของโครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ านวน 52.68 ลา้น
บาท และโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน จ านวน 28.22 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มเีงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งจ านวน 35.26 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.50
ของสนิทรพัย์รวม ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างของโครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ์ บางโพ 
จ านวน 33.24 ลา้นบาท  

เงินมดัจ ำกำรซ้ือท่ีดิน 

เงนิมดัจ าการซือ้ทีด่นิ ไดแ้ก่ เงนิมดัจ าทีบ่รษิทัฯ จองซือ้ทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี้ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ าการซือ้ทีด่นิจ านวน 47.45 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.01 ของสนิทรพัย์
รวม ซึง่เงนิมดัจ านี้เป็นการช าระเงนิเพื่อจองซื้อทีด่นิซึง่ตัง้อยู่บนถนนเพชรเกษม เพื่อประโยชน์ในการพฒันา
โครงการอสงัหารมิทรพัยต่์อไปในอนาคต  

เงินลงทุนในกำรรว่มค้ำ 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงนิลงทุนในกจิการทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัอื่นควบคุมร่วมกนั ในทีน่ี้ คอืการทีบ่รษิทัฯ 
ลงทุนในบรษิทั ชวีาทยั ฮพั ซนู จ ากดั (“CTHS”) ซึง่ประกอบธุรกจิขายและใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์โดยมสีดัส่วน
เงนิลงทุนรอ้ยละ 50 เงนิลงทุนในการร่วมคา้ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิรวมจะแสดงมูลค่าตามวธิสี่วนไดเ้สยี  ทัง้นี้ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถงึ 2557 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในการร่วมคา้จ านวน 76.44 ลา้นบาท 78.00 ลา้นบาท 
และ 34.71 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 6.38 ร้อยละ 6.49 และร้อยละ 1.69 ของสินทรัพย์รวม 
ตามล าดบั 

ในปี 2557 CTHS ไดล้ดทุนจดทะเบยีนจากเดมิจ านวน 168.00 ลา้นบาท เป็น 78.00 ลา้นบาท ซึง่การลดทุน
ดงักล่าวส่งผลใหร้าคามูลค่าตามราคาทุนของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ลดลงเป็น 39.00 ลา้นบาท ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 
2557 บรษิทัฯ จงึมเีงนิลงทุนในการร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยีจ านวน 34.71 ลา้นบาท 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในการร่วมคา้จ านวน 34.51 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.47 ของ
สนิทรพัยร์วม ซึง่ลดลงตามสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ในปี 2558 

อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ทีด่นิและโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่า ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2555 ถงึ 2558 บรษิทัฯ มอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 87.03 ลา้นบาท 168.28 ลา้นบาท 290.03 ลา้น
บาท และ 278.73 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 7.26 รอ้ยละ 14.01 รอ้ยละ 14.16 และรอ้ยละ 11.84 ของ
สนิทรพัยร์วม ตามล าดบั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ มอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 168.28 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี
ก่อนหน้าจ านวน 81.25 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 93.35 ซึ่งอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนในปี 2556 
ประกอบดว้ยโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าโครงการ 1 เฟส 1 ทีส่รา้งแลว้เสรจ็จ านวน 118.22 ลา้นบาท และโรงงาน
ส าเรจ็รปูใหเ้ช่าโครงการ 1 เฟส 2 ทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งจ านวน 50.06 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 290.03 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี
ก่อนหน้าจ านวน 121.75 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 72.35 ซึ่งอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในปี 2557 
ประกอบดว้ยโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่าโครงการ 1 เฟส 1 และเฟส 2 ทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็จ านวน 250.81 ลา้นบาท 
และทีด่นิซึง่บรษิทัฯ ซือ้เพิม่เตมิในบรเิวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้เพื่อพฒันาโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่าโครงการ
ที ่2 อกีจ านวน 39.22 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 278.73 ลา้น ลดลงจากปีก่อนหน้า 
จ านวน 11.30 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.90 มสีาเหตุหลกัการตดัค่าเสื่อมราคาของโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่า
โครงการที ่1 เฟส 1 และเฟส 2 รวมจ านวน 11.30 ลา้นบาท 

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ประกอบด้วย อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร เครื่องจกัร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน ส านกังานขายและหอ้งตวัอย่าง และยานพาหนะ ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถงึ 2558 บรษิทัฯ 
มทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 253.63 ล้านบาท 7.19 ล้านบาท 14.12 ล้านบาท และ 14.46 ลา้นบาท
ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 21.16 รอ้ยละ 0.60 รอ้ยละ 0.69 และรอ้ยละ 0.61 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 7.19 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า
จ านวน 246.43 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 97.16 สาเหตุของการลดลงอย่างมนีัยส าคญัเนื่องจากบรษิทัฯ ได้
ขายเงนิลงทุนใน GETCO ซึง่เป็นบรษิทัย่อยในสดัสว่นรอ้ยละ 100 การขายเงนิลงทุนดงักล่าวส่งผลให ้GETCO 
เปลีย่นสถานะจากบรษิทัย่อยเป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงันัน้ งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ในปี 2556 จงึไม่ได้
รวมฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ GETCO ซึง่ส่งผลใหท้ีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจ านวน 
243.03 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 14.12 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า
จ านวน 6.93 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 96.29 สาเหตุของการเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัเนื่องจากการเพิม่ขึน้
ของส านักงานขายและห้องตัวอย่างซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับการเปิดจองห้องชุดของโครงการ
คอนโดมเินียมใหม่ทีบ่รษิทัฯ พฒันาและอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 14.46 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า
จ านวน 0.34 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.44 มสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของส านักงานขายและห้อง
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ตวัอย่างโครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์บางโพ ทีบ่รษิทัฯ พฒันาและอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง และการเพิม่ขึน้ของ
อุปกรณ์ส านกังานเพื่อใชป้ระโยชน์ในการด าเนินธุรกจิ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ดัจ าหน่ายส านักงานขายและ
หอ้งตวัอย่างโครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์เนื่องจากโครงการชวีาทยั ดนิเตอรเ์ชนจ์ไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็ และ
สามารถใชห้อ้งชุดในโครงการเป็นหอ้งตวัอย่างได ้

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนไดแ้ก่ คอมพวิเตอร์ซอฟทแ์วร ์ซึง่เป็นสนิทรพัยข์อง GETCO โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2555 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจ านวน 0.18 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.02 ของสนิทรพัยร์วม ทัง้นี้ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ ไม่มสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนในส่วนคอมพวิเตอร์ซอฟทแ์วรน์ี้ เนื่องจาก GETCO ไม่ได้
เป็นบรษิทัย่อยตัง้แต่เดอืนมกราคม 2556 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ ไม่มสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนแต่
อย่างใด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนไดแ้ก่ คอมพวิเตอรซ์อฟทแ์วรจ์ านวน 3.93 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 0.17 ของสนิทรพัยร์วม 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี  

บรษิทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่องภาษเีงนิได ้มาถอืปฏบิตัซิึง่ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ระบุผลแตกต่าง
ชัว่คราวทีเ่กดิจากความแตกต่างของมูลค่าสนิทรพัยร์ะหว่างเกณฑท์างบญัชแีละภาษีอากร เพื่อรบัรูผ้ลกระทบ
ทางภาษเีป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด โดยจากการน ามาตรฐาน
การบญัชดีงักล่าวมาถอืปฏบิตัมิผีลท าให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถงึ 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยภ์าษีเงนิได้
รอการตดับญัชจี านวน 0.06 ลา้นบาท 0.36 ลา้นบาท 0.78 ลา้นบาท และ 0.74 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ย
ละ 0.01 รอ้ยละ 0.03 รอ้ยละ 0.04 และรอ้ยละ 0.03 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั 

แหล่งท่ีมำของเงินทุน 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ถึง 2558 บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวมจ านวน 952.03 ล้านบาท 888.54 ล้านบาท 
1,692.27 ลา้นบาท และ 1,667.85 ลา้นบาท ตามล าดบั หนี้สนิทีส่ าคญัประกอบดว้ย เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้
อื่น เงนิมดัจ าและรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

หนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2556 ลดลงจากสิน้ปี 2555 จ านวน 63.49 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 6.67 มสีาเหตุหลกั
จากการลดลงของเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิจ านวน 334.94 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดท้ยอยจ่ายช าระคนื
เงนิตน้ตามการปลดจ านองหอ้งชุดของโครงการทีไ่ดโ้อนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลกูคา้แลว้  

หนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2557 เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2556 จ านวน 803.73 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 90.45 มสีาเหตุ
หลกัจากเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้จ านวน 625.43 ล้านบาท เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการที่
เกี่ยวขอ้งเพิม่ขึน้จ านวน 133.13 ล้านบาท และเงนิมดัจ าและรบัล่วงหน้าจากลูกค้าเพิม่ขึน้ 49.58 ล้านบาท 
เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของจ านวนโครงการอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการใหม่ของบรษิทัฯ 

หนี้สนิรวม ณ สิน้ปี  2558 ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2557 จ านวน 24.42 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.44 การลดลงที่
ส าคญัมสีาเหตุจากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที่เกี่ยวขอ้งจ านวน 365.14 ลา้นบาท และการ
ลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 165.49 ลา้นบาท ซึง่สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของการ
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โอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดในโครงการคอนโดมเินียม ซึง่จ านวนเงนิส่วนหน่ึงทีไ่ดร้บัจากการโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุด
ของลกูคา้จะตอ้งน าไปช าระหนี้สนิของกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิตามเงื่อนไขทีก่ าหนด 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิไดแ้ก่ ตัว๋แลกเงนิ และหุน้กู ้ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มี
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 48.83 ลา้นบาท ซึง่มาจากบรษิทัฯ เสนอขายตัว๋แลกเงนิ (Bill of 
Exchange) จ านวน 50.00 ลา้นบาทแก่นกัลงทุน เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 544.35 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 23.12 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม โดยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2557 
จ านวน 495.53 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1,014.80 การเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัมสีาเหตุหลกัจากบรษิทัฯ มี
ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) จ านวน 410.00 ลา้นบาท และเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 140.00 ลา้นบาทแก่นัก
ลงทุนในวงจ ากดั เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ  

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นไดแ้ก่ เจา้หนี้การคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานก่อสรา้งโครงการคอนโดมเินียมเป็นหลกั และ
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย เป็นต้น ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถงึ 2558 บรษิทัฯ มเีจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น
จ านวน 95.76 ลา้นบาท 107.40 ลา้นบาท 121.20 ลา้นบาท และ 150.75 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 
7.99 รอ้ยละ 8.94 รอ้ยละ 5.92 และรอ้ยละ 6.40 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ตามล าดบั เจา้หนี้การคา้
และเจา้หนี้อื่น ณ สิน้ปี 2556 2557 และ 2558 เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องมสีาเหตุจากการเพิม่ขึน้ของจ านวน
โครงการคอนโดมเินียมทีบ่รษิทัฯ พฒันาซึง่สว่นใหญ่เป็นโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 

เงินประกนัผลงำนผูร้บัเหมำค้ำงจ่ำย 

เงินประกันผลงานผู้รับเหมาค้างจ่ายเป็นเงินที่บริษัทฯ หักไว้จากค่าบริการรับเหมาก่อสร้างโครงการ
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเป็นการรบัประกนัผลงาน เมื่อสิน้สุดระยะเวลาประกนัผลงาน บรษิทัฯ จะจ่ายเงนิประกนั
ผลงานคา้งจ่ายในส่วนนี้ใหก้บัผู้รบัเหมา ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถึง 2558 บรษิทัฯ มเีงนิประกนั
ผลงานผู้รบัเหมาค้างจ่ายจ านวน 30.74 ล้านบาท 29.05 ล้านบาท 23.27 ล้านบาท และ 29.71 ล้านบาท 
ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 2.56 รอ้ยละ 2.42 รอ้ยละ 1.14 และรอ้ยละ 1.26 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 
ตามล าดบั 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกจิการที่เกี่ยวข้องเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลกัทรพัย์ค ้าประกนัและช าระคนืเมื่อบริษัทฯ มี
กระแสเงนิสดเพยีงพอ เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการที่เกี่ยวขอ้งมกีารคดิดอกเบี้ยในอตัราใกล้เคยีงกบัเงนิกู้ยมื
จากธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ถึง 2558 บรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการที่
เกีย่วขอ้งจ านวน 41.00 ลา้นบาท 117.30 ลา้นบาท 48.96 ลา้นบาท และ 47.37 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็น
รอ้ยละ 3.42 รอ้ยละ 9.76 รอ้ยละ 2.39 และรอ้ยละ 2.01 ของหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม ตามล าดบั 

เงินมดัจ ำและรบัล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 

เงนิมดัจ าและรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ไดแ้ก่ เงนิจอง เงนิท าสญัญา และเงนิดาวน์ ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 
ถงึ 2558 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ าและรบัล่วงหน้าจากลูกคา้จ านวน 22.10 ลา้นบาท 56.56 ลา้นบาท 106.14 ลา้น
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บาท และ 86.32 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นร้อยละ 1.84 ร้อยละ 4.71 ร้อยละ 5.18 และรอ้ยละ 3.67 ของ
หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม ตามล าดบั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ าและรบัล่วงหน้าจากลกูคา้จ านวน 56.56 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี
ก่อนหน้าจ านวน 34.46 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 155.92 การเพิม่ขึน้ที่ส าคญัเนื่องจากบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซือ้
กจิการของบรษิัท โรจน์ธชั ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากดั (ต่อมาเปลีย่นชื่อเป็นบรษิัท ชวีาทยั อนิเตอร์เชนจ ์จ ากดั)  
ซึ่งการเข้าซื้อกิจการในครัง้นี้ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้พฒันาโครงการครอส พอยท์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
(ต่อมาเปลีย่นชื่อเป็นโครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ)์ ซึง่ก่อนทีบ่รษิทัฯ จะเขา้ซือ้กจิการในครัง้นี้ มลีูกคา้จ านวน
หนึ่งไดว้างเงนิจองและเงนิท าสญัญาเพื่อจองซือ้หอ้งชุดของโครงการครอส พอยท ์ในบางส่วนแลว้ และหลงัจาก
การเขา้ซือ้กจิการ เงนิมดัจ าและรบัล่วงหน้าในสว่นนี้ไดถู้กโอนมาเป็นของ CTIC ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
รวมจ านวน 33.78 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ าและรบัล่วงหน้าจากลกูคา้จ านวน 106.14 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ปีก่อนหน้าจ านวน 49.58 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 87.66 มสีาเหตุจากบรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัโครงการใหม่อกี
จ านวน 2 โครงการได้แก่ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวฒันะ และโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ซึ่งทัง้ 2 
โครงการมลีกูคา้ใหค้วามสนใจและไดจ้องซือ้หอ้งชุดบางสว่นแลว้รวมจ านวน 52.12 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ าและรบัล่วงหน้าจากลูกคา้จ านวน 86.32 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 
สิน้ปี 2557 จ านวน 19.82 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.67 มสีาเหตุหลกัจากการลดลงของเงนิมดัจ าและรบั
ล่วงหน้าจากลกูคา้โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน ซึง่เป็นโครงการทีไ่ดเ้ริม่โอนกรรมสทิธิไ์ปแลว้ตัง้แต่เดอืน
มนีาคม 2558 จงึท าใหเ้งนิมดัจ าและรบัล่วงหน้าลดลงจากการโอนกรรมสทิธิด์งักล่าว 
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การช าระเงนิของโครงการของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มรีายละเอยีดดงันี้ 

  

โครงการ 

มลูค่าทีข่ายแลว้ มลูค่าทีโ่อนกรรมสทิธิแ์ลว้ มลูค่าทีข่ายแลว้คงเหลอื เงนิทีถ่งึก าหนดช าระสะสม เงนิทีช่ าระแลว้สะสม เงนิทีค่า้งช าระสะสม 
คงเหลอืจ านวนทีย่งัไมถ่งึ

ก าหนดช าระ 

ลา้นบาท ลา้นบาท รอ้ยละของ

มลูค่าที่

ขายแลว้ 

ลา้นบาท รอ้ยละของ

มลูค่าที่

ขายแลว้ 

ลา้นบาท รอ้ยละของ

มลูค่าทีข่าย

แลว้

คงเหลอื 

ลา้นบาท รอ้ยละของ

เงนิที่

ก าหนด

ช าระสะสม 

ลา้นบาท รอ้ยละของ

เงนิทีถ่งึ

ก าหนด

ช าระสะสม 

ลา้นบาท รอ้ยละของ

มลูค่าทีข่าย

แลว้

คงเหลอื 

โครงการชวีาทยั  

ราชปรารภ 1,326.97 1,326.97 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

โครงการชวีาทยั 

รามค าแหง 1,010.87 1,006.69 99.59 4.18 0.41 0.10 2.27 0.10 100.00 0.00 0.00 4.08 97.73 

โครงการฮอลลม์ารค์ 

งามวงศว์าน 654.36 529.00 80.84 125.36 19.16 9.31 7.43 8.87 95.28 0.44 4.72 116.05 92.57 

โครงการฮอลลม์ารค์ 

แจง้วฒันะ 398.80 249.04 62.45 149.76 37.55 9.15 6.11 8.37 91.45 0.78 8.55 140.61 93.89 

โครงการชวีาทยั 

อนิเตอรเ์ชนจ ์ 797.16 344.02 43.16 453.14 56.84 57.65 12.72 56.14 97.39 1.50 2.61 395.49 87.28 

โครงการชวีาทยั เรสซิ

เดนซ์ บางโพ 216.31 0.00 0.00 216.31 100.00 6.86 3.17 6.52 95.01 0.34 4.99 209.45 96.83 

รวม 4,404.47 3,455.72  948.75  83.07  80.00  3.07  865.68  
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เงนิคา้งช าระสะสมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มรีายละเอยีดดงันี้ 

โครงการ 
เงนิคา้งช าระสะสม คา้งช าระ 1-3 เดอืน คา้งช าระ 3-6 เดอืน 

จ านวนราย ลา้นบาท จ านวนราย ลา้นบาท จ านวนราย ลา้นบาท 

โครงการชวีาทยั ราชปรารภ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

โครงการชวีาทยั รามค าแหง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

โครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน 12 0.44 3 0.06 9 0.38 

โครงการฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ 28 0.78 24 0.54 4 0.24 

โครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์ 40 1.50 37 0.64 3 0.86 

โครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ์ บางโพ 8 0.34 8 0.34 0.00 0.00 

รวม 88 3.07 72 1.59 16 1.48 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มลีกูคา้ทีม่เีงนิคา้งช าระสะสมจากโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน จ านวน 
12 ราย รวมมูลค่าทัง้สิน้ 0.44 ลา้นบาท เนื่องจากโครงการฮอลลม์ารค์ งามวงศว์านเป็นโครงการที่ CTIC ซือ้
สนิทรพัยม์าจากบรษิทัแห่งหนึ่ง ในเดอืนตุลาคม 2557 ซึง่ในช่วงเวลานัน้ โครงการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ไปแล้ว
ประมาณรอ้ยละ 52.33 มลีกูคา้ทีจ่องซือ้หอ้งชุดแลว้และอยู่ระหวา่งผ่อนช าระเงนิดาวน์ หลงัจากการซือ้สนิทรพัย์
แล้วเสรจ็ ลูกค้าดงักล่าวจะเริม่ผ่อนเงนิดาวน์กบับรษิัทฯ ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2557 จนถึงเดอืนมนีาคม 
2558 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการผ่อนช าระเงินดาวน์ ในกรณีนี้ เนื่องจากโครงการนี้อยู่ระหว่างการโอน
กรรมสทิธิห์อ้งชุด บรษิทัฯ ไดต้ดิตามและสอบถามลกูคา้ถงึความพรอ้มในการโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดอยูส่ม ่าเสมอ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ด าเนินการยึดเงินเงินจอง เงินท าสญัญา และเงินดาวน์กับลูกค้าที่ไม่ได้มา
ด าเนินการโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดแต่อย่างใด เน่ืองจากบรษิทัฯ ต้องการรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดกีบัลูกค้าเดมิที่
จองซื้อโครงการมาก่อนหน้ากบับริษัทผู้ขายสนิทรพัย์นี้ และลูกค้าที่จองซื้อหลงัจากที่บรษิัทฯ ซื้อสนิทรพัย์
มาแลว้ ทัง้นี้ ลูกคา้ทีม่เีงนิคา้งช าระสะสมกบับรษิทัฯ จ านวน 12 รายนี้ เป็นลูกคา้ทีอ่ยู่ระหว่างการรอผลอนุมตัิ
เงนิกูจ้ากธนาคาร และลกูคา้ทีอ่ยู่ระหว่างการตรวจรบัหอ้งชุด เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการโอนกรรมสทิธิต่์อไป 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มลีูกคา้ทีม่เีงนิคา้งช าระสะสมโครงการฮอลลม์ารค์ แจง้วฒันะ จ านวน 28 
ราย รวมมลูค่าทัง้สิน้ 0.78 ลา้นบาท ทัง้นี้ โครงการฮอลลม์าร์ค แจง้วฒันะได้เริม่โอนกรรมสทิธิไ์ปแลว้ในเดอืน
พฤศจกิายน 2558 ซึง่ลกูคา้ทีม่เีงนิคา้งช าระสะสมกบับรษิทัฯ เป็นลูกคา้ทีอ่ยู่ระหว่างการรอผลอนุมตัเิงนิกูจ้าก
ธนาคาร และลูกค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจรบัห้องชุด เพื่อเตรยีมความพร้อมในการโอนกรรมสทิธิห์้องชุดกบั
บรษิทัฯ ต่อไป ทัง้นี้ ลูกคา้บางส่วนทีม่คีวามประสงคจ์ะไม่ช าระเงนิดาวน์ต่อและไม่โอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดนัน้ๆ  
บรษิทัฯ ไดอ้อกหนงัสอืขออนุญาตลูกคา้ในการยดึเงนิจอง เงนิท าสญัญา และเงนิดาวน์ทีลู่กคา้ช าระกบับรษิทัฯ 
มาแลว้ รวมถงึการยกเลกิสญัญาจะซือ้จะขายหอ้งชุด โดยหอ้งชุดทีบ่รษิทัฯ ไดย้ดึเงนิจากลกูคา้ดงักล่าวจะน ามา
เปิดขายใหก้บัลกูคา้รายอื่นต่อไป  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มลีูกคา้ทีม่เีงนิคา้งช าระสะสมจากโครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ จ านวน 
40 ราย รวมมูลค่าทัง้สิน้ 1.50 ล้านบาท ทัง้นี้ โครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์ไดเ้ริม่โอนกรรมสทิธิไ์ปแล้วใน
เดอืนพฤศจกิายน 2558 ซึง่ลกูคา้ทีม่เีงนิคา้งช าระสะสมกบับรษิทัฯ เป็นลกูคา้ทีอ่ยู่ระหว่างการรอผลอนุมตัเิงนิกู้
จากธนาคาร และลกูคา้ทีอ่ยู่ระหว่างการตรวจรบัหอ้งชุด เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดกบั
บรษิทัฯ ต่อไป  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มลีูกคา้ทีม่เีงนิค้างช าระสะสมจากโครงการชวีาทยั เรสซเิดนซ ์บางโพ
จ านวน 8 ราย รวมมูลค่าทัง้สิ้น 0.34 ล้านบาท ซึ่งโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ เป็นโครงการ



                                                      

                                                                                                                          บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 หน้า 267 
 

คอนโดมเินียมโครงการใหม่ของบรษิัทฯ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสรจ็ในเดอืนมถุินายน 
2560 โดยมลีกูคา้เริม่จองซือ้หอ้งชุดตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2558 ทัง้นี้ ลกูคา้ทัง้ 8 รายเป็นลกูคา้ทีอ่ยู่ระหว่างช าระ
เงนิดาวน์กบับรษิทัฯ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มมีาตรการในการตดิตามและตรวจสอบการคา้งช าระเงนิของลูกคา้
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อไม่ใหบ้รษิทัฯ มเีงนิคา้งช าระสะสมนานเกนิไป 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบายในการตดิตามและตรวจสอบเงนิคา้งช าระสะสมในทุกช่วงเวลา หากลูกคา้รายใดมเีงนิ
คา้งช าระสะสมนานเกนิกว่า 4 เดอืน บรษิทัฯ อาจพจิารณายกเลกิสญัญาจะซื้อจะขายและยดึเงนิจอง เงนิท า
สญัญา และเงนิดาวน์จากลกูคา้รายดงักล่าวได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ เป็นส าคญั 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถงึ 2558 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 589.38 ลา้นบาท 
254.43 ลา้นบาท 879.86 ลา้นบาท และ 714.37 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 49.16 รอ้ยละ 21.18 รอ้ย
ละ 42.96 และรอ้ยละ 30.33 ของหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม ตามล าดบั 

ทัง้นี้ สญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมขีอ้ก าหนดให้บรษิทัฯ และ CTIC ต้องปฏบิตัิตามเงื่อนไข
ทางการเงนิดงันี้ 

1. สถาบนัการเงนิแห่งที ่1 ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) ไม่ให้
เกนิกว่า 2.0 เท่า อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า และด ารงสดัสว่นผู้
ถอืหุน้หลกัไดแ้ก่ ชาตชิวีะ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 51 และ TEED ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 49 ทัง้นี้ สถาบนัการเงนิ
แห่งนี้ไดอ้นุมตัปิรบัเปลีย่นเงื่อนไขการด ารงสดัส่วนการถอืหุน้ตลอดระยะเวลาเงนิกูห้ลงัการเขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai) โดยการด ารงสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ของชาตชิวีะต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
30 และการด ารงสดัสว่นของผูถ้อืหุน้ของ TEED ตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 29  

2. สถาบนัการเงนิแห่งที ่2 ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) ไม่ให้
เกนิกว่า 2.5 เท่า  

3. สถาบนัการเงนิแห่งที ่3 ก าหนดให ้CTIC ต้องด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่ใหเ้กนิกว่า 2.0 
เท่า และอตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้จะต้องไม่ต ่ากว่า 0 หรอืก าหนดให ้CTIC ด ารงส่วนทุน 
(Equity) ใหเ้ป็นบวก ณ ขณะใดๆ 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการที่เกี่ยวข้องเป็นเงนิกู้ยมืที่ไม่มีหลกัทรพัย์ค ้าประกนัและช าระคนืเมื่อบรษิัทฯ มี
กระแสเงนิสดเพยีงพอ เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วขอ้งมกีารคดิดอกเบีย้ในอตัราใกลเ้คยีงกบัเงนิกูย้มื
จากธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถึง 2558 บรษิัทฯ มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที่
เกีย่วขอ้งจ านวน 166.71 ลา้นบาท 318.22 ลา้นบาท 451.35 ลา้นบาท และ 86.20 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็น
รอ้ยละ 13.91 รอ้ยละ 26.49 รอ้ยละ 22.04 และรอ้ยละ 3.66 ของหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม ตามล าดบั ใน
ปี 2558 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการที่เกี่ยวขอ้งลดลง เนื่องจากบรษิัทฯ ได้ช าระคนืเงนิกู้ยืมบางส่วนให้แก่
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัแลว้ 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ได้แก่ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารซึง่เป็นสนิทรพัยข์อง CTIC ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ มหีนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิจ านวน 0.03 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.003 ของหนี้สนิ
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และสว่นของผูถ้อืหุน้รวม อย่างไรกด็ ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บรษิทัฯ ไม่มหีนี้สนิตามสญัญาเช่า
การเงนิแต่อย่างใด 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

บรษิทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน มาปฏบิตัโิดยบรษิทัก าหนดโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานให้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานที่
เกษยีณอายุและท างานครบตามระยะเวลาทีก่ าหนดจะไดร้บัเงนิชดเชยดงักล่าว ภายใต้มาตรฐานการบญัชฉีบบั
ดงักล่าว บรษิทัฯ ค านวณหนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์พนักงานจากการประมาณโดยผูเ้ชีย่วชาญตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภัย และใช้ข้อสมมติฐานประกอบการค านวณ อาทิเช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นของ
เงนิเดอืน อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน เป็นต้น ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถงึ 2558 บรษิทัฯ มภีาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 1.53 ลา้นบาท 0.30 ลา้นบาท 0.90 ลา้นบาท และ 1.66 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 0.13 รอ้ยละ 0.03 รอ้ยละ 0.04 และรอ้ยละ 0.07 ของหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม ตามล าดบั 

ประมำณกำรหน้ีสินเบี้ยปรบัตำมสญัญำซ้ือขำยโครงกำร 

ประมาณการหนี้สนิเบีย้ปรบัตามสญัญาซือ้ขายโครงการเป็นประมาณการเบีย้ปรบัของโครงการชวีาทยั อนิเตอร์
เชนจ ์ในปี 2556 บรษิทัฯ ไดซ้ือ้กจิการของบรษิทั โรจน์ธชั ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (ต่อมาเปลีย่นชื่อเป็นบรษิทั 
ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั) ซึง่การเขา้ซือ้กจิการครัง้นี้ส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไดพ้ฒันาโครงการครอส พอยท์ซึง่อยู่
ระหว่างการก่อสรา้ง (ต่อมาเปลีย่นชื่อเป็นโครงการชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ์) และมลีูกค้าจ านวนหนึ่งทีท่ าสญัญา
จองซือ้หอ้งชุดแลว้ ทัง้นี้ ลูกคา้ทีท่ าสญัญาจองซือ้หอ้งชุดมสีทิธใินการเลอืกท าหรอืไม่ท าสญัญาจองซือ้ใหม่กบั 
CTIC หากลูกค้าเลอืกไม่ท าสญัญาจองซื้อ CTIC จะต้องคนืเงนิในส่วนที่ลูกค้าช าระแล้วพร้อมดอกเบี้ยให้กบั
ลูกค้ารายนัน้ๆ ดงันัน้ CTIC จงึตัง้ประมาณการหนี้สนิดงักล่าวตามมูลค่าทัง้หมดของเงนิในส่วนที่ลูกค้าช าระ
แลว้รวมดอกเบีย้ในปี 2556 ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ มปีระมาณการหนี้สนิเบีย้ปรบัตามสญัญา
ซือ้ขายโครงการจ านวน 2.81 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.23 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ตามล าดบั 
อย่างไรกต็าม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ ไม่มภีาระหนี้สนิดงักล่าวแลว้ 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

บรษิทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่องภาษเีงนิได ้มาถอืปฏบิตัซิึง่ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ระบุผลแตกต่าง
ชัว่คราวทีเ่กดิจากความแตกต่างของมูลค่าสนิทรพัยร์ะหว่างเกณฑท์างบญัชแีละภาษีอากร เพื่อรบัรูผ้ลกระทบ
ทางภาษเีป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด โดยจากการน ามาตรฐาน
การบญัชดีงักล่าวมาถอืปฏบิตัมิผีลท าให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ถงึ 2558 บรษิทัฯ มหีนี้สนิภาษีเงนิไดร้อ
การตดับญัชจี านวน 0.33 ลา้นบาท 1.09 ลา้นบาท และ 0.12 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 รอ้ยละ 
0.05 และรอ้ยละ 0.005 ของหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม ตามล าดบั 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

สว่นของผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ยทุนทีอ่อกและช าระแลว้และก าไรสะสม ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถงึ 2558 
บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 246.76 ลา้นบาท 312.70 ลา้นบาท 355.92 ลา้นบาท และ 687.13 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 20.58 รอ้ยละ 26.03 ร้อยละ 17.38 และรอ้ยละ 29.18 ของหนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 
ตามล าดบั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 312.70 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 
65.95 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.73 การเพิม่ขึน้ทีส่ าคญัมาจากบรษิทัฯ ไดอ้อกหุน้สามญัเพิม่ทุนเสนอ
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ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน 400,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100.00 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 40.00 ลา้นบาท และ
ก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จากการด าเนินงานจ านวน 25.95 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 355.92 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 
43.21 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.82 ซึง่การเพิม่ขึน้ทัง้จ านวนมาจากก าไรสุทธจิากการด าเนินงานในปี 
2557  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 687.13 ลา้นบาทท คดิเป็นรอ้ยละ 29.18 ของ
หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2557 จ านวน 331.22 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 93.06 ซึง่การเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัมาจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้จ านวน 248.00 ลา้นบาท 
และบรษิทัฯ มกี าไรสทุธจิากการด าเนินงานในปี 2558 จ านวน 83.22 ลา้นบาท  

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2559 มมีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีน
โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 417,000,000 หุ้น และมมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 
262.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 262,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว ้1.00 บาท เพื่อเสนอ
ขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) ซึง่ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นครัง้
แรก บรษิทัฯ จะมทีุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้จ านวน 750.00 ลา้นบาท 

อกีทัง้ ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่3 มนีาคม 2559 มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผล
การด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ในอตัรา 0.37 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิจ านวน 180.00 
ลา้นบาท ซึง่เงนิปนัผลดงักล่าวมกี าหนดจ่ายในเดอืนมนีาคม 2559  

ควำมเหมำะสมของโครงสรำ้งเงินทุน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถงึ 2557 บรษิทัฯ มอีตัราหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 3.86 เท่า 2.84 เท่า และ 
4.75 เท่า ตามล าดบั ในปี 2556 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากบรษิัทฯ ได้เพิม่ทุนจด
ทะเบยีนและช าระแล้วจ านวน 40.00 ล้านบาท และได้ช าระคนืเงินกู้ยมืระยะยาวแก่สถาบนัการเงนิจ านวน 
437.98 ลา้นบาท ในปี 2557 อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของทุนเพิม่ขึน้ เนื่องจากบรษิทัฯ ไดกู้ย้มืเงนิระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิเพิม่เติม เพื่อใช้เป็นเงนิทุนในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์โครงการใหม่ของบรษิัทฯ 
ในช่วงทีผ่่านมา บรษิทัฯ เน้นใชเ้งนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิตามสดัส่วนการปล่อยกูท้ีท่างสถาบนัการเงนิใหไ้ด้
ในแต่ละโครงการ (Project financing) รวมกบัเงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นสว่นใหญ่เพื่อเป็นเงนิทุนใน
การพฒันาโครงการ ทัง้นี้ การเพิม่ทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ของบรษิทัฯ ในเดอืนเมษายน 2558 จาก 240.00 
ลา้นบาท เป็น 348.00 ลา้นบาท  รวมทัง้ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัเงนิทุนจากการขายหุน้ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก 
(Initial Public Offering) แลว้ จะท าใหฐ้านทุนในส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ เพื่อรองรบักบัการพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคตต่อไป 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มอีตัราหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 2.43 เท่า ลดลงจากสิน้ปี 2557 มี
สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้จากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้จ านวน 248.00 ลา้น
บาท และบรษิทัฯ มกี าไรสทุธจิากการด าเนินงานในปี 2558 อกีจ านวน 83.22 ลา้นบาท 

อย่างไรกต็าม สญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิไดก้ าหนดเงื่อนไขทางการเงนิทีส่ าคญั ดงันี้ 

1. อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E) (โดยหนี้สนิไม่รวมเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุ้น กรรมการ และบรษิทัที่
เกีย่วขอ้ง และสว่นของผูถ้อืหุน้ใหร้วมถงึเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ กรรมการ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง) สญัญาเงนิกู้
ก าหนดใหด้ ารง D/E ไม่เกนิกว่า 2.0 - 2.5 เท่า ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ ม ีD/E เท่ากบั 
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1.39 เท่า ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาเงินกู้ดงักล่าว และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558   
บรษิทัฯ ม ีD/E เท่ากบั 1.87 เท่า ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกูด้งักล่าวเช่นกนั 

อกีทัง้ ในส่วนของ CTIC ซึง่เป็นบรษิทัย่อย สญัญาเงนิกูก้ าหนดให้ด ารง D/E ไม่เกนิกว่า 2.0 เท่า ทัง้นี้ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 CTIC ม ีD/E เท่ากบั 2.01 เท่า ซึง่เป็นอตัราส่วนทีเ่กนิกว่าทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา
เงนิกู ้อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดร้บัการผ่อนผนัจากสถาบนัการเงนิเกีย่วกบัการละเวน้การด ารง D/E ตาม
สญัญาเงนิกูด้งักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 CTIC ม ีD/E เท่ากบั 0.64 เท่า ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกูด้งักล่าว 

2. อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ (DCSR) สญัญาเงนิกูก้ าหนดใหด้ ารง DSCR ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า 
ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ ม ีDCSR เท่ากบั 1.77 เท่า และ 
2.17 เท่า ตามล าดบั ซึง่เป็นการด ารงอตัราสว่นตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู ้

สภำพคล่อง 

กระแสเงินสด 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดในปี 2556-2558 รายละเอยีดดงันี้ 

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 239.90 (104.42) (119.62) 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (225.41) (589.27) (16.96) 
เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 39.40 704.35 101.26 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 53.89 10.66 (35.32) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม 59.44 98.23 108.89 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 98.25 108.89 73.58 

ในปี 2556 บรษิัทฯ มเีงนิสดสุทธจิากการด าเนินงานจ านวน 239.90 ลา้นบาท ซึง่ส่วนใหญ่มาจากที่ดนิและ
ต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพิม่ขึน้จ านวน 278.44 ลา้นบาท เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นเพิม่ขึน้จ านวน 
12.88 ลา้นบาท และเงนิมดัจ าและรบัล่วงหน้าจากลกูคา้เพิม่ขึน้จ านวน 1.80 ลา้นบาท บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิช้
ไปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 225.41 ลา้นบาท ซึง่ส่วนใหญ่มาจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
เพิม่ขึน้จ านวน 72.00 ลา้นบาท เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจ านวน 68.59 ลา้นบาท และเงนิสดจ่าย
ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนและอุปกรณ์จ านวน 85.38 ลา้นบาท และบรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธจิากกจิกรรม
จดัหาเงนิจ านวน 39.40 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินสดรบัจากการเบกิเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิจ านวน 195.99 ลา้นบาท เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่ขึน้จ านวน 163.06 ลา้นบาท เงนิ
สดจากการเพิม่ทุนจ านวน 40.00 ล้านบาท ในขณะที่ เงนิสดจ่ายช าระเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
จ านวน 437.98 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบีย้จ านวน 48.63 ล้านบาท ส่งผลใหบ้รษิัทฯ มเีงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธจิ านวน 53.89 ล้านบาท และมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556 จ านวน 98.23 ลา้นบาท  

ในปี 2557 บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 104.42 ลา้นบาท ซึง่ส่วนใหญ่มาจากทีด่นิ
และต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพิม่ขึน้จ านวน 356.38 ลา้นบาท เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิม่ขึน้
จ านวน 66.07 ลา้นบาท ในขณะที ่เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นลดลงจ านวน 1.79 ลา้นบาท เงนิประกนัผลงาน
ผูร้บัเหมาคา้งจ่ายลดลงจ านวน 10.23 ลา้นบาท บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 589.27 
ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจจ านวน 565.24 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซื้อ
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อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์จ านวน 141.32 ลา้นบาท และบรษิัทฯ มีเงนิสดสุทธจิากกจิกรรม
จดัหาเงนิจ านวน 704.35 ลา้นบาท  ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงนิสดรบัจากการเบกิเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิจ านวน 779.22 ลา้นบาท เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 136.11 ลา้นบาท ในขณะ
ที ่เงนิสดจ่ายช าระเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 153.80 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจ านวน 
38.31 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธจิ านวน 10.66 ลา้นบาท และ
มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 108.89 ลา้นบาท  

ในปี 2558 บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 119.62 ลา้นบาท ซึง่ส่วนใหญ่มาจากทีด่นิ
และตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้จ านวน 1,322.30 ลา้นบาท ในขณะที ่เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง
ลดลงจ านวน 45.64 ลา้นบาท เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นเพิม่ขึน้จ านวน 43.24 ลา้นบาท และเงนิมดัจ าการซือ้
ทีด่นิเพิม่ขึน้ 30.92 ลา้นบาท บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 16.96 ลา้นบาท ซึง่เป็นเงนิ
สดจ่ายซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนอุปกรณ์จ านวน 14.46 ลา้นบาท เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน
จ านวน 3.94 ลา้นบาท และเงนิสดรบัจากดอกเบีย้จ านวน 1.44 ลา้นบาท และบรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธจิากกจิกรรม
จดัหาเงนิจ านวน 101.26 ล้านบาท  ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิเพิม่ขึน้จ านวน 500.00 ลา้นบาท เงนิสดรบัจากการเบกิเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 
759.55 ล้านบาท และเงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนจ านวน 248.00 ล้านบาท ในขณะที่ เงนิกู้ยมืระยะยาวจาก
กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัลดลงจ านวน 364.61 ล้านบาท และเงนิสดจ่ายช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิจ านวน 925.04 ลา้นบาท จงึส่งผลใหบ้รษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธจิ านวน 
35.32 ลา้นบาท และมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 73.58 ลา้นบาท  

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอำจมีผลต่อผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงินในอนำคต  

1. นโยบำยของรฐับำล 

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์  เช่น การ
เปลี่ยนแปลงกฏหมายส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติผังเมือง ข้อก าหนดการจัดสรรที่ดินตาม
พระราชบญัญตัอิาคารชุด และพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร ได้แก่ การก าหนดเนื้ อทีท่ี่ดนิ การก าหนด
ความกว้างของเขตทางเดนิและเขตถนน การก าหนดพืน้ที่ส่วนกลาง การประเมนิและการจดัท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดเขตการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ การวางผงัจราจร และโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง หรอืโครงการทางด่วนพเิศษ 
เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ ได ้

2. สภำวะเศรษฐกิจและควำมผนัผวนของสภำวะทำงกำรเมืองในประเทศ 

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยัซึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากความไม่
สงบทางการเมอืง ซึ่งท าให้เกดิการชะลอในภาวะเศรษฐกจิของประเทศ ความเชื่อมัน่ของเศรษฐกจิลด
น้อยลง และการชะลอตวัในการใชจ้า่ยของผูบ้รโิภค สง่ผลใหภ้าวะการซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยช์ะลอตวัตาม 
อกีทัง้ บรษิทัฯ อาจตอ้งเลื่อนการเปิดตวัโครงการอสงัหารมิทรพัยอ์อกไปจนกว่าสถานการณ์ทางการเมอืง
และเศรษฐกจิจะกลบัเขา้สูภ่าวะปกต ิปจัจยัจากสภาวะเศรษฐกจิและความผนัผวนของสภาวะทางการเมอืง
ในประเทศอาจสง่ผลต่อการรบัรายไดจ้ากการขายโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ ได้ 

อกีทัง้ ธุรกจิโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่ายงัเป็นอกีธุรกจิทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิและความผนั
ผวนของสภาวะการเมอืงในประเทศ ซึง่สง่ผลต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและการขยายการประกอบ
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ธุรกจิของทัง้ผู้ประกอบการในประเทศและผู้ลงทุนจากต่างประเทศ ปจัจยัดงักล่าวอาจส่งผลต่อการรบัรู้
รายไดจ้ากการโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่าของบรษิทัฯ ได ้

3. ผลกระทบจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2559 มมีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีน
โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 417,000,000 หุ้น และมมีติอนุมตัิเพิม่ทุนจดทะเบยีน
จ านวน 262.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 262,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว ้1.00 
บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) ซึง่ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญั
ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก บรษิทัฯ จะมทีุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้จ านวน 750.00 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ ปจัจุบนั บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนที่ช าระแลว้จ านวน 488.00 ลา้นบาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1.00 
บาท และบรษิทัฯ มกี าไรสุทธิในปี 2558 จ านวน 83.22 ล้านบาท หรอืคดิเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.17 
บาท อกีทัง้ บรษิทัฯ เสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้จ านวน 262,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 34.93 ของทุน
จดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรกในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะมี
ทุนจดทะเบยีนช าระแล้วจ านวน 750.00 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 750,000,000 หุ้น เมื่อพจิารณาผลจาก
การเพิม่ทุนดงักล่าว จะท าใหก้ าไรสุทธต่ิอหุ้นของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2558 ลดลงเป็น 0.11 บาท ดงันัน้ 
หากบรษิทัฯ ไม่สามารถด าเนินธุรกจิใหม้ผีลประกอบการก าไรสทุธเิพิม่ขึน้เพยีงพอทีจ่ะรองรบัจ านวนหุน้ที่
เพิม่ขึน้ดงักล่าว จะท าใหผ้ลตอบแทนต่างๆ ลดลง (Dilution Effect) เช่น ก าไรต่อหุน้ลดลงรอ้ยละ 34.93 
จากผลของการเสนอขายหุน้สามญัดงักล่าว 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

ล าดบั รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
รายช่ือบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บริษทั ชีวาทยั อินเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั 

1. นายชาตชิาย พานิชชวีะ / / 
2. นางสมหะทยั พานชิชวีะ /  
3. Mr. Phua Cher Chew /  
4. Mr. Boon Choon Kiat /, D / 
5. นางสภุาภรณ์ บุรพกุศลศร ี   
6. นายชยัยุทธ เตชะทศันสนุทร   
7. Mr. Chung Tang Fong    
8. Mr. Phua Chian Kin   
9. นางสาวธนิศร โอศริ ิ   
10. นายสมโชค เหลอืงศภุรพงศ ์       
11. นายยุทธนา บุญสทิธวิราภรณ์   
12. นางสาวสนุนัทรา มหาประสทิธิช์ยั   
13. นายปชาธปิ เมตตาประสพกจิ   

 

หมายเหต ุ

C = ประธานกรรมการ            / = กรรมการ      // = กรรมการอสิระ /// = กรรมการตรวจสอบ    

X = ประธานกรรมการบรหิาร   E = กรรมการบรหิาร D = กรรมการผูจ้ดัการ M = ผูบ้รหิาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบ ทกุท่านมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ส านักงาน ก.ล.ต.) และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยโดย 1 ใน 3 ทา่น เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชี 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎบตัรและสอดคล้องตาม ประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม  4  ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
ได้เข้าร่วมประชมุตามรายละเอียดดงันี ้
 
1. นางสภุาภรณ์ บรุพกศุลศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ  เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ 
2. นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร กรรมการตรวจสอบ   เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ 
3. นายชงุ ทงั ฟง  กรรมการตรวจสอบ   เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้ 
 

โดยในการประชมุได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีในเร่ืองที่เก่ียวข้อง สรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ดงันี ้
1.  สอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีโดยได้สอบถามและรับฟังค า

ชีแ้จงจากผู้บริหารและผู้สอบบญัชี ในเร่ืองความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลู ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัชีว่า งบการเงินดงักล่าวมีความถกูต้องที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  รวมถึงเข้า
ร่วมประชมุเป็นการเฉพาะกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายบริหารเข้าร่วมจ านวน 1 ครัง้ 

2.  พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม  กฎหมายและข้อก าหนด ของตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันที่มีสาระส าคญัได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัชี รวมทัง้มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที่สมเหตสุมผลและ
เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

3.  สอบทานระบบการควบคมุภายในและก ากับดแูลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในให้เป็นอิสระ  และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมพิจารณา
แผนการตรวจสอบประจ าปี ให้ข้อแนะน าและติดตามการด าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยส าคญัเพื่อก่อให้เกิดการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีและมีการควบคมุภายในที่เพียงพอซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้ตรวจสอบภายในว่า  บริษัทฯ มีระบบ
ควบคมุภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลกัษณะธุรกิจ 

4.  ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท กฎบตัรคณะกรรมการชดุยอ่ย และจรรยาบรรณตลอดติดตามผลการปฏิบตัิ
ตามนโยบาย กฎบตัร และจรรยาบรรณที่ก าหนด ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ รวมทัง้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายการสื่อสารกับ
คณะกรรมการและการแจ้งเบาะแส 

5.  การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากบัดแูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปี 2558 และประเมินการบริหารความเสี่ยงอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ ได้บริหารจดัการความเสี่ยงขององค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.  การพิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานใน 
ปีที่ผ่านมา ของผู้สอบบญัชี ตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัทฯ ซึง่คณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานคณุภาพ และ 
มาตรฐานการท างาน รวมไปถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนอยูใ่นเกณฑ์น่าพอใจและผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิถกูต้องตามประกาศของ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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7.  การพิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงาน 
ในปีที่ผ่านมา ของผู้ตรวจสอบภายใน ตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัทฯซึง่คณุสมบตัิของผู้ตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระในการ 
ปฏิบตัิงาน คณุภาพ และมาตรฐานการท างาน รวมไปถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนอยูใ่นเกณฑ์น่าพอใจ 

8.  รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุไตรมาส โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
ตอ่การบริหารงานของฝ่ายบริหาร 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

สอดคล้องกบัระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอและได้จดัท ารายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องในสาระ 
ส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 

      
 
 
(นางสภุาภรณ์ บรุพกศุลศรี) 

           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                  วนัที่ 31  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2558 
























































































































